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ОФІЦІЙНІ АКТИ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ

______________________________________________________________

УКАЗИ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про затвердження
Положення про Державну архівну службу України

від 6 квітня 2011 р. № 407/2011

1. Затвердити Положення про Державну архівну службу України (до-
дається). 

2. Установити, що Державний департамент страхового фонду доку-
ментації розташовується у місті Харкові по вул. Жовтневої революції, 139. 

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк привести свої рішен-
ня у відповідність із цим Указом. 

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

Президент України В. Янукович

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 
від 6 квітня 2011 року № 407/2011 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Державну архівну службу України 

 
1. Державна архівна служба України (Укрдержархів) є центральним  

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координуєть-
ся Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, входить 
до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної 
політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціону-
вання державної системи страхового фонду документації (далі – СФД),  
а також міжгалузеву координацію з питань, що належать до її компетенції. 

2. Укрдержархів у своїй діяльності керується Конституцією та зако-
нами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 
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наказами Міністерства юстиції України, іншими актами законодавства 
України, дорученнями Президента України та Міністра юстиції України. 

3. Основними завданнями Укрдержархіву є: 
1) внесення пропозицій щодо формування державної політики  

у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування де-
ржавної системи СФД, забезпечення її реалізації; 

2) організація формування, державного обліку та зберігання доку-
ментів Національного архівного фонду, використання відомостей, що  
в ньому містяться; 

3) координація і контроль за формуванням страхового фонду до-
кументації, його веденням, утриманням і видачею користувачам копій 
документів страхового фонду документації, необхідних для поставлен-
ня на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мо-
білізаційного і господарського призначення, для проведення будівельних 
(відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт 
під час ліквідації надзвичайних ситуацій та в особливий період, а також  
у сфері збереження інформації про культурні цінності, забезпечення 
зберігання та використання архівних електронних документів; 

4) контроль за діяльністю архівних установ, служб діловодства, уп-
равління та контроль відповідно до законодавства за діяльністю підпри-
ємств, установ, організацій СФД; 

5) організація проведення науково-дослідних робіт у сфері архівної 
справи, документознавства, археографії, формування та зберігання СФД. 

4. Укрдержархів відповідно до покладених на неї завдань: 
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що 

належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення 
законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів Украї-
ни, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку 
подає їх Міністру юстиції України; 

2) бере участь у розробленні проектів Державної програми еконо-
мічного та соціального розвитку України, Державного бюджету України, 
Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших прогнозних та 
програмних документів соціального та економічного розвитку; 

3) розробляє цільові програми розвитку архівної справи, діловодства, 
СФД, у тому числі мобілізаційного та оборонного призначення, визначає 
заходи щодо їх виконання; 

4) бере участь у розробленні прогнозів та проектів програм розвитку 
державної системи СФД, а також заходів, спрямованих на реалізацію цих 
програм; 
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5) бере участь у розробленні галузевих, Автономної Республіки 
Крим, обласних, районних, міських програм створення СФД, погоджує їх 
проекти та забезпечує контроль за їх реалізацією; 

6) подає Міністру юстиції України для внесення в установленому 
порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утво-
рення, реорганізації, ліквідації центральних державних архівів, а разом із 
відповідними центральними органами виконавчої влади – про утворення 
галузевих державних архівів, здійснює контроль за їх діяльністю; 

7) утворює, реорганізовує та ліквідовує центральні державні архівні 
установи; 

8) розробляє та подає на затвердження Міністру юстиції України 
положення про центральні державні архіви, центральні державні архівні 
установи; 

9) розробляє разом із відповідними центральними органами виконав-
чої влади та подає на затвердження Міністру юстиції України положення 
про галузеві державні архіви; 

10) погоджує положення про державний архів в Автономній Респуб-
ліці Крим; 

11) розробляє та подає Міністру юстиції України для внесення в ус-
тановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України типові поло-
ження про місцеві державні архівні установи; 

12) організовує в установленому порядку облік, обстеження та аналіз 
діяльності архівних установ незалежно від форми власності та підпоряд-
кування, контролює ведення державними архівами реєстру архівних ус-
танов; 

13) організовує формування Національного архівного фонду, в тому 
числі  поповнення його документами культурної спадщини України, що 
перебувають за кордоном, та документами іноземного походження, що 
стосуються історії України; 

14) розробляє порядок віднесення документів до Національного ар-
хівного фонду, організаційно-методологічні засади проведення експерти-
зи цінності документів, координує діяльність експертних комісій з про-
ведення експертизи цінності документів, погоджує рішення експертних 
комісій про  вилучення документів з Національного архівного фонду; 

15) розробляє вимоги щодо впорядкування документів, які вносяться 
до Національного архівного фонду; 

16) забезпечує створення, зберігання та використання архівних елек-
тронних документів; 

17) розробляє та подає на затвердження Міністру юстиції Украї-
ни типове положення про архівні підрозділи органів державної влади,  
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органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підпри-
ємств, установ та організацій; надає рекомендації щодо підготовки по-
ложень про архівні підрозділи підприємств, установ та організацій, за-
снованих на приватній формі власності, а також об’єднань громадян, 
релігійних організацій; 

18) розробляє та затверджує типові переліки документів зі строками 
зберігання; 

19) погоджує відомчі (галузеві) переліки документів зі строками 
зберігання, типові та примірні номенклатури справ, підготовлені цент-
ральними органами виконавчої влади, органами державної влади, уста-
новами для  однорідних за характером діяльності підприємств, установ, 
організацій, що належать до сфери їх управління; 

20) розробляє та подає на затвердження Міністру юстиції України 
порядок передавання для подальшого зберігання документів органів де-
ржавної  влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, що лікві-
довуються або реорганізовуються, а також документів підприємств, уста-
нов та організацій незалежно від форми власності, що ліквідуються, та 
здійснює контроль за дотриманням цього порядку; 

21) надає рекомендації щодо організації роботи архівних підрозділів 
державних наукових установ, музеїв та бібліотек, в яких перебувають на 
постійному зберіганні документи Національного архівного фонду; 

22) розробляє та затверджує вимоги до оформлення організаційно-
розпорядчих документів, організації документообігу, у тому числі елек-
тронного документообігу, підготовки і передачі документів поточного 
діловодства до архівних підрозділів; 

23) погоджує правила, інструкції, галузеві уніфіковані форми доку-
ментації, методичні рекомендації і навчальні програми з питань архівної 
справи і діловодства, розроблені іншими органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установа-
ми та організаціями незалежно від форми власності; 

24) надає рекомендації щодо визначення порядку діяльності спе-
ціалізованих архівних установ, утворених місцевими органами виконав-
чої влади та  органами місцевого самоврядування для централізованого 
тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до складу 
Національного архівного фонду; 

25) розробляє та подає на затвердження Міністру юстиції України 
порядки ведення державного обліку документів Національного архівного 
фонду та СФД, здійснює контроль за дотриманням цих порядків; 

26) розробляє вимоги щодо зберігання і порядку ведення обліку ар-
хівних документів, здійснює контроль за дотриманням цих вимог, органі-
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зовує зберігання архівних документів, що перебувають у власності де-
ржави і територіальних громад, та копіювання їх для страхового фонду; 

27) веде централізований державний облік документів Національно-
го архівного фонду, документів культурної спадщини України, що пере-
бувають за кордоном, та документів іноземного походження, що стосу-
ються історії України; 

28) забезпечує зберігання архівних документів, вилучених митними 
або правоохоронними органами, а також конфіскованих за рішенням суду, 
проведення експертизи зазначених документів та подання інформації  
з метою уточнення права власності на них; 

29) установлює порядок зупинення діяльності архівних установ, які 
не забезпечують збереження документів Національного архівного фонду, 
здійснює контроль за його дотриманням; 

30) організовує роботу, пов’язану з віднесенням документів Націо-
нального архівного фонду до унікальних та включенням їх до Державно-
го реєстру національного культурного надбання; 

31) надає юридичним та фізичним особам, що мають документи На-
ціонального архівного фонду, допомогу у зберіганні та реставрації таких 
документів, виготовленні копій унікальних документів для страхових 
фондів та фондів користування; 

32) інформує громадськість про документи Національного архівного 
фонду, зміст яких може бути використаний юридичними та фізичними 
особами; 

33) розробляє та подає на затвердження Міністрові юстиції України 
порядок користування документами Національного архівного фонду, що 
зберігаються в державних архівних установах, архівних відділах міських 
рад, здійснює контроль за дотриманням цього порядку, надає рекомен-
дації щодо порядку користування документами Національного архівного 
фонду, які зберігаються в інших місцях; 

34) публікує документи Національного архівного фонду, видає жур-
нал “Архіви України”, наукову, науково-популярну, навчальну, довідкову 
літературу, рекламно-інформаційні матеріали з архівної справи, діловодс-
тва та СФД; 

35) здійснює контроль та методичне забезпечення архівної справи  
і діловодства в органах державної влади, органах місцевого самовряду-
вання, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від фор-
ми власності; 

36) здійснює контроль за додержанням права власності на документи 
Національного архівного фонду; 
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37) здійснює контроль за виконанням центральними та місцевими 
органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим, органами  місцевого самоврядування, підприємствами, установами 
і організаціями, а також постачальниками документів вимог законодавс-
тва у сфері архівної справи, діловодства, щодо створення та забезпечення 
функціонування СФД; 

38) контролює діяльність архівних установ, а також діяльність архів-
них відділів міських рад з питань здійснення ними делегованих органами 
виконавчої влади повноважень у сфері архівної справи і діловодства; 

39) здійснює контроль за збиранням на території України старовин-
них архівних документів, дотриманням правил торгівлі антикварними ре-
чами в частині продажу архівних документів, реалізовує переважне право 
держави на придбання документів Національного архівного фонду в разі 
їх продажу; 

40) у межах своїх повноважень організовує виконання актів законо-
давства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією; 

41) складає протоколи про адміністративні правопорушення за пору-
шення законодавства про Національний архівний фонд, архівні установи 
та у сфері формування, ведення, використання СФД; 

42) розробляє та затверджує відповідні галузеві нормативи, норма-
тиви кадрового забезпечення архівних установ, підприємств, установ, 
організацій СФД, визначає механізм їх впровадження; 

43) забезпечує реалізацію державної політики зайнятості у сфері  ар-
хівної справи, діловодства, СФД, розробляє галузеві кваліфікаційні ха-
рактеристики професій, опрацьовує заходи щодо забезпечення державних 
архівних установ, підприємств, установ, організацій СФД висококваліфі-
кованими працівниками, організовує роботу з підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації кадрів архівних установ, служб діловодства, 
підприємств, установ, організацій СФД, заохочує працівників установ, 
що належать до сфери його управління; 

44) розробляє та затверджує галузеві стандарти, бере участь у роботі, 
пов’язаній із стандартизацією та сертифікацією в галузі інформації, ар-
хівної справи, діловодства та СФД; 

45) бере в установленому порядку участь у розробленні та виконанні 
програм інформатизації архівної справи; 

46) установлює разом із іншими центральними органами виконав-
чої влади порядок реєстрації архівних документів, що ввозяться на тери-
торію України, здійснює контроль за дотриманням цього порядку; 

47) забезпечує ведення і вдосконалення галузевої статистичної звіт-
ності; 
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48) організовує надання державними архівними установами, підпри-
ємствами, установами, організаціями СФД в установленому порядку юри-
дичним та фізичним особам платних послуг з використанням інформації, 
що міститься в архівних документах, проведення робіт, пов’язаних з на-
уково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних 
документів, що є власністю держави, територіальних громад, юридичних 
та фізичних осіб, зі створення, формування, ведення і використання СФД, 
розроблення нормативно-методичних посібників з архівної справи, діло-
водства та СФД, розробляє порядок ціноутворення на зазначені роботи та 
послуги; 

49) утворює, реорганізовує, ліквідовує Державний департамент 
страхового фонду документації, який є юридичною особою і діє у складі 
апарату Укрдежархіву; 

50) утворює, реорганізовує, ліквідовує підприємства, установи, ор-
ганізації СФД; 

51) здійснює відповідно до законодавства управління та контроль за 
діяльністю установ, підприємств, організацій, що належать до сфери уп-
равління Укрдержархіву; 

52) здійснює регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції стосов-
но юридичних осіб у сфері створення СФД; 

53) веде Державний реєстр документів страхового фонду докумен-
тації України; 

54) надає за запитом підприємств, установ та організацій, їх філій 
незалежно від форм власності акт закладення технічної, проектної і ро-
бочої документації до страхового фонду документації на продукцію, пос-
тавлену  на виробництво, та прийняття в експлуатацію закінчених будів-
ництвом (реконструкцією) об’єктів; 

55) визначає стан державної системи СФД; 
56) веде Державний реєстр техногенно та екологічно небезпечних 

об’єктів, видає юридичним та фізичним особам - власникам цих об’єктів 
свідоцтва про їх реєстрацію; 

57) погоджує номенклатуру виробів та продукції, переліки об’єктів  
і споруд систем життєзабезпечення, транспортних зв’язків, об’єктів 
будівництва промислового і цивільного призначення, об’єктів культурної 
спадщини та  унікальних документальних пам’яток, переліки техногенно 
та екологічно небезпечних об’єктів та інших об’єктів, документація на 
які підлягає закладанню до СФД; 

58) визначає функції суб’єктів державної системи СФД та координує 
їх діяльність з питань реалізації державної політики у сфері створення  
і функціонування цієї системи; 
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59) координує діяльність міністерств, центральних та місцевих  
органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, 
органів місцевого самоврядування, відповідних постачальників докумен-
тів, які формують та використовують СФД, у тому числі СФД на техно-
генно та екологічно небезпечні об’єкти відповідно до Державного реєст-
ру техногенно та екологічно небезпечних об’єктів; 

60) проводить у межах повноважень перевірки суб’єктів державної 
системи СФД; 

61) складає акти та узагальнює матеріали перевірок; 
62) вирішує у межах своєї компетенції питання щодо забезпечення 

функціонування державної системи СФД в умовах особливого періоду та 
надзвичайних ситуацій; 

63) розробляє заходи, спрямовані на усунення порушень законодавс-
тва з питань СФД та запобігання таким порушенням; 

64) безоплатно надає консультаційну допомогу суб’єктам державної 
системи СФД; 

65) організовує і координує науково-дослідну та методичну роботу  
в галузі архівознавства, документознавства, археографії, створення  
і довгострокового зберігання СФД, поширює науково-технічну інформа-
цію та забезпечує впровадження досягнень науки і техніки, передового 
досвіду роботи із цих питань; 

66) організовує виконання науково-технічних програм, планів науко-
во-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт щодо забез-
печення сталого функціонування державної системи СФД; 

67) здійснює в установленому порядку міжнародне співробітництво 
в галузі архівної справи та створення СФД; 

68) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілі-
заційної підготовки та мобілізації у сфері державної системи СФД; 

69) забезпечує та здійснює контроль у межах своєї компетенції за до-
держанням авторських прав на інтелектуальну власність, за збереженням 
державної та іншої передбаченої законом таємниці; 

70) бере участь у реалізації державної інформаційної політики  
у сфері створення, використання та оновлення державних інформаційних 
ресурсів та у сфері технічного захисту інформації в інформаційно-теле-
комунікаційних системах Укрдержархіву, державних архівних установ, 
підприємств, установ, організацій СФД; 

71) забезпечує функціонування баз зберігання СФД України; 
72) здійснює контроль за формуванням програм перспективного роз-

витку,  будівництва, реконструкції, капітального ремонту, введення в дію 
об’єктів Укрдержархіву та за виконанням і прийманням робіт з будівниц-
тва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів Укрдержархіву; 
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73) здійснює інші повноваження на основі та на виконання Консти-
туції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів 
України. 

5. Укрдержархів з метою організації своєї діяльності: 
1) забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобі-

гання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Укрдержархіву, на 
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його 
управління; 

2) здійснює добір кадрів в апарат Укрдержархіву, керівників під-
приємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, 
формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з під-
готовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату 
Укрдержархіву, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери 
його управління, архівних підрозділів і служб діловодства; 

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Укрдержархіву, 
на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його  
управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріаль-
них ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського 
обліку; 

4) здійснює у межах повноважень разом із відповідними централь-
ними органами виконавчої влади контроль за цільовим використанням  
державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання про-
грам, у тому числі міжнародних; 

5) забезпечує представництво інтересів Укрдержархіву у судових та 
інших органах; 

6) організовує діловодство та архівне зберігання документів Укрдер-
жархіву відповідно до встановлених правил; 

7) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політи-
ки стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті 
Укрдержархіву,  на підприємствах, в установах, організаціях, що нале-
жать до сфери її управління; 

8) здійснює управління об’єктами державної власності; 
9) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників, бронювання 

військовозобов’язаних у військовому комісаріаті за місцем розташування 
Державного департаменту СФД, підприємства, установи, організації. 

6. Укрдержархів для виконання покладених на неї завдань має право: 
1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих 

питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників 
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого са-
моврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх 
керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції; 
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2) одержувати в установленому законодавством порядку від держав-
них  органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, а також від гро-
мадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для 
виконання покладених на неї завдань; 

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи, проводити 
наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції; 

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних де-
ржавних органів, державними, в тому числі урядовими, системами 
зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими техніч-
ними засобами; 

5) вимагати від посадових осіб органів державної влади, органів міс-
цевого  самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно 
від форми власності, керівних органів об’єднань громадян усунення по-
рушень і недоліків у веденні архівної справи і діловодства; 

6) вимагати від власників документів у випадках, передбачених за-
конодавством, подання їх на розгляд експертних комісій для проведення 
експертизи цінності; 

7) зупиняти діяльність архівних установ, які не забезпечують збере-
женість документів Національного архівного фонду; 

8) обмежувати відповідно до законодавства доступ до документів 
Національного архівного фонду, що зберігаються у державних архівних 
установах; 

9) порушувати в установленому порядку питання про притягнення 
до відповідальності посадових осіб і громадян, винних у порушенні за-
конодавства про Національний архівний фонд і архівні установи, СФД 
та про відшкодування ними шкоди, завданої власнику документів Націо-
нального архівного фонду або уповноваженій ним особі. 

7. Посадові особи Укрдержархіву, державних архівних установ, під-
приємств, установ, організацій СФД мають право відвідувати за доручен-
ням керівництва інші органи державної влади та органи місцевого само-
врядування, підприємства, установи та організації незалежно від форми 
власності, а також мають право доступу до їх документів, за винятком 
тих,  що спеціально охороняються законодавством. 

8. Укрдержархів у процесі виконання покладених на неї завдань 
взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, 
допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, 
органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних 
держав і  міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, 
організаціями. 
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9. Укрдержархів у межах своїх повноважень, на основі і на виконан-
ня Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, 
актів Кабінету Міністрів України видає накази організаційно-розпоряд-
чого характеру, які підписує Голова Укрдержархіву. 

10. Укрдержархів очолює Голова, якого призначає на посаду за по-
данням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій 
Міністра, та звільняє з посади Президент України. 

Голова Укрдержархіву: 
1) очолює Укрдержархів, здійснює керівництво її діяльністю, пред-

ставляє  Укрдержархів у відносинах з іншими органами, підприємствами, 
установами, організаціями; 

2) вносить на розгляд Міністра юстиції України пропозиції щодо 
формування державної політики у сфері архівної справи і діловодс-
тва, створення і функціонування державної системи СФД, розроблені  
Укрдержархівом проекти законів, актів Президента України та Кабінету 
Міністрів України; 

3) вносить на розгляд Міністра юстиції України проекти норматив-
но-правових актів Міністерства юстиції України з питань, що належать 
до сфери діяльності Укрдержархіву; 

4) забезпечує виконання Укрдержархівом Конституції та законів  
України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів 
України, наказів Міністерства юстиції України та доручень Міністра юс-
тиції України; 

5) затверджує за погодженням з Міністром юстиції України річні 
плани роботи Укрдержархіву, заходи щодо реалізації основних напрямів 
та пріоритетних цілей діяльності відповідно до визначених завдань; 

6) звітує перед Міністром юстиції України про виконання річного 
плану роботи Укрдержархіву та покладених на неї завдань, про усунення 
порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності 
Укрдержархіву, а також про притягнення до відповідальності посадових 
осіб, винних у допущених порушеннях; 

7) вносить пропозиції Міністру юстиції України щодо кандидатур на 
посади своїх заступників; 

8) затверджує за погодженням з Міністром юстиції України структу-
ру апарату Укрдержархіву; 

9) затверджує положення про структурні підрозділи апарату Укр-
держархіву та за погодженням з Міністром юстиції України положення 
про Державний департамент СФД; 

10) затверджує розподіл обов’язків між своїми заступниками; 
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11) вносить Міністрові юстиції України пропозиції щодо граничної 
чисельності державних службовців і працівників апарату Укрдержар-
хіву; 

12) погоджує в установленому законодавством порядку призначення 
на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних архівних 
установ; 

13) призначає на посади та звільняє з посад керівників центральних 
державних архівних установ; 

14) затверджує положення (статути) підприємств, установ, організа-
цій СФД; 

15) укладає та розриває відповідно до законодавства контракти  
з керівниками підприємств, установ, організацій СФД, притягає їх в уста-
новленому законодавством порядку до дисциплінарної відповідальності; 

16) забезпечує взаємодію Укрдержархіву із визначеним Міністром 
юстиції України структурним підрозділом в апараті Міністерства юстиції 
України; 

17) забезпечує дотримання встановленого Міністром юстиції Украї-
ни порядку обміну інформацією між Міністерством юстиції України та 
Укрдержархівом та вчасність її подання; 

18) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Мініс-
тром юстиції України керівників і заступників керівників структурних 
підрозділів апарату Укрдержархіву, призначає на посади та звільняє з по-
сад інших державних службовців і працівників апарату Укрдержархіву; 

19) здійснює інші повноваження відповідно до цього положення та 
законодавства. 

11. Голова Укрдержархіву має двох заступників, у тому числі одного 
першого. 

Першого заступника та заступника Голови Укрдержархіву призна-
чає на посади Президент України за поданням Прем’єр-міністра України, 
внесеним на підставі пропозицій Голови Укрдержархіву, погоджених із 
Міністром юстиції України. 

Першого заступника, заступника Голови Укрдержархіву звільняє  
з посад Президент України. 

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетен-
ції Укрдержархіву, обговорення найважливіших напрямів її діяльності  
в Укрдержархіві може утворюватися колегія. 

Рішення колегії Укрдержархіву можуть бути реалізовані шляхом ви-
дання відповідного наказу Укрдержархіву. 

З питань визначення методологічних та організаційних засад експер-
тизи  цінності документів в Укрдержархіві створюється постійно діюча 
Центральна експертно-перевірна комісія. 
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Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових кон-
сультацій з основних питань діяльності в Укрдержархіві можуть утворю-
ватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або 
тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персо-
нальний склад, положення про них затверджує Голова Укрдержархіву. 

13. Граничну чисельність державних службовців та працівників 
Укрдержархіву затверджує Кабінет Міністрів України. 

Структуру апарату Укрдержархіву затверджує його Голова за погод-
женням із Міністром юстиції України. 

Штатний розпис, кошторис Укрдержархіву затверджує його Голова 
за погодженням із Міністерством фінансів України. 

Укрдержархів є юридичною особою, має печатку із зображенням  
Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, ра-
хунки в органах Державної казначейської служби України. 

 Глава Адміністрації Президента України С. Льовочкін

Питання забезпечення органами виконавчої влади 
доступу до публічної інформації 
від 5 травня 2011 р. № 547/2011

З метою забезпечення безумовного виконання органами виконавчої 
влади Закону України “Про доступ до публічної інформації”, реалізації 
конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати 
і  поширювати інформацію, керуючись частиною другою статті 102 Кон-
ституції України, п о с т а н о в л я ю: 

1. Кабінету Міністрів України: 
забезпечувати в установленому порядку здійснення фінансування 

передбачених Законом України “Про доступ до публічної інформації” за-
ходів, виконуваних розпорядниками інформації, які утримуються за раху-
нок коштів Державного бюджету України; 

затвердити у визначений Законом України “Про доступ до публічної 
інформації” строк граничні норми витрат на копіювання та друк доку-
ментів; 

підготувати разом із Службою безпеки України та внести на розгляд 
Верховної Ради України законопроект стосовно вдосконалення законо-
давчих актів щодо доступу до інформації з обмеженим доступом та від-
повідальності за порушення таких актів; 
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запровадити моніторинг виконання органами виконавчої влади Зако-
ну України “Про доступ до публічної інформації” та моніторинг судових 
рішень, прийнятих у зв’язку з порушенням права на одержання публіч-
ної інформації, здійснювати в разі потреби підготовку пропозицій щодо  
вдосконалення названого Закону та вносити їх у встановленому порядку 
на розгляд Верховної Ради України; 

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроек-
ти щодо здійснення державного контролю за забезпеченням розпорядни-
ками інформації доступу до публічної інформації; 

ужити заходів щодо забезпечення уніфікованого підходу стосовно 
затвердження органами виконавчої влади інструкцій з питань обліку, 
зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які 
містять відомості, що становлять службову інформацію. 

2. Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої вла-
ди,  Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській,  
Севастопольській міським, районним державним адміністраціям забез-
печити безумовне виконання Закону України “Про доступ до публічної 
інформації”, зокрема: 

1) розробити і затвердити: 
форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу інструк-

цію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо; 
порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій 

формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою); 
2) запровадити облік запитів на інформацію; 
3) визначити (утворити) спеціальні структурні підрозділи або визна-

чити посадових осіб, які організовуватимуть доступ до публічної інфор-
мації, та завдання таких структурних підрозділів або осіб; 

4) визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документа-
ми, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнати такі місця 
відповідною оргтехнікою; 

5) створити умови для подання письмових запитів громадянами з об-
меженими фізичними можливостями; 

6) створити з метою доступу до публічної інформації та її збережен-
ня систему обліку документів, що знаходяться у відповідних розпорядни-
ків  інформації і містять публічну інформацію, забезпечити обов’язкову 
реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за 
запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційних веб-сайтах 
(а в разі їх відсутності – в інший прийнятний для громадян спосіб); 

7) забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що під-
лягають обговоренню, а також систематичне і оперативне оприлюднення 
та оновлення інформації про свою діяльність; 



21

8) забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на 
веб-сайтах, інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян 
спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України “Про доступ до 
публічної інформації”, форм запитів на інформацію; 

9) затвердити переліки відомостей, що становлять службову інфор-
мацію, та оприлюднити їх в установленому порядку; 

10) затвердити інструкції з питань обліку, зберігання і використання 
документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що ста-
новлять службову інформацію; 

11) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого до-
ступу до наявної інформації про особу інших осіб; 

12) організувати інформування населення про права громадян, пере-
дбачені Законом України “Про доступ до публічної інформації”; 

13) забезпечити проведення навчань і підвищення кваліфікації за-
ступників керівників органів виконавчої влади, працівників структурних 
підрозділів  та відповідальних осіб з питань забезпечення доступу до пуб-
лічної інформації; 

14) сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, гро-
мадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за за-
безпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації 
шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо. 

3. Покласти на керівників центральних і місцевих органів виконавчої 
влади персональну відповідальність за забезпечення належного виконан-
ня відповідними органами вимог Закону України “Про доступ до публіч-
ної інформації”.

4. Запропонувати органам місцевого самоврядування вжити заходів 
щодо  забезпечення доступу громадян до публічної інформації. 

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

 Президент України В. Янукович

Про звільнення І. Матяш з посади першого заступника 
Голови Державного комітету архівів України

від 24 травня 2011 р. № 607/2011

Звільнити Матяш Ірину Борисівну з посади першого заступника Го-
лови Державного комітету архівів України.

Президент України В. Янукович
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Про заходи з відзначення у 2011 році 
Дня партизанської слави та 70-ї річниці партизанського  

руху в Україні 
у період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років 

від 21 червня 2011 р. № 697/2011 

З метою вшанування подвигу учасників боротьби з фашизмом у пе-
ріод  Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років у лавах партизанського 
руху, увічнення світлої пам’яті полеглих, виховання у молодого поколін-
ня почуття патріотизму, поваги до учасників війни п о с т а н о в л я ю: 

1. Кабінету Міністрів України розробити і затвердити у місячний 
строк план заходів із підготовки та відзначення у 2011 році 70-річчя 
партизанського руху в Україні у період Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 років, передбачивши, зокрема: 

поліпшення соціально-побутового та медичного обслуговування ко-
лишніх партизанів і підпільників, інших учасників боротьби з нацистсь-
ким режимом у тилу ворога, вдів загиблих партизанів, підпільників; 

проведення уроків історії та мужності у загальноосвітніх та інших 
навчальних закладах, відповідних тематичних виставок, лекцій з історії 
партизанського руху в Україні в закладах культури, поповнення та де-
монстрацію музейних експозицій; 

видання мемуарної та історичної літератури з тематики партизансь-
кого руху в Україні у період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років; 

організацію виставок архівних матеріалів, пов’язаних із боротьбою 
українських партизанів і підпільників із фашистськими загарбниками. 

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

1) розробити регіональні плани заходів із підготовки та відзначення 
у 2011 році 70-річчя партизанського руху в Україні у період Великої Віт-
чизняної війни 1941–1945 років; 

2) організувати 22 вересня 2011 року – у День партизанської слави  
покладання вінків і квітів до могил організаторів і керівників партизан-
ського руху, збори громадськості, зустрічі керівників місцевих органів 
виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування з учасни-
ками партизанського руху, іншими ветеранами війни; 

3) провести необхідну роботу з вивчення повсякденних потреб учас-
ників партизанського руху, вишукати можливості для надання їм адресної 
матеріальної допомоги та вручення пам’ятних подарунків; 

4) забезпечити впорядкування пам’ятників, обелісків, меморіалів 
на честь партизанів і підпільників, пам’ятних знаків “Область партизан-
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ської слави”, військових поховань, інших пам’ятних місць, пов’язаних  
з історією партизанського руху; 

5) розглянути питання щодо надання в установленому порядку до-
помоги громадським організаціям ветеранів для провадження ними 
діяльності,  пов’язаної з проведенням заходів із відзначення 70-річчя 
партизанського руху в Україні у період Великої Вітчизняної війни 1941– 
1945 років; 

6) сприяти висвітленню в засобах масової інформації тематичних ма-
теріалів, пов’язаних із партизанським рухом в Україні у період Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років. 

3. Державному комітету телебачення і радіомовлення України за-
безпечити широке висвітлення заходів із підготовки та відзначення  
70-річчя партизанського руху в Україні у період Великої Вітчизняної вій-
ни 1941–1945 років.

Президент України В. Янукович
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про затвердження плану заходів з підготовки 
та відзначення 15-ї річниці Конституції України

від 20 квітня 2011 р. № 354-р

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 15-ї річниці 
Конституції України, що додається. 

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

 Прем’єр-міністр України М. Азаров
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 20 квітня 2011 р. № 354-р 

ПЛАН 
заходів з підготовки та відзначення

15-ї річниці Конституції України
 
1. Забезпечити організацію та проведення: 
1) урочистих заходів за участю представників органів виконавчої   

влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України,   
міжнародних, громадських організацій, політичних партій, діячів науки 
та  культури у мм. Києві та Севастополі, обласних і районних центрах, 
інших населених пунктах. 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласні, Київська та Севастопольська 

міські держадміністрації,  
Міністерство культури. 

28 червня; 
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2) покладення квітів до пам’ятних знаків та пам’ятників видатним  
діячам українського державотворення у мм. Києві та Севастополі, облас-
них і районних центрах, інших населених пунктах. 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласні, Київська та Севастопольська 

міські держадміністрації. 
28 червня; 

3) просвітницьких тематичних заходів, спрямованих на формування 
правової культури, поваги до Основного Закону України, усвідомлення   
його ролі в українському державотворенні, здобуття знань про конститу-
ційні права, свободи та обов’язки, знань з історії вітчизняного конститу-
ційного права і внеску видатних юристів в його розвиток, у  навчальних 
закладах, державних закладах культури, військових частинах, дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку. 

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

Міністерство оборони, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські 
держадміністрації. 

Червень; 

4) регіональних конкурсів студентських та учнівських науково-дослід-
них робіт, присвячених 15-ій річниці Конституції України, захисту  науко-
во-дослідних робіт із зазначеної тематики в рамках Малої академії наук. 

Міністерство освіти і науки, молоді 
та спорту, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, 
облдержадміністрації. 

Травень–червень; 

5) інтелектуально-пізнавальних молодіжних змагань та ігор, присвя-
чених 15-ій річниці Конституції України, з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій, дистанційного спілкування, Інтернету. 

Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту, Рада міністрів Автономної 

 Республіки Крим, обласні, Київська та 
Севастопольська міські держадміністрації. 

Травень–червень; 
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6) тематичних науково-практичних конференцій, семінарів і засідань 
за круглим столом. 

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

Міністерство юстиції. 
Червень–липень; 

7) виставок фотоматеріалів та архівних документів, що ілюструють  
процес прийняття Конституції України, становлення та розвиток ук-
раїнського конституціоналізму, історію національного законотворення. 

Державна архівна служба, Міністерство 
культури, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласні, Київська та 
Севастопольська міські держадміністрації. 

Червень–липень; 

8) фестивалю “Сходи до неба”. 
Міністерство культури, Київська міськрада 

(за згодою). 
Червень; 

9) тематичних виставок, присвячених 15-ій річниці Конституції  
України, у музеях та бібліотеках; презентацій книжкових видань та офор-
млення тематичних стендів у бібліотеках. 

Міністерство культури, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські 
держадміністрації. 

Червень–липень; 

10) проведення святкового салюту 20 артилерійськими залпами  
у мм. Києві, Севастополі, інших містах-героях, містах, де розташовані 
штаби оперативних командувань та видів Збройних Сил, а також святко-
вих феєрверків у м. Сімферополі та обласних центрах. 

Міністерство оборони, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські 
держадміністрації. 

28 червня; 
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11) проведення закордонними дипломатичними установами України 
заходів з нагоди 15-ї річниці Конституції України із залученням до участі 
в  них представників української громадськості за кордоном. 

Міністерство закордонних справ. 
Червень. 

2. Організувати: 
1) роботу із забезпечення охорони громадського порядку та безпеки 

дорожнього руху в місцях проведення святкових заходів. 
Міністерство внутрішніх справ. 

Червень–липень; 

2) випуск та введення в обіг поштової марки і конверта, присвячених  
15-ій річниці Конституції України, та проведення спецпогашення пошто-
вої марки. 

Міністерство інфраструктури. 
Протягом року; 

3) широке висвітлення в державних засобах масової інформації за-
ходів  з підготовки та відзначення 15-ї річниці Конституції України із за-
лученням відомих вчених, політичних та громадських діячів; трансляцію 
тематичних  теле- і радіопередач, кінохроніки подій, пов’язаних з прий-
няттям Основного  Закону України. 

Державний комітет телебачення та 
радіомовлення. 

Червень–липень.

Про затвердження плану заходів з відзначення 
у 2011 році Дня скорботи і вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні та 70-ї річниці початку 

Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років
27 квітня 2011 р. № 361-р 

1. Затвердити план заходів з відзначення у 2011 році Дня скорботи і  
вшанування пам’яті жертв війни в Україні та 70-ї річниці початку Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років (далі  – план заходів), що додається. 

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським держадміністраціям подати до 1 червня та  
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20  грудня Державній службі з питань інвалідів та ветеранів інформацію 
про хід  підготовки і виконання плану заходів для її узагальнення та по-
дання до 15  червня і 25 грудня  Кабінетові Міністрів України. 

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській 
та Севастопольській міським держадміністраціям розробити і затверди-
ти до 30 травня регіональні плани заходів з відзначення у 2011 році Дня 
скорботи і  вшанування пам’яті жертв війни в Україні та 70-ї річниці по-
чатку Великої  Вітчизняної війни 1941–1945 років і забезпечити їх вико-
нання. 

4. Державній службі з питань інвалідів та ветеранів забезпечити   ко-
ординацію здійснення центральними і місцевими органами виконавчої 
влади плану заходів.  

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 27 квітня 2011 р. N 361-р 

ПЛАН 
заходів з відзначення у 2011 році Дня скорботи 
і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 
та 70-ї річниці початку Великої Вітчизняної 

війни 1941–1945 років 
 

1. Забезпечити: 
1) проведення урочистостей, присвячених відзначенню Дня скорбо-

ти і вшанування пам’яті жертв війни в Україні та 70-ї річниці початку 
Великої  Вітчизняної війни 1941–1945 років, покладення 22 червня він-
ків і квітів до  пам’ятників загиблим у Великій Вітчизняній війні 1941– 
1945 років,  меморіалів та військових поховань. 

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

держадміністрації, Міноборони, МВС, 
Адміністрація Держприкордонслужби, Державна 

служба з питань інвалідів та ветеранів, 
громадські організації (за згодою). 

До 22 червня; 
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2) організацію відвідування керівниками органів виконавчої влади 
ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років (далі – ветерани 
війни) за місцем їх проживання, у госпіталях, лікарнях, будинках-інтер-
натах,  пансіонатах для ветеранів війни і праці з метою вивчення стану їх  
соціально-побутового забезпечення, медичного обслуговування та повся-
кденних потреб. 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласні, Київська та Севастопольська міські 
держадміністрації, МОЗ, Державна служба 

з питань інвалідів та ветеранів. 
Постійно; 

3) висвітлення у засобах масової інформації подій Великої Вітчиз-
няної війни 1941–1945 років, показ художніх та документальних фільмів 
про початок війни, присвячених героїзму та патріотизму воїнів, які всту-
пили в бій з фашистськими загарбниками в перші дні війни. 

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

держадміністрації, Мінкультури, 
Міноборони, Держкомтелерадіо. 

Постійно; 

4) несення почесної варти біля Вічного вогню, могил Невідомого  сол-
дата та Невідомого матроса у містах-героях Києві, Керчі, Одесі, Севастополі, 
м. Сімферополі, обласних центрах, інших містах і населених пунктах. 

Міноборони, МВС, МОНмолодьспорт, 
Адміністрація Держприкордонслужби, Рада 

міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласні, Київська та Севастопольська міські 

держадміністрації. 
22 червня; 

5) у місцях проведення заходів з відзначення Дня скорботи і вша-
нування пам’яті жертв війни в Україні та 70-ї річниці початку Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років: 

медичне супроводження учасників заходів та належний санітарно-
епідеміологічний нагляд. 

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

міські держадміністрації. 
Червень; 
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охорону громадського порядку та дотримання вимог безпеки дорож-
нього руху. 

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

міські держадміністрації. 
Червень. 

2. Провести: 
1) науково-практичні конференції, семінари, засідання за круглим сто-

лом у військових навчальних закладах із запрошенням ветеранів війни. 
Міноборони, МВС, МНС, СБУ, МОНмолодьспорт, 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласні, Київська та Севастопольська 

міські держадміністрації. 
Протягом року; 

2) тематичні уроки, лекції, бесіди з історії Великої Вітчизняної війни    
1941–1945 років у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих та по-
зашкільних навчальних закладах за участю ветеранів війни, екскурсії до  
музеїв історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, походи місця-
ми бойової слави. 

МОНмолодьспорт, Мінкультури, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські 
держадміністрації. 

Протягом року. 

3. Сприяти проведенню пошукових робіт з метою встановлення осіб,  
які загинули або пропали безвісти під час Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 років. 

Міністерство будівництва та 
житлово-комунального господарства, 

Міноборони, МВС, СБУ, Адміністрація 
Держприкордонслужби, Укрдержархів, Рада 

міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласні, Київська та Севастопольська міські 
держадміністрації, Меморіальний комплекс 

“Національний музей історії Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років”, 

громадські організації (за згодою). 
Постійно. 
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НАКАЗИ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ
АРХІВІВ УКРАЇНИ

Про науково-експертну раду
від 1 квітня 2011 р. № 42

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 7 лютого 
2011 року № 6042/0/1–11 щодо створення науково-експертних рад мініс-
терств та підвідомчих органів виконавчої влади як постійних або тимча-
сових консультативних, дорадчих органів

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад науково-експертної ради як тимчасового кон-

сультативного, дорадчого органу (Додаток № 1).
2. Науково-експертна рада як тимчасовий консультативний, дорад-

чий орган:
забезпечує постійну роботу в напрямку експертної оцінки реформ, 

які здійснюються в Україні; 
здійснює експертизу проектів нормативно-правових актів з питань 

реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства;
отримує в установленому порядку від Державної архівної служби 

інформацію, необхідну для забезпечення своєї роботи;
проводить засідання, які є основною формою її роботи;
запрошує до участі у засіданнях уповноваженого представника  

Державної архівної служби з правом дорадчого голосу;
приймає рішення які мають рекомендаційний характер та доводяться 

до відома керівництва Державної архівної служби;
оприлюднює інформацію про свою діяльність в мережі Інтернет.
3. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держко-

мархіву (Прилепішева Ю. А.):
оприлюднити на офіційному веб-порталі Держкомархіву інформа-

цію про створення науково-експертної ради як тимчасового консульта-
тивного, дорадчого органу;

головному спеціалісту відділу міжнародного співробітництва та ви-
користання інформації (Даниленко Т. В.) забезпечити виконання функцій 
секретаря науково-експертної ради та постійний зв’язок з членами ради;

забезпечити інформування про діяльність науково-експертної ради.
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4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого за-
ступника Голови Державного комітету, голову комісії з реорганізації  
Матяш І. Б.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

Додаток № 1
до наказу Держкомархіву
від 1 квітня 2011 р. № 42

1. Верстюк В. Ф.        –

2. Брехуненко В. А.    –

3. Даниленко Т. В.      –

4. Железняк М. Г.       –

5. Маврін О. О.           –

6. Пиріг Р. Я.               –

завідувач відділу історії Української революції 
(1917–1921 рр.) Інституту історії України НАН 
України, доктор історичних наук, професор  
(Голова науково-експертної ради) (за згодою);

завідувач відділу історії і теорії археографії 
та споріднених джерелознавчих наук Інституту 
української археографії та джерелознавства  
ім. М. С. Грушевського НАН України, доктор 
історичних наук, професор (за згодою);

головний спеціаліст відділу міжнародного спів-
робітництва та використання інформації Держ-
комархіву (секретар ради);

в. о. директора Інституту енциклопедичних до-
сліджень НАН України, кандидат філологічних 
наук (за згодою);

заступник директора з наукової роботи Інститу-
ту української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України, кандидат 
історичних наук (за згодою);

завідувач відділу історії української революції 
(1917–1921 рр.) Інституту історії України НАН 
України, доктор історичних наук, професор (за 
згодою);
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7. Христова Н. М.       – професор кафедри соціальних комунікацій 
Національної академії керівних кадрів культури 
і мистецтв, кандидат історичних наук  
(за згодою);

Начальник управління інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву Ю. А. Прилепішева 

Про підготовку та проведення робочої зустрічі  
з представниками заінтересованих органів та громадських 

організацій щодо вирішення питань поповнення НАФ 
документами особового походження,

творчих спілок, інших громадських організацій
від 8 квітня 2010 р. № 43

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 5 квіт-
ня 2011 року № 14820/1/1–11 щодо підготовки та проведення 26 травня  
2011 року в приміщенні ЦДАМЛМ робочої зустрічі з представниками за-
інтересованих  органів та громадських організацій стосовно вирішення 
питань поповнення Національного архівного фонду документами осо-
бового походження та документами творчих спілок, інших громадських 
організацій

НАКАЗУЮ:
1. Створити робочу групу у складі:
Матяш І. Б.   керівник групи
Божук Н. С.
Маковська Н. В.
Малярчук Т. М.
Прилепішева Ю. А.
Скрипка Л. В.
Топішко Н. О.
Яценюк А. М.
2. Робочій групі:
2.1. до кінця квітня 2011 року підготувати проект програми про-

ведення робочої зустрічі, що має включати відомості про виступаючих 
(ПІБ, посада, тема повідомлення/виступу, контактні телефон/факс), а та-
кож список учасників і погодити їх в установленому порядку з керівниц-
твом Державної архівної служби;
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2.2. забезпечити завчасне інформування учасників робочої зустрічі 
про можливі зміни у програмі її проведення;

2.3. директору ЦДАМЛМ (Скрипка Л. В.) 
до 13 квітня 2011 року розробити план-графік підготовки архівом ро-

бочого засідання, визначивши відповідальних за кожен напрямок роботи 
з працівників архіву та подати на розгляд робочої групи і затвердження 
керівництвом Державної архівної служби;

до 27 квітня 2011 року підготувати інформаційні матеріали для 
розробки програми проведення робочої групи та список учасників і оз-
найомити з ними членів робочої групи;

до 4 травня 2011 року підготувати та подати на розгляд робочої гру-
пи проект рішення за підсумками робочого засідання, тематико-експози-
ційний план виставки фото- та архівних документів, присвяченої історії 
створення та діяльності архіву, проект каталогу/буклету виставки, афіші, 
запрошень, інших інформаційних матеріалів;

до 20 травня 2011 року надати інформаційні матеріали до доповіді 
Голови Державної архівної служби на робочому засіданні та проект прес-
релізу;

забезпечити участь у роботі робочого засідання керівників та від-
повідальних працівників установ-фондоутворювачів архіву;

підготувати інформаційні матеріали для публікації в науково-прак-
тичному журналі “Архіви України” та на офіційному веб-порталі Де-
ржавної архівної служби;

ЦДАВО (Маковська Н. В.), ЦДКФФА (Топішко Н. О.) надати допо-
могу ЦДАМЛМ у виявленні документів до експозиції вищезазначеної 
виставки;

ЦДАВО надати необхідне виставкове обладнання ЦДАМЛМ;
ЦДАМЛМ спільно з ЦДКФФА підготувати хронікально-докумен-

тальний фільм про діяльність ЦДАМЛМ, що презентуватиметься під час 
робочого засідання;

не пізніше ніж за десять днів до початку заходу передати ДЦЗД НАФ 
(Яценюк А. М.) для друку експозиційні матеріали виставки та інформа-
ційні матеріали до робочого засідання;

ДЦЗД НАФ (Яценюк А. М.) забезпечити друк експозиційних ма-
теріалів виставки, програми робочого засідання, каталогу/буклету вистав-
ки, афіші, прес-релізу, інших необхідних матеріалів наданих ЦДАМЛМ; 

забезпечити технічне та художнє оформлення конференц-залу в при-
міщенні ЦДАМЛМ за два дні до початку робочого засідання; 

передбачити каву-брейк у перерві та фуршет по закінченні робочого 
засідання.
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3. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва (При-
лепішева Ю. А.):

забезпечити координацію роботи з підготовки робочого засідання та 
надання необхідної методичної та консультативної допомоги ЦДАМЛМ 
у ході його підготовки;

начальнику відділу інформаційно-технічного забезпечення (Забень-
ко Ю. І.) забезпечити завчасне розміщення на веб-порталі он-лайнового 
варіанту виставки, підготовленої ЦДАМЛМ та інформації про проведен-
ня робочого засідання;

забезпечити висвітлення інформації про робоче засідання в засобах 
масової інформації.

4. Директору ДЕКС ЦДА (Гузєв І. С.) надати транспортне забезпе-
чення ЦДАМЛМ для перевезення виставкового обладнання, технічних 
засобів, іншого обладнання та матеріалів, необхідних для підготовки ро-
бочого засідання відповідно до наданого архівом графіку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступ-
ника Голови Держкомархіву, голову комісії з реорганізації Матяш І. Б.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

Про участь державних архівів у заходах з увічнення пам’яті
про події Великої Вітчизняної війни та її учасників на

2011–2015 роки та з підготовки та відзначення 66-ї річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років

від 11 квітня 2011 р. № 44

На виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 17 бе-
резня 2011 року № 199-р “Про заходи з увічнення пам’яті про події Вели-
кої Вітчизняної війни 1941–1945 років та її учасників на 2011–2015 роки” 
та від 30 березня 2011 року 241-р “Про заходи з підготовки та відзначення 
66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років”

НАКАЗУЮ:
1. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва (При-

лепішева Ю. А.) забезпечити:
подання Державній службі з питань інвалідів та ветеранів до 10 квіт-

ня і 25 травня 2011 року звітів про хід виконання державними архівами 
заходів з підготовки та відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Віт-
чизняній війні 1941–1945 років, що відносяться до їх компетенції;
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проведення протягом 2011 року аналізу стану роботи державних 
архівів з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941– 
1945 років та її учасників відповідно до Закону України “Про увічнен-
ня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років” та подання 
узагальненої інформації до Державної служби з питань інвалідів та ве-
теранів;

у межах компетенції участь у розробці Державною службою з питань 
інвалідів та ветеранів проекту 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;

у період до 2015 року координацію роботи з участі державних ар-
хівів у створенні централізованого банку даних про поховання часів Ве-
ликої Вітчизняної війни 1941–1945 років, що розташовані на території 
України та інших держав, оприлюдненні архівами таких даних у засобах 
масової інформації та в мережі Інтернет;

розробку проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про відне-
сення пошуково-видавничого агентства “Книга Пам’яті” до сфери управ-
ління Державної архівної служби України” (квітень 2011 року);

2. Державним архівам забезпечити:
2.1. подання Державній архівній службі до 17 травня 2011 року звітів 

про хід виконання заходів з підготовки та відзначення 66-ї річниці Пере-
моги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, що відносяться до їх 
компетенції;

2.2. у період з 4 по 6 травня 2011 року до 66-ї річниці Великої Віт-
чизняної війни:

організацію та проведення тематичних виставок фото- та архів-
них документів, присвячених історії Великої Вітчизняної війни 1941– 
1945 років, героїзму та самовідданості українського народу у боротьбі 
проти фашизму;

публікацію у засобах масової інформації повідомлень про архівні 
джерела з історії Великої Вітчизняної війни, що зберігаються у фондах 
архівів;

надання необхідної допомоги дослідникам та представникам НАН, 
Держкомтелерадіо у підготовці до видання наукової, мемуарної та докумен-
тальної літератури з історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років;

участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих сто-
лах, тематичних уроках та лекціях у загальноосвітніх, професійно-тех-
нічних та вищих навчальних закладах;

2.3. постійно, до 20 числа закінчення кожного кварталу, подання Дер-
жавній архівній службі аналізу стану роботи з увічнення пам’яті про події 
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Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років та її учасників відповідно до 
Закону України “Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941–1945 років”;

2.4. до кінця вересня 2011 року виявлення документів, що можуть 
бути використані у створенні централізованого банку даних про похован-
ня часів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, що розташовані на 
території України та інших держав, переліки із зазначенням пошукових 
даних та загальної кількості, надіслати до управління інформації та між-
народного співробітництва;

2.5. надавати необхідну допомогу представникам науково-пошуко-
вого агентства “Книга пам’яті України”.

3. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України
від 15.03.2011 р. “Про стан використання бюджетних коштів 
Державним комітетом архівів та центральними державними

архівними установами у 2010 році”
від 18 квітня 2011 р. № 46

1. Оголосити  до відома і виконання рішення колегії Держкомархіву 
України від 15 березня 2011 року “Про стан використання бюджетних 
коштів Державним комітетом архівів та центральними державними ар-
хівними установами у 2010 році” (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

РІшЕННЯ
колегії Державного комітету архівів України

м. Київ 15 березня 2011 р.

Про стан використання бюджетних коштів Державним комітетом 
архівів та центральними державними архівними установами  

у 2010 році

Законом України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” 
Держкомархіву, як головному розпоряднику коштів, були передбачені 
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бюджетні призначення на загальну суму 85 927,7 тис. грн., в т.ч. за за-
гальним фондом - на 61 938,3 тис. грн., за спеціальним Стабілізаційним 
фондом - на 23 989,4 тис. грн. тис. грн. 

За останній рік, обсяги бюджетних призначень загального фонду 
державного бюджету на фінансування видатків Держкомархіву та цент-
ральних державних архівних установ збільшились на 62% з 38 327,6 тис. 
грн. у 2009 році до 61 938,3 тис. грн. у 2010 році.

Збільшення обсягів по загальному фонду зумовлено в першу чергу виді-
ленням коштів в сумі 16 814,4тис.грн. на реконструкцію комплексу споруд 
центральних державних архівних установ і збільшенням видатків на оплату 
праці. Середня заробітна плата одного працівника в 2010 році становила: де-
ржслужбовця – 4,4 тис. грн., не держслужбовця – 2,7 тис. грн. 

Протягом року при внесенні змін до Закону України “Про Держав-
ний бюджет на 2010 рік” було зменшено капітальні видатки за КЕКВ  
2110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” 
за програмами 6111010 – 250,7 тис. грн. та 6111030 – 283,5 тис. грн.

Крім цього, недофінансовано програми 6111010 та 6111030 по за-
гальному фонду на загальну суму 947,9 тис. грн. та по спеціальному Ста-
білізаційному фонду на 392,3 тис. грн. 

Водночас слід зазначити, що при неповному фінансуванні низка ар-
хівних установ не використала кошти, на які було відкрито асигнування. 
Відправлено в дохід бюджету центральними державними архівними ус-
тановами по програмі 6111030 -143,6 тис. грн., а саме: Державна наукова 
архівна бібліотека, м. Київ – 0,1 тис. грн.,Центральний державний елект-
ронний архів України – 1,1 тис. грн., Державний центр збереження доку-
ментів НАФ – 3,2 тис. грн., Центральний державний кінофотофоноархів 
України ім. Г.С.Пшеничного – 3,7 тис. грн., Центральний державний іс-
торичний архів України, м. Львів – 4,2 тис. грн., Центральний державний 
архів зарубіжної україніки – 4,3 тис. грн., Центральний державний нау-
ково-технічний архів України – 15,0 тис. грн., Центральний державний 
архів-музей літератури і мистецтва України – 101,3 тис. грн.

Відправлено в дохід бюджету Дирекцією по експлуатації комплексу 
споруд центральних державних архівів України по програмам: 6111030 – 
10,7 тис. грн., 6111050 – 14,6 тис. грн., 6111810 – 2 006,9 тис. грн.  
З цих причин виникла кредиторська заборгованість на суму 2 131,5 тис. 
грн., , зокрема, Держкомархів –1,6 тис. грн., ЦДАМЛМ – 59,8 тис. грн,  
ЦДКФФА – 0,5 тис. грн ., ЦДІАЛ – 51,6 тис. грн, ДЦЗД НАФ – 2,4 тис. 
грн, ДЕКС – 3,9 тис. грн, ЦДАЗУ – 1,9 тис. грн, ЦДЕА – 3,4 тис. грн 
За програмою “Реконструкція комплексу споруд центральних державних 
архівних установ” кредиторська заборгованість – 2006, 3 тис. грн..
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Загальна дебіторська заборгованість складає 38,8 тис. грн.
Низький рівень планово-економічних служб в архівних установах 

призводить до невірного планування видатків та надмірного коригування 
фінансування за КЕКВ. На протязі року архівні установи звертаються до 
Держкомархіву з листами щодо збільшення виділення коштів по одному з 
КЕКВ, і зменшення по другому КЕКВ. Зокрема, ЦДНТА довідкою Мінфіну 
від 04.08.2010 р. № 487 збільшено кошторис за КЕКВ 1161 на суму 27тис. 
грн., а наприкінці року списано в дохід бюджету за цим КЕКВ 10,5 тис. грн.

Постановою Кабінетом Міністрів України від 03.02.2010 № 153 за 
Держкомархівом було закріплено контроль за виконанням бюджетної про-
грами “Забезпечення охорони приміщень державних архівів”. Фінансу-
вання зазначеної програми здійснювалося з квітня 2010 року відповідно 
до Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для 
здійснення заходів з охорони приміщень державних архівів. На виконан-
ня цієї постанови на охорону приміщень державних архівів протягом  
2010 року було виділено 6989,4 тис. грн, профінансовано – 6597,2 тис. 
грн., тобто недофінансовано на 392,3 тис. грн. За ці кошти 26 архівних 
установ здійснювали заходи щодо посилення охоронного режиму в де-
ржархівах.

Додатковим і вкрай необхідним у сучасних економічних умовах 
джерелом фінансування архівів продовжували залишатися позабюджетні 
кошти. У порівнянні з минулим роком по програмі 6111030 вони збільши-
лись на 304,7 тис. грн. і становили 1 680,8 тис. грн. 

Найактивніше у цьому напрямку працювали ЦДІАЛ, ЦДКФФА, 
ЦДАГО, ЦДАВО.

Від надання платних послуг Український науково-дослідний інсти-
тут архівної справи та документознавства по програмі 6111020 отримав 
35,7 тис. грн., що на 8,2 тис. грн. більше запланованого кошторисом на 
2010 рік.

У 2010 році Головним контрольно-ревізійним управлінням України 
проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності Держав-
ного комітету архівів України та ДЕКС за 2008, 2009 роки та завершений 
звітний період 2010 року. 

З метою повного усунення виявлених порушень, попередження їх 
виникнення в подальшому, в січні 2011 року проведено колегію Держко-
мархіву України, на якій розглянуто питання “Про усунення порушень, 
виявлених в Державному комітеті архівів України Головним контрольно-
ревізійним управлінням України, та посилення бюджетної дисципліни”.

Держкомархівом та ДЕКС на адресу ГоловКРУ направлено листа про 
усунення виявлених ревізією порушень та виконання обов’язкових вимог.
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Протягом 2010 року Держкомархівом було здійснено перевірки фі-
нансово-господарської діяльності УНДІАСД, ДЕКС, ДЦЗД НАФ та усу-
нення недоліків попередніх перевірок ЦДІА, м. Київ, ЦДАЗУ. Серед по-
рушень законодавства, що призвели до збитків державі, найпоширеніші 
встановлені під час нарахування та виплати заробітної плати.

Усі контрольні заходи були результативними, забезпечено усунення 
виявлених фінансових порушень. 

З метою посилення фінансового контролю з боку Держкомархіву та 
забезпечення більш ефективного використання бюджетних коштів цент-
ральними державними архівними установами колегія вирішує:

1. Фінансово-економічному відділу Держкомархіву (В.А. Стадник):
– посилити внутрішній контроль за законним та ефективним вико-

ристанням бюджетних коштів Державною архівною службою України та 
центральними державними архівним установами;

– забезпечити своєчасне подання Державною архівною службою Ук-
раїни та підвідомчими установами бюджетних запитів на 2012 рік;

– з метою забезпечення прозорості стану фінансування та вико-
ристання бюджетних коштів проводити робочі наради з директорами 
центральних державних архівних установ один раз у квартал, з начальни-
ками фінансово-економічних відділів центральних державних архівних 
установ кожного третього четверга місяця;

 – для оприлюднення на сайті подати до 27 березня 2011 року відділу 
інформаційних технологій (Ю. І. Забеньку) звіт про використання бюд-
жетних коштів у 2010 році.

2. Попередити керівників центральних державних архівних установ 
про персональну відповідальність за утворення дебіторської та креди-
торської заборгованості.

3. Керівникам центральних державних архівних установ:
– посилити контроль за ефективним використанням бюджетних кош-

тів та здійснити заходи щодо освоєння їх у повному обсязі;
– здійснити аналіз причин утворення дебіторської та кредиторської 

заборгованості та забезпечити недопущення їх утворення у поточному 
році; інформацію про причини утворення заборгованості подати Держав-
ній архівній службі України до 1 квітня 2011 року;

– активізувати роботу щодо наповнення спеціального фонду держав-
ного бюджету, здійснювати залучення спонсорських коштів;

– взяти під особистий контроль дотримання вимог бюджетного та 
фінансового законодавства.

3. Заступнику Голови Державної архівної служби України (Музи-
чук О. В.) організувати підготовку нормативно-методичних докумен-
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тів з питань контрольно-ревізійної роботи Державної архівної служби  
України.

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

Секретар колегії Т. В. Галицька

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України
від 19 квітня 2011 року “Про стан реалізації архівно-

пошукового проекту “Український мартиролог ХХ ст.”
від 21 квітня 2011 р. № 47

1. Оголосити до відома і виконання рішення колегії Держкомархіву 
від 19 квітня 2011 року “Про стан реалізації архівно-пошукового проекту 
“Український мартиролог ХХ ст.” (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення лишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

Рішення
колегії Державного комітету архівів України

м. Київ 19 квітня 2011 р.

Про стан реалізації архівно-пошукового проекту
“Український мартиролог ХХ ст.” 

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника управління ін-
формації та міжнародного співробітництва Державного комітету архівів 
Ю. А. Прилепішевої про стан реалізації архівно-пошукового проекту 
“Український мартиролог ХХ ст.”, колегія констатує, що на виконання до-
ручень Кабінету Міністрів України від 16 січня 2010 року № 1334/1/1–10 
та від 3 лютого 2010 року № 1334/3/1–10 щодо наповнення зведеної бази 
даних архівно-пошукового проекту “Український мартиролог ХХ ст.”,  
а також наказів Держкомархіву від 6 лютого 2008 року № 17 “Про ор-
ганізацію роботи над архівно-пошуковим інформаційним проектом  
“Український мартиролог ХХ ст.” та від 25 серпня 2010 року № 128 “Про 
організацію роботи з наповнення зведеної бази даних “Український мар-
тиролог ХХ ст.” проведено таку роботу.

2008–2009 року, відповідно до параметрів, визначених методич-
ними рекомендаціями Держкомархіву, державними архівами проводи-
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лася робота з виявлення інформації для єдиної електронної бази даних  
“Український мартиролог ХХ ст.”. 

З метою оптимізації цієї роботи Держкомархівом 2009 року розроб-
лено технічне завдання електронної бази даних архівно-пошукового 
проекту “Український мартиролог ХХ ст.” та передано розробникам про-
грамного забезпечення. Керівникам державних архівів програмне забез-
печення пошукової бази даних презентовано на розширеній колегії Держ-
комархіву у лютому 2010 року та проведено для них практичний семінар 
з питань інформаційного наповнення зазначеної бази даних.

До кінця другого кварталу 2010 року керівники державних архівів 
повинні були визначити безпосередніх виконавців, які заповнюватимуть 
базу даних, що мали обов’язково зареєструватися у начальника відділу 
інформаційних технологій Держкомархіву та отримати у нього практичні 
рекомендації щодо її заповнення.

Станом на серпень 2010 року у відділі інформаційних технологій 
було зареєстровано лише 12 державних архівів. 70% державних архівів 
у 2010 році роботу з наповнення бази даних “Український мартиролог 
ХХ ст.” не планували. Водночас, відділом інформаційних технологій на 
постійній основі здійснювалася підготовча та роз’яснювальна робота  
з безпосередніми виконавцями – працівниками архівів з питань напов-
нення бази даних відповідно до пропонованих параметрів.

З метою оптимізації роботи з наповнення бази даних Держкомар-
хівом затверджено наказ від 25 серпня 2010 року № 128, на виконання 
якого державні архіви надіслали до Державного комітету інформацію 
про відповідальних працівників та кількісні данні щодо осіб, інформацію 
про яких внесено до бази даних. Державними архівами складено графіки 
роботи з наповнення бази даних на четвертий квартал 2010–2011 роки, 
включено виконання цієї роботи до планів роботи. Відповідні накази за-
тверджено держархівами Вінницької, Запорізької, Хмельницької, Черніве
цької,Чернігівської областей.

Станом на грудень 2010 року до бази даних внесено 17019 записів, се-
ред них держархівами в АР Крим – 631, Вінницької – 29, Волинської – 21, 
Дніпропетровської – 300, Донецької – 549, Житомирської – 77, Закарпат- 
ської – 33, Запорізької – 330, Івано-Франківської – 95, Кіровоградської – 
35, Луганської – 134, Миколаївської – 612, Одеської – 128, Рівненсь-
кої – 298, Тернопільської – 244, Харківської – 6187, Херсонської – 1692, 
Хмельни-  цької – 510, Черкаської – 233, Чернівецької – 100, Чернігівської 
областей – 5047 записів. 

У держархівах Київської, Львівської областей, мм. Києва та Севас-
тополя відсутні документи цієї тематики, відповідна робота ними не про-
водиться.
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Держархівом СБУ проводиться робота в рамках архівно-пошукового 
проекту “Український мартиролог ХХ ст.” з накопичення інформації про 
репресованих осіб в електронному вигляді, що заноситься до розробле-
ною власними силами архіву бази даних. Працівниками архіву введено 
до бази даних інформацію щодо 346139 осіб. Накопичену в електронному 
вигляді інформацію буде передано Державній архівній службі з метою  
її влиття до загальної бази даних.

Це пов’язано з тим, що Держархівом СБУ власну базу даних було 
розроблено ще наприкінці 2008 року. На відміну від бази даних, розроб-
леної Держкомархівом, вона містить більше параметрів та має систему 
пошуку за кількома параметрами , що дозволяє в процесі введення даних, 
вносити зміни та корективи до вже введеної інформації та використовува-
ти її при наведенні довідок про репресії та з інших дотичних питань. 

Станом на кінець першого кварталу 2011 року у роботі з заповнення 
бази даних “Український мартиролог ХХ ст.” беруть участь 24 державні 
архіви. Станом на 13 квітня 2011 року до бази даних введено 33763 за-
писи. Найбільшу кількість записів введено працівниками держархівів  
в АР Крим, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Рівненської, 
Харківської, Херсонської, Чернігівської областей. На відміну від інших 
архівів цими архівами планується введення до бази даних від 1000 до 
1500 записів про осіб за один квартал, інші архіви планують – від 50 до 
400 записів. Найменшу кількість записів введено ЦДАГО – 185 записів.

Слід відмітити, що Держархів Полтавської області щоквартально 
звітується про стан роботи з наповнення бази даних (за даними архіву 
введено 650 записів), проте у базі даних такі відомості відсутні (Додаток 
№ 1).

Держархів Волинської області прозвітував про завершення цієї ро-
боти та підготовку інформації на 5467 осіб, проте до бази даних введено 
лише 21 запис.

Загалом кількісні показники, отримані від державних архівів на по-
чатку квітня поточного року значно відрізняються від наявних зведених 
показників бази даних. Вони співпадають тільки у держархівів Жито-
мирської, Луганської, Сумської, Хмельницької та Черкаської областей 
(Додаток № 1).

Не усі державні архіви направляють до Державної архівної служби 
щоквартальні звіти про проведену роботу з наповнення бази даних. 

Загалом робота ведеться повільними темпами і, виходячи з інфор-
мації, отриманої від державних архівів, вона не може бути закінчена  
2012 року. Державні архіви, у фондах яких міститься інформація на  
10 або 15 тис. репресованих осіб, планують завершити цю роботу  
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2013 року, інші через 5–6 років, що пов’язано з значним масивом наявної 
у них інформації (наприклад, ЦДАГО – на 56 тис. осіб).

У Держархіві Тернопільської області роботу над наповненням 
бази даних “Український мартиролог ХХ ст.” припинено з 15 березня  
2011 року за рекомендацією Управління в Тернопільській області Держав-
ної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, яким пе-
ревірялася діяльність архіву.

Для поліпшення цієї роботи необхідно вдосконалити наступні фун-
кції бази даних:

запровадити систему пошуку в базі даних за наявними в ній відо-
мостями про осіб за ключовими параметрами (прізвище, дата народжен-
ня, дата страти, номер справи), що дозволити використовувати ці данні  
в довідковій роботі державних архівів;

збільшити розмір відображення графічних даних (фотографій) під 
час перегляду списку карток-анкет бази;

надати доступ відповідальним працівникам архівів до вже введених 
відомостей з метою внесення змін та виправлення допущених помилок;

надати можливість видалення окремих версій карток у зв’язку з їх 
редагуванням або автоматично оновлювати версію картки при доповнен-
ні її новими даними;

розширити поле параметру “стаття звинувачення”, оскільки наявний 
розмір поля не дозволяє вмістити інформацію про всі статті, які зустріча-
ються у справах репресованих;

розширити поле параметру “Прізвище”, оскільки окремі репресовані 
мали кілька варіантів прізвищ;

у полі параметру “дата народження” передбачити введення символів, 
наприклад 188* рік народження в разі, якщо рік народження не відомий,  
а відомо, що людина народилася в період 1880–1882 рр.;

доповнити сторінки база даних кнопками пошуку, сортування та ви-
далення записів;

створити можливості вибірки та збереження внесених архівом за-
писів з метою формування власних списків;

продовжити 2011 року опрацювання технічних засад забезпечення 
функціонування бази даних у мережі Інтернет.

З метою поліпшення та оптимізації роботи з наповнення бази даних 
архівно-пошукового проекту “Український мартиролог ХХ ст.”, колегія 
вирішує:

1. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва (При-
лепішева Ю. А.):

1.1. забезпечити координацію роботи державних архівів з наповнен-
ня бази даних архівно-пошукового проекту “Український мартиролог ХХ ст.”;
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1.2. начальнику відділу інформаційних технологій (Забенько Ю. І.):
забезпечити постійне надання методичної та практичної допомоги 

державним архівам в організації наповнення бази даних “Український 
мартиролог ХХ ст.”;

завершити до 1 вересня 2011 року вдосконалення функцій за зазна-
ченими у рішенні колегії пропозиціями та опрацювання технічних засад 
щодо її функціонування у мережі Інтернет, подати відповідні пропозиції 
до бюджетного запиту на 2012 рік;

забезпечити постійний супровід бази даних;
до кінця другого кварталу 2011 року вжити конкретних заходів щодо 

вдосконалення функцій бази даних, що не потребують додаткового фі-
нансування.

2. Керівниками державних архівів:
забезпечити виконання абзацу 4 пункту 1 наказу Держкомархіву від 

25 серпня 2010 року № 128 “Про організацію роботи з наповнення зве-
деної бази даних “Український мартиролог ХХ ст.” у частині вчасного 
подання щоквартальних звітів;

оптимізувати роботу з наповнення бази даних, передбачивши у пла-
нах-графіках щоквартальне введення інформації про репресованих осіб 
не менше ніж на 1000 осіб;

завершити роботу з наповнення бази даних до кінця 2013 року,  
у разі наявності в архіві інформації на більше ніж 15000 осіб – до кінця  
2015 року, відповідні плани-графіки подати Державній архівній службі 
до 12 травня 2011 року.

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

За секретаря колегії Т. М. Зайченко

Про участь державних архівів у відзначенні 50-річчя 
заснування Національної премії України  

імені Тараса шевченка
від 26 квітня 2011 р. № 48

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 сер-
пня 2010 року № 1600-р “Про підготовку та відзначення 50-річчя засну-
вання Національної премії України імені Тараса Шевченка” та у зв’язку 
із зверненням Комітету Національної премії України імені Тараса Шев-
ченка,
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НАКАЗУЮ:
1. Директорам ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, ЦДАМЛМ провести ви-

явлення документів, що стосуються Національної премії України імені 
Тараса Шевченка та її лауреатів та не пізніше 12 травня 2011 року переда-
ти до Держкомархіву їх переліки та цифрові копії.

2. Директору ЦДАМЛМ (Скрипка Л. В.) забезпечити оформлення 
експозиції та проведення відкриття виставки 26 травня 2011 року в рам-
ках робочої наради з представниками заінтересованих органів та громад-
ських організацій стосовно вирішення питання поповнення Національно-
го архівного фонду документами особового походження та документами 
творчих спілок, інших громадських організацій.

3. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держко-
мархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити координацію роботи держав-
них архівів з підготовки експозиції виставки до 50-річчя заснування На-
ціональної премії України імені Тараса Шевченка;

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

Про підготовку документальної виставки до науково-
практичної конференції та Круглого столу “Внесок учасників 

війни – працівників тилу в Перемогу у Великій  
Вітчизняній війні 1941–1945 років”

від 26 квітня 2011 р. № 49

На виконання домовленостей з Радою Організації ветеранів України 
щодо підготовки та відкриття у рамках науково-практичної конференції 
та засідання Круглого столу на тему: “Внесок учасників війни – праців-
ників тилу в Перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.” тема-
тичної виставки документів,

НАКАЗУЮ:
1. Директору ЦДАВО (Маковська Н. В.) спільно з директором  

ЦДКФФА (Топішко Н. О.) забезпечити:
– підготовку експозиції тематичної виставки за документами, що от-

римані від державних архівів України та федеральних архівів Росії;
– розміщення експозиції виставки у Клубі Кабінету Міністрів Украї-

ни (вул. Інститутська, 7) 24 травня 2011 року.
2. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держком-

архіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити:
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– підготовку буклету виставки для розповсюдження серед учасників 
заходу;

– координацію роботи ЦДАВО та ЦДКФФА з підготовки експозиції 
тематичної виставки фото- та архівних документів;

– погодження із Організацією ветеранів України сценарію урочисто-
го відкриття, тематико-експозиційного плану, а також каталогу виставки.

3. Начальнику відділу інформаційних технологій Держкомархіву 
(Забенько Ю. І.) забезпечити розміщення он-лайнового варіанту виставки 
на офіційному веб-порталі Держкомархіву до 23 травня 2011 року.

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

5. Директору ДЕКС ЦДА (Гузєв І. С.) забезпечити транспортне об-
слуговування ЦДАВО, ЦДКФФА під час транспортування виставкового 
та іншого обладнання до місця експонування виставки та у зворотному 
напрямку (24–26 травня 2011 року).

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

Про оголошення конкурсу науково-методичних
і науково-інформаційних робіт з архівознавства, 

документознавства, археографії за 2010 рік
від 10 травня 2011 р. № 52

Відповідно до Положення про конкурс науково-методичних та нау-
ково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археогра-
фії, затвердженого наказом Держкомархіву від 28.07.2010 № 101, зареєс-
трованого в Міністерстві юстиції України від 12.08.2010 № 676/17971,  
з метою стимулювання та удосконалення методичної та науково-інформа-
ційної діяльності архівних установ, заохочення творчої активності пра-
цівників галузі

НАКАЗУЮ:
1. Оголосити конкурс науково-методичних та науково-інформацій-

них робіт з архівознавства, документознавства, археографії за 2011 рік.
2. Встановити першу премію у розмірі 350 грн., другу – 300 грн., 

третю –  250 грн.
3. Рішення про присудження премії опублікувати у Віснику Держком-

архіву і на веб-сайті Держкомархіву.
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4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби України О. П. Гінзбург

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву
від 19 квітня 2011 року “Про стан архівної справи  

в ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного”
від 11 травня 2011 р. № 53

1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного ко-
мітету архівів України від 19 квітня 2011 р. “Про стан архівної справи  
в ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного” (додається).

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

РІшЕННЯ
Колегії Державного комітету архівів України

м. Київ 19 квітня 2011 р.

Про стан архівної справи у Центральному державному
кінофотофоноархіві України ім. Г. С. Пшеничного

Розглянувши підсумки комплексної перевірки діяльності ЦДКФФА 
України ім. Г. С. Пшеничного, колегія зазначає, що питання забезпечення 
функціонування архіву, виконання основних показників розвитку архів-
ної справи знаходяться у центрі уваги керівництва архіву.

Впроваджено основні нормативні документи, які регламентують 
його роботу, розроблено та введено в дію положення про дорадчі органи 
(колегію, ЕПК, науково-методичну раду).

На належному рівні організовано роботу дорадчих органів, зокрема 
колегії.

Здійснюється робота з формування НАФ, організаційно-методич-
ного керівництва діяльністю архівних підрозділів підприємств, установ  
і організацій, в яких утворюються аудіовізуальні документи НАФ. 

Станом на 01.01.2011 нараховується 54 юридичні особи та 2 фізичні 
особи – джерела формування НАФ, які передають і не передають доку-
менти до архіву. Ведуться картки обліку роботи з юридичними особами – 
джерелами формування НАФ списку № 1, з фізичними особами – влас-



��

никами аудіовізуаль¬них документів, електронна база даних по роботі 
з юридичними та фізичними особами, наглядові справи, щорічні облі-
кові відомості (паспорти) роботи з установами – джерелами формування 
НАФ.

З метою вирішення проблем комплектування аудіовізуальними 
документами архівом проведено низку заходів, серед яких, зокрема 
нарада-семінар з питань забезпечення збереженості та методики про-
ведення експертизи цінності аудіовізуальних документів в установах. 
Регулярно порушуються питання виконання вимог Закону України “Про 
обов’язковий примірник документів” у зверненнях до Комітету Верхов-
ної Ради України з питань культури і духовності, на парламентських 
слуханнях, перед Кабінетом Міністрів України, Міністерством культури  
і туризму України, Держкомтелерадіо, державними архівними установа-
ми України, телерадіокомпаніями тощо.

Територію комплексу споруд центральних державних архівів, на якій 
розташовано архів, огороджено, забезпечено постом позавідомчої охоро-
ни. Будівлю архіву обладнано охоронною сигналізацією, яка підключена 
до ЦП в ДЕКС ЦДАУ. Цілодобову охорону архіву здійснюють сторожі.

Будівлю архіву обладнано пожежною сигналізацією, що перебуває 
у справному стані та підключено до ЦП в ДЕКС ЦДАУ. Визначено осіб, 
відповідальних за пожежну безпеку в окремих сховищах, виробничих та 
службових приміщеннях і затверджено Інструкцію з протипожежного ре-
жиму для сторожів.

За 2008–2010 роки здійснено ремонт робочих приміщень, сходових 
клітин, даху будівлі та покрівлі над підземним вентцентром, відновлено 
ливневу каналізацію, проведено ремонтні роботи підземного кіносхови-
ща, проведено обстеження, ремонт та відновлення системи припливно-
витяжної вентиляції. 

Усі сховища забезпечено електронними термогігрометрами, ос-
вітлення штучне, забезпечено лампами розжарювання в закритих мато-
вих плафонах. Є топографічні покажчики. Стелажі, секції, шафи, полиці 
та засоби пакування пронумеровано. На кожне сховище в кінці року скла-
даються паспорти, які затверджуються директором архіву. Двері в схо-
вища металеві, у кінці робочого дня вони опечатуються, діє електронна 
система контролю доступу до сховищ. 

Існують сховища для тимчасового зберігання різних видів докумен-
тів, які надійшли на зберігання, але ще не пройшли експертизу цінності  
і науково-технічне опрацювання. 

Ведуться журнали реєстрації температурно-вологісного режиму, 
книги обліку видавання документів з сховищ, картки-замінники, книги 
обліку відвідування сховищ сторонніми особами.
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Планові показники робіт з поліпшення фізичного стану документів 
виконуються у повному обсязі. 

Щорічно проводиться планове перевіряння наявності документів, 
показники з цього виду роботи перевиконуються. 

За анотованим переліком унікальних документів НАФ віднесено:  
1 кінодокумент та 1 фотодокумент на склі. Вони зберігаються у схови-
щах з охоронною і пожежною сигналізацією, у металевих сейфах, які 
опечатується. На унікальні документи створено страховий фонд і фонд 
користування. 

Здійснюється комплекс заходів для запобігання ураження докумен-
тів плісеневими грибами.

В архіві проводяться роботи зі створення страхового фонду та фонду 
користування. Облік страхового фонду здійснюється за описом страхово-
го фонду та книгою надходжень страхового фонду окремо на кожен вид 
документів. 

Оцифровано близько 15000 од. обл., розпочато оцифровування кіно 
документів. 

Описів на документи усього – 385, у друкованому вигляді – 92, 5 %.
Оскільки архів зберігає аудіовізуальні документи, на його адресу 

надходять тільки тематичні запити, відповіді на які надаються без пору-
шення термінів їх виконання, містять вичерпну достовірну інформацію.

З метою стимулювання постійних звернень до архіву з боку установ, 
організацій працівниками відділу використання інформації документів 
проводиться робота з ініціативного інформування.

Діє читальний зал архіву на 8 робочих місць, до яких підведена ло-
кальна мережа. Додатково для користувачів обладнано кімнати з необхід-
ною апаратурою для переглядів кіно- і відеодокументів та прослуховуван-
ня звукозаписів. Відгуки користувачів про роботу архіву лише позитивні, 
що зафіксовано у відповідній книзі, яка знаходиться в читальному залі.

Одним з пріоритетних напрямків роботи з використання інформації 
аудіовізуальних документів є участь у підготовці виставок документів.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного бере активну участь у між-
народних культурних заходах.

Власний веб-сайт архіву за інформаційним наповненням є одним  
з найкращих серед сайтів державних архівів.

З боку керівництва архіву приділяється багато уваги роботі  
з охорони праці. Протягом останніх трьох років в ЦДКФФА України  
ім. Г. С. Пшеничного не зафіксовано випадків аварій, нещасних випадків 
та професійних захворювань.
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Аналіз вікового складу та рівня освіти працівників архіву засвід-
чує, що найчисельнішою залишається вікова група від 50 років – 38 пра-
цівників (52%). Молодь, до 28 років, становить 19%. Вікова група 29– 
35 років –  11%. 36–49 років – 18%; 68% працівників архіву мають повну 
вищу освіту, з них історико-архівну та історичну освіту – 22%, що є се-
редньостатистичним показником серед центральних державних архівів. 
Плинність кадрів в архіві не перевищує середньостатистичну по Україні.

Вцілому позитивно оцінюючи роботу архіву, необхідно вказати на 
деякі недоліки, труднощі і проблеми, що потребують додаткової уваги.

Потребують доопрацювання Регламент, положення про колегію ар-
хіву, розподіл обов’язків між керівництвом, положення про структурні 
підрозділи, посадові інструкції працівників архіву, звіти про виконання 
планів роботи колегії архіву.

Існують певні недоліки в організації науково-методичної роботи  
архіву. 

Впродовж 2008–2010 років архів не брав участі у конкурсах науково-
методичних і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документоз-
навства, археографії та на здобуття премії ім. В. Веретенникова за кращі 
наукові дослідження у галузі архівознавства, документознавства, архео-
графії.

Надзвичайно гостро постає проблема комплектування ЦДКФФА 
України ім. Г. С. Пшеничного аудіовізуальними документами, обсяги 
приймання яких щорічно зменшуються. На сьогодні комплектування 
відбувається за ініціативою архіву, оскільки більша частина установ,  
у діяльності яких утворюються документи НАФ, ігнорують норми Закону 
України “Про обов’язковий примірник документів” та відмовляються від 
співробітництва.

Установи – джерела формування НАФ, як правило, експертизу цін-
ності документів не проводять.

Експертиза цінності документів в архіві проводиться в кілька етапів, 
що спричинює значну різницю між кількістю аудіовізуальних докумен-
тів, що надходять до ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного та тими, що 
внесені до описів кіно-, фоно-, фото-, відеодокументів постійного збері-
гання, порушуються вимоги Порядку утворення та діяльності комісій  
з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004, Порядку ведення 
державного обліку документів Національного архівного фонду України, 
затвердженого наказом Держкомархіву від 11.06.2002 № 43, зареєстрова-
ним в Міністерстві юстиції 25.06.2002 за № 533/6821.
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Потребує повної заміни дах будівлі архіву. 
Декілька сховищ не обладнано охоронною та пожежною сигналіза-

ціями. 
Наявна система автоматичного пожежогасіння в неробочому стані.
Не ведеться журнал обліку вогнегасників. 
Залишається нагальною потреба в оснащенні сховищ архіву систе-

мами вентиляції і кондиціонування повітря для дотримання відповідного 
температурно-вологісного режиму у сховищах. 

Мікробіологічні дослідження стану повітря та обстеження декількох 
сховищ кінофонодокументів зафіксували на стінах та в повітрі наявність 
різновидів мікроскопічних грибів, безхребетних тварини, які небезпечні 
для здоров’я людини та можуть пошкодити документи. 

За відсутності вільних площ не переміщено із підвального приміщен-
ня, враженого грибком, страховий фонд на кінодокументи. Водночас, ок-
ремі приміщення архіву займають УНДІАСД та ЦДАВО.

В одному сховищі знаходяться фонд користування на плівкових 
носіях, страховий фонд на фотофонодокументи і оригінали фотофонодо-
кументів; фонд користування на відеодокументи та оригінали відеодоку-
ментів. 

Зустрічаються порушення термінів видачі документів у тимчасове 
користування. 

Мають місце порушення вимог Порядку проведення конкурсу на за-
міщення вакантних посад державних службовців, Положення про ранги 
державних службовців. 

Виявлено також порушення та недоліки у фінансово-господарській 
діяльності архіву, частину з яких усунуто під час проведення перевірки.

Колегія вирішує:
1. Схвалити в цілому роботу ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного 

щодо забезпечення формування, зберігання та використання Національ-
ного архівного фонду.

2. Керівництву архіву (Топішко Н. О.) до 12 травня 2011 року розро-
бити, подати Держкомархіву план заходів щодо усунення наявних не-
доліків у діяльності архіву, організувати його розгляд на засіданні колегії 
архіву та виконання у зазначені терміни.

3. Структурним підрозділам Державної архівної служби надати не-
обхідну допомогу ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного в організації 
усунення недоліків у його діяльності. 

4. Відділу організаційно-аналітичного та правового забезпечення 
(Богунова Н. К.) передбачити проведення в порядку контролю звіт керів-
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ництва архіву про виконання цього рішення колегії у першому кварталі 
2012 року.

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

За секретаря колегії Т. М. Зайченко

Довідка
про стан архівної справи у Центральному державному  

кінофотофоноархіві України ім. Г. С. Пшеничного

Відповідно до Плану-звіту організаційної роботи Державної архів-
ної служби України на 2011 рік робочою групою здійснено комплексну 
перевірку діяльності Центрального державного кінофотофоноархіву  
України ім. Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного) 
за період 2008–2010 років.

Перевірка здійснювалася шляхом вивчення наявних в архіві доку-
ментів із основних напрямків його діяльності, візуального обстеження 
архівосховищ, співбесід з керівниками та фахівцями архіву.

1. Організаційне забезпечення роботи архіву
Архів проводить свою діяльність відповідно до Положення про  

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, затвердженого наказом Держко-
мархіву від 25.04.2002 № 31.

Структура архіву, затверджена Головою державної архівної служ-
би України 12.01.2011, складається із 6 відділів, 5 секторів, лабораторії 
реставрації кінодокументів, що входять до складу відділів, самостійного 
сектору, групи з інженерно-технічного обслуговування архіву, обслугову-
ючого персоналу.

Встановлено розподіл обов’язків між директором і його заступника-
ми (наказ від 16.03.2006 № 8-о), розроблено і затверджено положення про 
структурні підрозділи, посадові інструкції працівників архіву.

Розроблено та затверджено Регламент роботи архіву (наказ від 
25.12.2008 № 63-о).

Введено в дію Правила внутрішнього трудового розпорядку, схва-
лені загальними зборами 27.05.2008 (протокол № 1) та затверджені ди-
ректором архіву та графік особистого прийому громадян керівництвом 
архіву (наказ від 02.02.2010 № 13-о).

Розроблено положення про дорадчі органи (колегію, експертно-пере-
вірну комісію (ЕПК), Науково-методичну раду (НМР).
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На належному рівні організовано роботу колегії. Положення про 
колегію архіву затверджено наказом від 07. 03. 2006 № 7, персональний 
склад колегії архіву затверджено наказом Держкомархіву від 17.02.2011 
№ 18. До складу колегії входять провідні фахівці архіву, начальник  
управління діловодства, формування та зберігання НАФ Держкомархіву, 
голова Національної спілки кінематографістів України.

Складається і затверджується директором архіву план роботи колегії.
На засіданнях колегії, які проводяться чітко за планом, розглядаються 

пріоритетні питання діяльності архіву: стан роботи з джерелами форму-
вання НАФ, проблеми та їх вирішення у прийманні, експертизі та опису-
ванні відеодокументів, підсумки перевірки наявності аудіовізуальних до-
кументів НАФ, їх оцифровування, здійснення моніторингу забезпечення 
збереженості аудіовізуальних документів НАФ, посилення пожежної та 
охоронної безпеки архіву, стан виконання тематичних запитів, організа-
ція роботи зі зверненнями громадян, організація роботи читального залу, 
стан та перспективи науково-видавничої діяльності архіву, стан роботи  
з кадровим резервом, дотримання законів України “Про державну служ-
бу”, “Про боротьбу з корупцією”, стан охорони праці в архіві, підготов-
ка до осінньо-зимового періоду тощо. Питання стану виконавської дис-
ципліни розглядаються щоквартально.

За вказаний період проведено 29 засідань колегії (2008 – 10, 2009 – 9, 
2010 – 10), на яких розглянуто 75 питань. На виконання рішень колегії 
видано14 наказів.

Усі засідання оформлено протоколами, які засвідчено підписами го-
лови та секретаря колегії. До протоколів додаються виступи доповідачів, 
аналітичні матеріали, довідки.

Рішення колегії містять чіткі та обґрунтовані оцінки стану питання, 
аналіз чинників, що забезпечили досягнення або причини встановлених 
недоліків, зазначають заходи щодо виправлення ситуації. 

Організовано чіткий контроль за виконанням рішень колегії. Двічі на 
рік на засіданні колегії заслуховується питання з контролю за виконанням 
її рішень. 

Основну діяльність архіву організовано відповідно до річного плану. 
Розроблення і затвердження планово-звітних документів здійснюється 
згідно із збірником форм планово-звітної документації. Хід виконання 
планів заслуховується на засіданнях колегії архіву щоквартально.

Планово-звітна документація архіву ведеться належним чином. 
Положення про НМР архіву затверджено наказом від 23.07.2003  

№ 17. Склад НМР, яку очолює заступник директора згідно з розподілом 
функціональних обов’язків, затверджено наказом від 27.05.2010 № 26-о. 
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Крім провідних фахівців архіву до складу НМР включено представника 
УНДІАСД та професора кафедри архівознавства та спеціальних галузей 
історичної науки Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка.

НМР здійснює свою діяльність відповідно до її річних планів ро-
боти, які затверджено директором архіву та засвідчено підписом голови 
ради. За протоколами щороку відбувається 4-6 її засідань. Усі протоколи 
засвідчено підписами голови і секретаря ради та затверджено директором 
архіву.

На засіданнях ради визначаються основні напрями наукової та ме-
тодичної роботи архіву, готуються програми досліджень, обговорюються 
проекти наукових та методичних розробок з усіх напрямів діяльності ар-
хіву. За вказаний період розглянуто 16 методичних розробок. Крім того, 
на засіданнях НМР було заслухано звіт про підготовку 19 статей та збірок 
документів.

З 2009 року на засіданні НМР у грудні місяці заслуховується підсум-
ковий звіт про її роботу.

За 2008–2010 роки відбулося 16 засідань НМР, на яких було розгля-
нуто 42 питання.

Належна увага в архіві приділяється науково-методичній роботі, що 
дало змогу архіву посісти 1 місце серед центральних державних архівів 
за кількістю розроблених методичних посібників. Так, у 2008 році було 
розроблено 8 методичних посібників, у 2009 – 4, у 2010 – 7. 

В архіві діє методичний кабінет для координації та методичного 
керівництва виробничих процесів, його фонд налічує близько 2000 ме-
тодичних посібників, що занесені до Інвентарної книги № 1 службо-
во-методичної літератури та періодичних видань. Видача методичних 
матеріалів фіксується у читацькому формулярі, який заводиться для кож-
ного користувача.

Водночас проведений аналіз засвідчив, що в організації роботи ар-
хіву існують певні недоліки.

Потребує доопрацювання Регламент архіву.
Положення про колегію архіву потребує приведення у відповідність 

з Примірним положенням про колегію держархіву (наказ Держкомархіву 
від 12.12.2005 № 150).

Плани роботи колегії, що складаються на півріччя, звіти про їх вико-
нання зберігаються лише в електронному вигляді (у паперовому вигляді – 
один рік). За положенням про колегію архіву її засідання мають відбува-
тися щомісяця, але планами роботи колегії ці терміни не передбачено.
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У рішеннях колегії не зазначається виконавець, строк виконання 
та посадові особи, на яких має бути покладено контроль за виконанням  
завдання.

У плані-звіті роботи архіву (ф. 110) планово-звітні показники струк-
турних підрозділів відображено не у повному обсязі.

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

Зокрема, відділ забезпечення збереженості та обліку документів 
виконує науково-технічну експертизу, описування, облік документів, за-
безпечує збереженість документів та обслуговує користувачів. Водночас,  
у структурі архіву є відділ використання інформації документів. 

Обов’язки секретаря НМР покладено на головного спеціаліста від-
ділу використання інформації документів. Водночас, його посадовою 
інструкцією та положенням про даний відділ функцію щодо організації 
роботи НМР не передбачено. 

Існують певні недоліки в організації роботи НМР. Загалом з 22 пи-
тань, передбачених планами її роботи, розглянуто 17. Деякі з нерозгля-
нутих на засіданні НМР питань обговорювалися на засіданнях трудового 
колективу, оголошувалися до виконання наказами архіву. Водночас, по-
запланово було розглянуто 21 питання. 

Упродовж вказаного періоду ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного не брав 
участі у конкурсах науково-методичних і науково-інформаційних робіт  
з архівознавства, документознавства, археографії та на здобуття премії 
ім. В. Веретенникова за кращі наукові дослідження у галузі архівознав-
ства, документознавства, археографії.

2. Формування Національного архівного фонду,  
науково-методичне керівництво архівними установами  

та контроль за їх діяльністю, організація роботи з установами –  
джерелами формування НАФ

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного здійснюється робота з фор-
мування НАФ, організаційно-методичного керівництва діяльністю архів-
них підрозділів підприємств, установ і організацій, в яких утворюються 
аудіовізуальні документи НАФ. 

Упродовж останніх трьох років прийнято на постійне зберігання  
81 од. обл. (125 од. зб.) кінодокументів, 4044 од. обл. (4044 од. зб.) фо-
тодокументів, 9385 од. обл. (3631 од. зб.) фонодокументів, 162 од. обл.  
(86 од. зб.) відеодокументів, зокрема кінофільми ТОВ “ВІАТЕЛ”, ко-
мунального об’єднання “Київкіно”, фотодокументи Українського  
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національного інформаційного агентства, політичних партій “Собор” 
і “Справедливість”, Дитячого фонду “Україна”, фотокопії Галузевого 
державного архіву Служби безпеки України, Київської міської органі-
зації українського добровільного історико-просвітницького правозахис-
ного товариства “Меморіал” ім. В. Стуса, фонодокументи Національ-
ної радіокомпанії України, Національної музичної академії України  
ім. П. І.Чайковського, Всеукраїнського жіночого товариства ім. О. Телі-
ги, відеодокументи Національної телекомпанії України (I Національний 
канал), АТЗТ Українська незалежна ТВ-корпорація (телеканал “Інтер”), 
ТОВ ТРК “Глас” тощо.

У 2010 році УНДІАСД спільно з ЦДКФФА України ім. Г. С. Пше-
ничного було розроблено методичні рекомендації “Відбір на постійне 
зберігання аудіовізуальних документів”, які розкривають особливості 
аудіовізуальних документів як об’єкта відбору їх на постійне зберіган-
ня, визначення джерел формування НАФ аудіовізуальною продукцією, 
критерії експертизи цінності аудіовізуальних документів, організацію та 
методику проведення відбору й приймання аудіовізуальних документів 
на постійне зберігання. 

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного працює з фондоутворювача-
ми відповідно до списків юридичних та фізичних осіб, джерел формуван-
ня НАФ, які передають і не передають документи до архіву (списки № 1  
і № 2), затверджених Головою Держкомархіву 09.02.2009.

Зміни до списків протягом 2009–2010 років не вносилися.
Станом на 01.01.2011 нараховується 54 юридичні особи та 2 фізичні 

особи – джерела формування НАФ, які передають і не передають доку-
менти до архіву.

У ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного ведуться наступні облі-
кові документи: картки обліку роботи з юридичними особами – джере-
лами формування НАФ списку № 1, картки обліку роботи з фізичними 
особами –власниками аудіовізуальних документів, електронна база даних 
по роботі з юридичними та фізичними особами, наглядові справи.

Наглядові справи юридичних осіб – джерел формування НАФ ве-
дуться згідно з архівними правилами, картотеки обліку роботи з юридич-
ними та фізичними особами – за встановленою формою.

Ведуться щорічні облікові відомості (паспорти) роботи з установа-
ми – джерелами формування НАФ.

Щорічно складається і затверджується план-графік проведення пе-
ревірянь установ – джерел формування НАФ.

Контроль за станом забезпечення збереженості та обліку аудіові-
зуальних документів установ – джерел формування НАФ здійснюється  
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працівниками відділу формування НАФ та діловодства шляхом пере-
вірянь та надання консультацій.

Протягом 2008–2010 років було проведено 28 тематичних та конт-
рольних перевірянь стану забезпечення збереженості та обліку аудіові-
зуальних документів установ – джерел формування НАФ. Усі вони офор-
млені довідками, відмітки про їх проведення зазначено в картках обліку 
роботи з установами.

З метою вивчення стану збереженості аудіовізуальних документів  
в установах – джерелах формування НАФ архівом 29.03.2011 було здійс-
нено ознайомлення зі станом збереженості фонодокументів Національної 
радіокомпанії України. Архівосховище фонодокументів цієї установи об-
ладнане сучасними стаціонарними пересувними стелажами, виготовле-
ними з неферомагнітного матеріалу, встановлено систему кондиціюван-
ня та вентиляції, для контролювання температурно-вологісного режиму 
встановлено спеціальні вимірювальні прилади, штучне освітлення, фоно-
документи запаковано у спеціальні коробки, які розміщено на стелажах 
вертикально, на торцях наклеєно інвентарні номери, в кожній коробці 
міститься довідка про фонодокументи, які зберігаються в даній коробці, 
систематично проводиться прибирання архівосховища, в наявності вог-
негасник, на видному місці розміщено інструкцію про заходи пожежної 
безпеки, яку узгоджено з органами державного пожежного нагляду та 
затверджено керівником установи, ключі від архівосховища знаходяться  
у начальника відділу фонограм управління студійного виготовлення 
радіомовної продукції, відповідальної за зберігання фонодокументів.

Роботу ЕПК організовано відповідно до затверджених річних планів 
роботи, які розглядаються на засіданнях ЕПК. Підсумки роботи комісії 
оформлено протоколами, підписано головою та секретарем ЕПК, затвер-
джено директором архіву.

У своїй роботі ЕПК керується Положенням про експертно-перевірну 
комісію архіву, затвердженого наказом від 21.12.2007 № 50-о, із змінами, 
внесеними згідно з наказом від 22.10.2010 № 40-о. Оновлений склад ЕПК 
затверджено наказом від 10.02.2011 № 18-о.

Протягом 2008–2010 років проведено 15 засідань ЕПК, на яких роз-
глянуто акти про експертизу цінності аудіовізуальних документів, акти 
про зняття з обліку дублетних копій страхового фонду кінодокументів, 
акти про об’єднання страхових копій кінодокументів, акти про зміни  
у складі та обсязі страхового фонду кінодокументів, акти про вилучення 
документів з НАФ, акт про вилучення для знищення кінодокументів, не 
внесених до НАФ, переданих Державною науково-педагогічною бібліо-
текою України ім. В.О. Сухомлинського, акт про виділення для знищення 
кінодокументів, не внесених до НАФ, переданих Національним музеєм 
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медицини України, номенклатуру справ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пше-
ничного на 2011 рік, анотований перелік унікальних документів НАФ 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного для визначення грошової оцінки, 
список кінофільмів (позитивів), що пропонуються прийняти на постійне 
зберігання до архіву від Комунального об’єднання “Київкіно” тощо.

На засідання ЕПК запрошувалися представники Національної радіо-
компанії України та Національної музичної академії України ім. П. І. Чай-
ковського.

У 2010 році було розроблено проект Примірного положення про ек-
спертну комісію установи – джерела комплектування архіву аудіовізуаль-
ними документами, яке схвалено протоколом засідання ЕПК ЦДКФФА 
України ім. Г.С. Пшеничного від 30.03.2010 № 1.

Ведуться журнали обліку актів про експертизу цінності аудіовізуаль-
них документів за видами документів, обліку актів про вилучення для 
знищення аудіовізуальних документів, не внесених до НАФ. В електрон-
ній формі ведеться журнал обліку документів, схвалених (погоджених) 
ЕПК та картки обліку актів про вилучення для знищення аудіовізуальних 
документів, не внесених до НАФ, погоджених ЕПК.

З метою вирішення проблем комплектування аудіовізуальними до-
кументами ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного було вжито низку 
заходів. Так, у 2009 році було проведено нараду-семінар за темою “Про-
блеми комплектування архіву аудіовізуальними документами на сучасно-
му етапі” з питань забезпечення збереженості та методики проведення 
експертизи цінності аудіовізуальних документів в установах. На семінарі 
були присутні представники Національної телекомпанії України, Націо-
нальної радіокомпанії України, Українського національного інформацій-
ного агентства, ТРК “Київ”, Студії ТОВ “ВІАТЕЛ”, Національного цент-
ру Олександра Довженка, що є джерелами формування НАФ.

Питання виконання вимог Закону України “Про обов’язковий при-
мірник документів” неодноразово порушувалось ЦДКФФА України  
ім. Г. С. Пшеничного у зверненнях до Комітету Верховної Ради України 
з питань культури і духовності, на парламентських слуханнях та перед 
Державним комітетом телебачення і радіомовлення України. 

Ця проблема обговорювалася у листопаді 2010 року на міжвідомчій 
розширеній нараді з питань дотримання чинного законодавства щодо по-
повнення НАФ аудіовізуальними документами та забезпечення їх збере-
женості за участі Міністра Кабінету Міністрів України, відповідальних 
працівників Комітету Верховної Ради України з питань культури і духов-
ності, Міністерства культури і туризму, Держкомтелерадіо, державних 



60

архівних установ, телерадіокомпаній та друкованих періодичних видань 
різних форм власності.

Центральне питання, яке обговорювалося на нараді, – проект Закону 
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення доставляння обов’язкового примірника документів”, підго-
товлений Держкомтелерадіо з метою встановлення відповідальності за 
порушення порядку доставляння обов’язкового примірника документів. 
За результатами наради було підготовлено рекомендації кожній установі 
щодо поліпшення роботи з дотримання Закону України “Про обов’язковий 
примірник документів”.

Разом з тим залишаються деякі невирішені проблеми у питанні фор-
мування НАФ.

Надзвичайно гостро постає проблема комплектування ЦДКФФА  
України ім. Г.С. Пшеничного аудіовізуальними документами, обсяги при-
ймання яких щорічно зменшуються. Утворювачами аудіовізуальних доку-
ментів є інформаційні агентства, телерадіокомпанії, студії, редакції газет та 
журналів. Проте, більша частина установ, у діяльності яких утворюються 
документи НАФ, ігнорують норми Закону України “Про обов’язковий при-
мірник документів” та відмовляються від співробітництва.

У зв’язку з цим комплектування ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшенич-
ного відбувається за ініціативою архіву, що потребує значних матеріаль-
них витрат на придбання відеокасет формату BSP та дубль-негативної 
фотоплівки.

Установи – джерела формування НАФ, як правило, експертизу цін-
ності документів не проводять (установи – джерела формування НАФ 
списку № 1 архіву експертних комісій з проведення експертизи цінності 
документів не мають).

Приймання профільних документів до архіву здійснюється за актом 
приймання-передавання з доданням стислого опису, який не підписується 
укладачем, не схвалюється ЕК установи та не затверджується керівником 
установи. 

У ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного експертиза цінності доку-
ментів проводиться в кілька етапів:

1) відділом формування НАФ та діловодства, в результаті чого скла-
даються акти про наукову експертизу цінності аудіовізуальних докумен-
тів та, як додатки до них, описи аудіовізуальних документів, які містять 
стислу інформацію про документи, що пройшли наукову експертизу цін-
ності. Разом з тим описи певних видів аудіовізуальних документів не ма-
ють уніфікованої форми;

2) акти про наукову експертизу цінності аудіовізуальних докумен-
тів представляються на розгляд ЕПК архіву. Однак вони не містять  
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аргументованих висновків про результати експертизи цінності докумен-
тів (значення інформації, її повторення в інших документах, суспільна 
значущість, стан їх збереженості);

3) схвалені ЕПК описи аудіовізуальних документів передаються 
на технічну експертизу до сектора зберігання та обліку відповідного 
виду документа, де і складаються детальні описи постійного зберігання 
аудіовізуаль¬них документів. Описування документів може тривати до  
5-ти років; 

4) за результатами наукової та технічної експертизи цінності скла-
дається акт про вилучення документів, що не підлягають внесенню до 
НАФ. 

Така багаторівнева експертиза цінності спричинює значну різницю 
між кількістю аудіовізуальних документів, що надходять до ЦДКФФА 
України ім. Г.С. Пшеничного та тими, що внесені до описів кіно-, фоно-, 
фото-, відеодокументів постійного зберігання. 

При цьому зазначені описи не подаються на засідання ЕПК архіву, 
що є порушенням вимог Порядку утворення та діяльності комісій з про-
ведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004.

Довідки з проведення перевірянь (Національна телекомпанія Украї-
ни, Українське національне інформаційне агентство, Національний центр 
Олександра Довженка, ТОВ “ВІАТЕЛ”) потребують більш детального 
висвітлення результатів перевіряння. Крім того, є випадок, коли не за-
значено дату проведення перевіряння, місце складення, відсутній підпис 
особи, в присутності якої проводилося перевіряння, не визначено строки, 
до яких необхідно усунути виявлені недоліки.

Для комплектного усунення недоліків пропонуємо:
1. Подати пропозиції та обґрунтування до Державної архівної служ-

би України щодо внесення змін до Закону України “Про обов’язковий 
примірник документів”.

2. Визначити процедуру організації та проведення експертизи цін-
ності аудіовізуальних документів в ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшенич-
ного, зокрема забезпечити:

подання актів про наукову та технічну експертизу цінності аудіові-
зуальних документів разом з описами аудіовізуальних документів, акта-
ми про вилучення документів, що не підлягають внесенню до НАФ, на 
розгляд ЕПК архіву після завершення наукової та технічної експертизи 
цінності аудіовізуальних документів;

складання єдиних уніфікованих форм описів для кожного виду 
аудіовізуальних документів, які пройшли наукову експертизу цінності.
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обов’язковий розгляд на засідання ЕПК архіву описів постійного 
зберігання кіно-, фото-, фоно-, відеодокументів (з інвентарними номера-
ми) та їх затвердження директором архіву. 

3. Організувати доопрацювання та впровадження Методичних реко-
мендації “Відбір на постійне зберігання аудіовізуальних документів”.

4. Проконтролювати створення в установах – джерелах формуван-
ня НАФ архіву експертних комісій (ЕК), у положеннях про які перед-
бачити завдання щодо проведення експертизи цінності аудіовізуальних 
документів та включення до складу ЕК працівників ЦДКФФА України  
ім. Г. С. Пшеничного.

3. Забезпечення збереженості документів  
Національного архівного фонду

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного розміщений у триповерховій 
збудованій за індивідуальним проектом будівлі, яка належить до комп-
лексу споруд центральних державних архівних установ за адресою вул. 
Солом’янська, 24 (корпус 2), яку введено в експлуатацію в 1975 році.  
У будівлі є підземні сховища. Територія комплексу огороджена. Технічне 
обслуговування комплексу споруд, в т.ч. і будівлі архіву, проводить Ди-
рекція з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних 
установ України (ДЕКС ЦДАУ). 

Загальна площа архіву – 3265 кв. м., об’єм його архівосховищ –  
8619 куб. м., площа – 642,91 кв. м. Загальна кількість сховищ – 14, їх 
місткість – 1000000 од. зб., ступінь заповнення стелажного обладнання –  
62,8 %. Робочі приміщення займають 24 кімнати площею 670 кв. м.

Для консерваційно-профілактичного оброблення документів, виго-
товлення копій архівом виділено 14 кімнат загальною площею 426 кв. м. 

За розподілом обов’язків у керівництві за забезпечення збереженості 
та облік документів відповідає директор.

Будівлю архіву обладнано охоронною сигналізацією, яка підключена 
до ЦП в ДЕКС ЦДАУ. Цілодобову охорону архіву здійснюють сторожі, 
а в нічний час зовнішню охорону будівлі здійснює позавідомча охорона 
ДЕКС ЦДАУ. На посту охорони ведуться: книга обліку відвідувачів ар-
хіву (за перепустками), журнал обліку видавання-здавання ключів, печа-
ток та пеналів від приміщень архіву. Оформлення перепусток відбуваєть-
ся на центральному вході до комплексу споруд центральних державних 
архівних установ (пост № 2). Щорічно видаються накази про посилення 
режиму збереженості документів архіву. Наказом від 04.01.2011 № 1-о 
затверджено список відповідальних працівників архіву, яким надано пра-
во доступу до архівосховищ, список працівників архіву, які мають право 
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на замовлення перепустки для входу до приміщення архіву, перелік при-
міщень архіву, що підлягають опечатуванню і відповідальних за опечату-
вання цих приміщень. Доступ до приміщень архіву регламентує Інструк-
ція № 05 про порядок доступу до приміщень і на територію комплексу 
споруд центральних державних архівних установ України у м. Києві, за-
тверджена наказом Держкомархіву від 05.02.2010 № 17. 

Будівлю архіву обладнано пожежною сигналізацією, яку підключе-
но до ЦП в ДЕКС ЦДАУ. Система перебуває у справному стані (акт від 
21.06.2010). Ведеться журнал проведення технічного обслуговування вог-
негасників, згідно з яким останнє технічне діагностування 38 вогнегасни-
ків проведено 28.10.2010 року. Щорічно на початку року видається наказ 
про посилення пожежної безпеки в архіві. Так, наказом від 04.01.2011  
№ 2-о визначено осіб, відповідаль¬них за пожежну безпеку в окремих 
сховищах, виробничих та службових приміщеннях і затверджено Інс-
трукцію з протипожежного режиму для сторожів. 

Наказом від 18.07.2008 № 34-о затверджено Інструкцію про заходи 
пожежної безпеки у ЦДКФФА України. Ведеться журнал обліку інструк-
тажів з пожежної безпеки, в якому фіксуються первинні, вторинні, по-
запланові інструктажі, які проводились з працівниками архіву. Відповід-
но до функціональних обов’язків за пожежну безпеку архіву відповідає 
заступник директора Ємельянова Т. О. На кожному поверсі розміщено 
плани евакуації, затверджені директором архіву 06.02.2008 року.

У 2010–2011 роках спільно з ДЕКС ЦДАУ проведено випробування 
датчиків пожежної сигналізації у боксах № 5, 6, 9, яке засвідчило, що 
датчики знаходяться у робочому стані і відповідають паспортним вимо-
гам. У 2010 році проведено роботи з перемотки рукавів пожежних кранів.  
У березні 2011 року науково-виробничою фірмою “Вікорт” проведено 
комплексні електричні виміри мереж електропостачання і заземлення.

У 2008 році здійснено ремонт робочих приміщень площею 
271,5 кв. м. Впродовж 2009 року здійснено ремонт даху будівлі та пок-
рівлі над підземним вентцентром, відновлено ливневу каналізацію, про-
ведено ремонтні роботи у боксі № 4 та в кімнаті № 1 підземного кіносхо-
вища, де знято штукатурку, уражену грибком. Спільно із співробітниками 
ДЕКС ЦДАУ проведено обстеження, ремонт та відновлення системи 
припливно-витяжної вентиляції (додатково підключено 2 вентилятори). 
Упродовж 2010 року здійснено ремонт окремих ділянок стін, сходових 
клітин будівлі архіву загальною площею 210 кв. м..

Усі сховища забезпечено електронними термогігрометрами, ос-
вітлення штучне, забезпечено лампами розжарювання в закритих мато-
вих плафонах. Є топографічні покажчики. Стелажі, секції, шафи, полиці 
та засоби пакування пронумеровано. На кожне сховище в кінці року скла-
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даються паспорти, які затверджуються директором архіву. Двері в схо-
вища металеві, у кінці робочого дня вони опечатуються, діє електронна 
система контролю доступу до сховищ. 

В архіві є схема розміщення документів НАФ на 01.01.2011 року, за-
тверджена директором архіву, схема розміщення облікових документів, 
фонду користування на всі види документів. 

Кінодокументи розміщено у 7-ми сховищах (бокси № 2, 4–8, кімн.  
№ 105) загальною площею 389,7 кв. м., які обладнано металевими сте-
лажами конструкції Пшеничного типу “Ялинка”. Страховий фонд на кі-
нодокументи розміщено у відокремленому сховищі (бокс № 9) площею 
20,65 кв. м.

Фотодокументи розміщено в одному сховищі (кімн. № 205) площею 
63,63 кв. м, яке обладнано дерев’яними шафами з висувними шухлядами 
та стелажами з дюралюмінію. 

Фонодокументи розміщено в у двох сховищах загальною площею 
94,86 кв. м. (кімн. №№ 104, 204), обладнано 12 стелажами з дюралю-
мінію. Кожен стелаж має 6 секцій та 48 полиць. У сховищі № 204 роз-
міщено фонодокументи магнітного запису і фонд користування на них. 
У сховищі № 104 - фонодокументи у вигляді оригіналів грамплатівок, 
аудіокасет та дисків. 

Сховище відеодокументів (кімн. № 206) площею 14,36 кв. м., облад-
нане 6 стелажами з дюралюмінію по 8 полиць у кожному. 

Існують сховища (кімн. № 106, 207) для тимчасового зберігання різ-
них видів документів, які надійшли на зберігання, але ще не пройшли 
експертизу цінності і науково-технічне опрацювання. 

Журнали реєстрації температурно-вологісного режиму у сховищах, 
книги обліку видавання документів із сховищ, картки-замінники, книги 
обліку відвідування сховищ сторонніми особами ведуться і зберігають-
ся у сховищах або в секторах окремо по кожному виду документів. Для 
підземних сховищ кінодокументів ведеться окремо журнал обліку відві-
дування сховищ кінодокументів працівниками ДЕКС ЦДАУ, оскільки  
у підземному сховищі є окрема кімната, де розміщено пристрої для під-
тримання технічного стану будівлі архіву.

В архіві проводяться роботи з поліпшення фізичного стану доку-
ментів (планові показники виконано у повному обсязі). У 2008 році про-
ведено консерваційно-профілактичне оброблення 2722 од. зб. кінодоку-
ментів, 2861 од. зб. фонодокументів, 207 од. зб. відеодокументів, у 2009 
році – 3507 од. зб. кінодокументів, 2500 од. зб. фонодокументів, 951 од. зб. 
відеодокументів, у 2010 році – 755 од. зб. страхового фонду, 1795 од. зб. 
кінодокументів, 3015 од. зб. фонодокументів, 305 од. зб. відеодокументів. 
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Відбір документів для проведення робіт, спрямованих на забез-
печення їх збереженості, здійснюється відповідно до виду документа: 
фотодокументів – у процесі контролю технічного стану та перевіряння 
наявності документів, відеофонодокументів – в процесі консерваційно-
профілактичного оброблення, кінодокументів – планово, за елементами 
комплекту в порядку зростання номерів, а також в процесі контролю тех-
нічного стану. 

Щорічно проводиться планове перевіряння наявності документів, 
показники з цього виду роботи перевиконуються. У 2008 році перевірено 
16448 од. зб. фотодокументів, у 2009 році – 41115 од. обл. фотодокумен-
тів, у 2010 році – 64670 од. зб. фотодокументів та 7923 од. зб. фонодоку-
ментів. 

Облікові документи: книги обліку надходжень окремо кожного виду 
документів на постійне зберігання, книги обліку надходжень страхового 
фонду окремо кожного виду документів, 1 примірник описів страхового 
фонду та книги обліку фонду користування, 1 примірник описів окре-
мо кожного виду документів зберігаються відповідно до виду документа  
у шафах або сейфах у робочих кімнатах, що опечатуються. У сховищі 
фотодокументів (кім. № 205) у металевих шафах, що опечатуються, збері-
гаються облікові документи централізованого обліку всіх документів ар-
хіву – аркуші обліку всіх видів документів, другий примірник описів всіх 
видів документів, реєстри описів, другий та третій примірники опису 
страхового фонду всіх видів документів, крім третього примірника опису 
страхового фонду на кінодокументи, який зберігається у сховищі страхо-
вого фонду на кінодокументи (бокс № 9). Справи на кінодокументи збері-
гаються в кімн. № 207, 218. Справи на відеодокументи – у кімн. № 207.

Унікальні документи зберігаються: 1 фотодокумент – у сховищі 
фотодокументів у металевому сейфі, що опечатується; 1 кінодокумент –  
у сховищі страхового фонду кінодокументів у металевому сейфі, що 
опечатується. Ці сховища забезпечено охоронною і пожежною сигналі-
зацією. 

На унікальні документи створено страховий фонд і фонд користуван-
ня у вигляді цифрової копії (зберігається на вінчестері) та друга копія (на 
фотодокумент – на фотоплівці, на кінодокумент – відеокопія). До фонду 
користування створено довідковий апарат у вигляді переліку фонду ко-
ристування на унікальні документи. 

Для запобігання ураженню документів плісеневими грибами ре-
гулярно (один раз на тиждень) проводиться оброблення сховищ за до-
помогою бактерицидної установки ОБПе-450м, придбаної у 2008 році,  
у коробки з документами закладається антисептик-параформ, проводиться 



66

оброблення кінодокументів із застосуванням тетрахлоретилену на ма-
шині ультразвукового чищення СИ-2 та чищення спиртом. У 2009 році 
проведено консерваційно-профілактичне оброблення та оцифровування 
уражених пліснявою 475 од. зб. фонодокументів, 3 од. зб. відеодокумен-
тів колекції Надії Світличної, що надійшла до архіву із США у 2007 році. 
Документи були ізольовані в окреме приміщення, в коробки закладено 
параформ.

У 2010 році проведено мікробіологічні дослідження стану повітря та 
обстеження сховищ кінофонодокументів (бокси № 4–7, 9, кімн. № 104 та 
№ 223), складено відповідні акти. В усіх сховищах виявлено на стінах та 
в повітрі наявність різновидів мікроскопічних грибів, які небезпечні для 
здоров’я людини та гриби, які можуть пошкодити документи. А в боксах 
№ 4, 5, 9 були знайдені і безхребетні тварини. У всіх сховищах на момент 
обстеження зафіксовано показники температури та вологості вищі за нор-
мативні. За результатами обстеження комісією УНДІАСД рекомендовано 
провести експертизу технічного стану будівлі архіву, провести ремонтні 
роботи, придбати та використовувати пилосос типу HYLA для очищення 
повітря від біологічних забруднень та осушувач повітря типу Calorex. На 
документах пошкоджень не зафіксовано. 

У читальному залі обладнано 8 місць для користувачів. Звукомон-
тажні столи для перегляду кінодокументів знаходяться в окремих кімна-
тах, магнітофони для прослуховування – в звуколабораторїї. Кінофонові-
деодокументи переглядаються та прослуховуються користувачами тільки 
у присутності працівника архіву, який відповідає за цю роботу, після за-
вершення робіт обов’язково проходять перевірку технічного стану у сек-
торах зберігання та обліку в залежності від виду документів. Максималь-
ний термін, на який видаються документи до читального залу – 1 день. 
Після користування документи в той же день повертаються до сховища. 
До робочих кабінетів документи видаються на термін, який не переви-
щує 10 днів для фотофонодокументів і 1 місяця – кіновідеодокументів, 
але за необхідності додаткового розшифрування документів при науко-
во-технічному опрацюванні можливе продовження терміну. Контроль за 
видаванням-прийманням документів здійснюється щотижнево керівни-
ками відповідних структурних підрозділів. У тимчасове користування 
видаються документи у вигляді фонду користування, окрім кінодокумен-
тів на 16-мм плівці, оригінали яких видаються в тимчасове користування 
для створення копій, оскільки архів не виготовляє копії з такого формату. 
Після повернення проводиться перевірка технічного стану. У 2008–2010 
роках видавались 43 од. зб. фонодокументів – фондоутворювачу Націо-
нальній радіокомпанії, та 341 од. зб. кінодокументів – фондоутворювачу 
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Укркінохроніці та окремим студіям для створення документальних філь-
мів, телепередач. 

Оцифровування фотодокументів проводиться з 2004 року. Оцифро-
вано близько 15000 од. обл. Розпочато оцифровування кінодокументів. 

В архіві ведуться книга обліку видавання фонодокументів із схо-
вищ, книга обліку видавання відеодокументів із сховища, книга обліку 
видавання кінодокументів із сховища співробітникам архіву, книга обліку  
видавання кінодокументів за замовленнями користувачів читального 
залу, книга видавання кінодокументів для контролю технічного стану 
після використання, книга обліку видавання фотодокументів із архівос-
ховища за замовленнями користувачів читального залу, окремі книги ви-
давання кінодокументів та фонодокументів у тимчасове користування за 
межі архіву. При видаванні документів із сховищ та на документи, які 
знаходяться в розшуку, ведуться картки-замінники на видані та невияв-
лені од. зб. та од. обл. 

Облік усіх видів описаних документів ведеться відділом забезпечен-
ня збереженості та обліку документів ЦДКФФА України ім. Пшеничного, 
у складі якого є 4 сектори зберігання та обліку: кінодокументів, фотодо-
кументів, фонодокументів, відеодокументів. 

Розроблено та схвалено НМР архіву (протокол від 25.10.2007 № 3) 
Інструкцію з організації державного обліку документів НАФ ЦДКФФА 
України ім. Г. С. Пшеничного. 

На 01.01.2011 року в архіві зберігається 12498 од. обл. (62704 од. зб.) 
кінодокументів, 396605 од. обл. фотодокументів в т. ч. 195 од. обл. фото-
альбомів, 58686 од. обл. (26701 од. зб.) фонодокументів в т. ч. 7423 од. зб. 
грамофонних записів, 755 од. обл. (351 од. зб.) відеодокументів.

Облік страхового фонду здійснюється за описом страхового фонду та 
книгою надходжень страхового фонду окремо на кожен вид документів. 

У 2008 році страховий фонд не створювався. У 2009 році створено 
страховий фонд на 1 од. обл. кінодокументів, 62 од. обл. фотодокументів, 
3 од. обл. фонодокументів, у 2010 році – на 50 од. обл. фотодокументів. 

Станом на 01.01.2011 року створено страховий фонд на 4070 од. зб. 
(3436 од. обл.) кінодокументів, 7452 од. обл. фотодокументів, 755 од. обл. 
(1191 од. зб.) фонодокументів.

Також в архіві проводяться роботи зі створення фонду користування 
у вигляді цифрових копій, який розміщено на сервері архіву та жорстких 
дисках, та на плівці, облік якого ведеться за книгами обліку окремо кож-
ного виду документів.

Загалом в архіві створено фонд користування на 798 од. зб. 
(473 од. обл.) кінодокументів, 58470 од. обл. фотодокументів (15 % від 
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загальної кількості), 92 од. зб. (1133 од. обл.) фонодокументів, 351 од. зб. 
(755 од. обл.) відеодокументів (100 %). 

За списками справ, що знаходяться у розшуку, та картотекою не-
виявлених документів станом на 01.01.2011 року в розшуку перебуває  
18 од. зб. (13 од. обл.) кінодокументів, 14 од. обл. фотодокументів, 6 од. зб. 
фонодокументів (в т. ч. 4 грамплатівки і 2 од. зб. магнітного запису). 

За анотованим переліком унікальних документів НАФ до унікальних 
віднесено і погоджено ЦЕПК Держкомархіву (протокол від 30.07.2009 
№ 3) 2 документи: 1 кінодокумент – Чорнобиль. Хроніка важких тиж-
нів, кінофільм, Укркінохроніка, 6 частин, 1986 р. автори: В. Шевченко, 
В. Крипченко, В Таранченко, І. Писанко та ін. Кінофільм про аварію на 
Чорнобильській АЕС та перший період ліквідації її наслідків: робота 
дозиметристів, пожежників, медиків, урядової комісії; евакуація насе-
лення, будівництво саркофага; 1 фотодокумент на склі – Будівництво до-
менної печі № 1 металургійного заводу товариства “Уніон” у м. Макіївка 
(1898 р.). У 2009 році проведено грошову оцінку унікальних документів. 

Після проведення експертизи цінності документів і розгляду на ЕПК 
документи в неописаному стані передаються у відділ зберігання та облі-
ку за актами приймання-передавання документів на постійне зберігання  
і проводиться науково-технічне опрацювання документів, в процесі якого 
відбувається контроль технічного та фізичного стану, складання карток 
технічного стану, присвоєння архівних облікових номерів, складання описів, 
каталожних карток та внесення даних до всіх облікових документів. 

За формою 201 та книгами надходжень документів на постійне збері-
гання (окремо за кожним видом документів): 

у 2008 році прийнято на державне зберігання і взято на облік 
60 од. обл. (60 од. зб.) кінодокументів, 2000 од. обл. фотодокументів, 
3952 од. обл. (543 од. зб.) фонодокументів, 112 од. обл. (40 од. зб.) відео-
документів;

у 2009 році прийнято на державне зберігання і взято на облік 
21 од. обл. (65 од. зб.) кінодокументів, 2044 од. обл. фотодокументів, 
5433 од. обл. (3088 од. зб.) фонодокументів, 50 од. обл. (46 од. зб.) відео-
документів;

у 2010 році прийнято на державне зберігання і взято на облік 
1038 од. обл. фотодокументів, 1673 од. обл. (541 од. зб.) фонодокументів, 
55 од. обл. (58 од. зб.) відеодокументів. 

На кінодокументи та відеодокументи заведено справи. Так перегля-
нуто справу відеодокумента № 78 (од. обл. № А 127, од. зб. № А 76 – 
інформаційна програма “Вісті тижня” 12–18 червня 2000 року, справу  
відеодокумента № 86 (од. обл. № А 135, од. зб. № А 84) – інформаційна 
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програма “Вісті тижня” 7–13 серпня 2000 року. В справах цих відедо-
кументів зберігається аркуш користування відеодокументом, опис віде-
озйомок, картка обліку технічного стану відеодокумента. Дані справи 
відеодокумента співпадають з даними опису відеодокументів. Також пе-
реглянуто справу кінодокумента од. обл. № 12360 – Межа, фільм перший 
1993 рік. В даній справі є аркуш користування кінодокументом, анотація, 
монтажні листи, акти технічного стану кінодокумента. Дані справи спів-
падають з даними опису кінодокументів. 

Також переглянуто аркуші обліку та описи кінодокументів, фото-
документів, фонодокументів, відеодокументів. Ці облікові документи 
прошиті, пронумеровані, мають підсумковий запис. За цими обліковими 
документами дані щодо кількості од. обл. та од. зб. окремо по кожному 
опису та в цілому окремо по виду документа співпадають. 

В архіві ведуться і допоміжні облікові документи: реєстри описів, 
відомості про зміни у складі та обсязі документів НАФ станом на 1 січня 
кожного року, відомості про зміни у складі та обсязі страхового фонду 
документів НАФ станом на 1 січня кожного року, книга обліку вибуття 
документів НАФ, книги обліку видавання справ кінодокументів та віде-
одокументів, зведені топографічні покажчики розміщення документів  
у сховищах тощо.

Довідковий апарат. Описів на документи усього – 385, в т. ч. 356 
у друкованому вигляді. На кінодокументи – 18 описів, на фотодоку-
менти – 289 в т. ч. у друкованому – 285, на фонодокументи – 75 описів  
в т. ч. 69 у друкованому вигляді, на відеодокументи 3 описи в т. ч. 2 у  дру-
кованому вигляді. Описи складаються у двох примірниках. У зв’язку зі спе-
цифікою складу документів та проведенням власного описування всіх видів 
документів, які надходять на зберігання, є робочі примірники описів, які про-
ходять вивіряння та уточнення. Документи, які надходять до відділу забезпе-
чення збереженості та обліку документів, одразу підлягають описуванню. 

У 2008–2010 роках проводилося описування прийнятих доку-
ментів: у 2008 році описано 60 од. обл. кінодокументів, 2000 од. обл. 
фотодокументів, 3952 од. обл. фонодокументів, 112 од. обл. відеодо-
кументів, у 2009 році – 21 од. обл. кінодокументів, 2044 од. обл. фото-
документів, 5433 од. обл. фонодокументів, 50 од. обл. відеодокументів, 
у 2010 році – описано 1038 од. обл. фотодокументів, 1673 од. обл. фоно-
документів, 55 од. обл. відеодокументів. Карток усього – 860654 з них 
включених до каталогів 854667. На кінодокументи 290580 тематичних 
карток, на фотодокументи – 412525 карток, на фонодокументи – 130616 
карток, на відеодокументи – 26933 картки в т. ч. внесено до каталогів 
20946. Закаталогізовано 12492 од. обл. кінодокументів, 396605 од. обл. 
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фотодокументів, 56850 од. обл. фонодокументів, 753 од. обл. відеодоку-
ментів. Також проводилися роботи з каталогізації прийнятих документів:  
у 2008 році закаталогізовано 60 од. обл. кінодокументів (складено 373 кар-
тки), 2000 од. обл. фотодокументів (складено 3007 карток), 1300 од. обл. 
фонодокументів (складено 2632 картки), 112 од. обл. відеодокументів  
(3280 карток), у 2009 році - 21 од. обл. кінодокументів (складено 335 кар-
ток), 2044 од. обл. фотодокументів (складено 3540 карток), 3953 од. обл. 
фонодокументів (складено 6866 карток), 50 од. обл. відеодокумен-
тів (складено 2896 карток), у 2010 році – 1038 од. обл. фотодокументів  
(2065 карток), 2241 од. обл. фонодокументів (5087 карток), 53 од. обл. 
відеодокументів (2001 картка). 

У зв’язку із невиконанням виробниками аудіовізуальних докумен-
тів Закону України “Про обов’язковий примірник документів” архівом 
проводиться величезна й значуща робота по ініціативному поповненню 
Національного архівного фонду аудіовізуальними документами, їх науково-
технічному опрацюванню та описуванню. 

У той же час в організації роботи по внесенню документів до НАФ 
та їх обліку виявляються деякі недоліки. Порушуються принципи ди-
намічності, достовірності і повноти обліку, визначені порядком веден-
ня державного обліку документів НАФ України, затвердженим наказом  
Державного комітету архівів від 11 червня 2002 р. № 43, зареєстрованим 
в Міністерстві юстиції 25 червня 2002 р. за № 533/6821.

Між проведенням експертизи цінності й взяттям на державний облік 
документів Національного архівного фонду проходить багато часу. Так, 
не поставлено на державний облік документи Національного архівно-
го фонду, що надійшли до архіву протягом 2005-2010 років, хоча акти 
про результати експертизи їх цінності схвалено ЕПК: 247 од. обл. віде-
одокументів, 59 од. обл. кінодокументів; 800 од. обл. фотодокументів; 
4010 од. обл. фонодокументів, та дублі 175 од. обл. 

Крім того, не описано й ще не розглянуто ЕПК документи, які 
надійшли до архіву протягом 2006-2011 років: 68 од. зб. відеодокументів; 
4 од. обл. кінодокументів; 11272 од. обл. фотодокументів; 2910 од. обл. 
фонодокументів.

Є випадки, коли вилучення документів із Національного архівного 
фонду відбувається із порушенням нормативних вимог: облікові дані та 
дані згідно протоколів ЕПК щодо кількості документів, яка підлягає пос-
тійному зберіганню в архіві не співпадають, оскільки у відділі забезпе-
чення збереженості та обліку документів проводиться науково-технічне 
опрацювання, у результаті якого деякі документи можуть бути визнаними 
такими, що не підлягають державному зберіганню (є дублями докумен-
тів, які вже внесено до НАФ, або не відповідають технічним вимогам).
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Акти й описи, які до них додаються, потребують узгодження. 
Наприклад, від Національного академічного драматичного театру 

імені І.Франка для виготовлення дубль-негативів прийнято фотопозитиви 
про життя та творчу діяльність М.Ф. Яковченка (акт приймання-переда-
вання фотодокументів на експертизу цінності від 17.02.2010 № 3).

Актом від 10.12.2010 про результати експертизи цінності цих доку-
ментів визначено, що фотознімки мають культурну та історичну цінність 
і підлягають постійному зберіганню в архіві та зазначено, що додаєть-
ся опис фотодокументів (позитивів). Фактично до акту додається опис 
дубль-негативів, які виготовив архів. 

Крім того, слід звернути особливу увагу на недоліки та проблеми 
щодо збереженості документів НАФ.

Потребує повної заміни дах будівлі архіву. 
2 сховища (кім. № 106, 207) не обладнано охоронною сигналізацію і 

4 сховища (кім. № 105, 106, 206, 207) не обладнано пожежною сигналізацією. 
Обстеження охоронної сигналізації на справність спеціалізованою 

організацією, що має ліцензію, не проводилося. 
Наявна система автоматичного пожежогасіння в неробочому стані 

(акт від 21.06.2010 року). 
Система кондиціонування у сховищах відсутня. Не реалізовано про-

ект кондиціонування та вентиляції повітря у сховищах архіву, розробле-
ний у 2007 році компанією “Піріт”. Залишається нагальною потреба в ос-
нащенні сховищ архіву системами вентиляції і кондиціонування повітря 
для дотримання відповідного температурно-вологісного режиму у схови-
щах, який на сьогодні порушується, про що свідчить аналіз книг обліку 
температурно-вологісного режиму у сховищах за 2008–2010 роки: 

роки

кіно- 
документи

фото- 
документи

фоно- 
документи

відео- 
документи

температура°С
max min max min max min max min

2008 +24,5 
тра- 
вень

+5,3
січень

+26,7 
сер- 
пень

+11 
січень

+24  
ли- 

пень

+5 
січень

+26,5 
сер- 
пень

+10,3 
січень

2009 +23,1  
кві- 
тень

+4,6  
січень

+26,4  
ли- 

пень

+6,3 
січень

+24 
чер-
вень

+3 
січень

+27,7 
чер- 
вень

+8,4 
січень

2010 +27,6 
сер- 
пень

+8,8  
січень

+30,2 
сер- 
пень

+10,8 
січень

+29  
ли- 

пень

+9 
січень

+29,7 
сер- 
пень

+11,4 
січень
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роки

кіно- 
документи

фото- 
документи

фоно- 
документи

відео- 
документи

вологість %
max min max min max min max min

2008 99  
жов-
тень

32
січень

66 
жов-
тень

40
січень

75  
жов-
тень

48
бере-
зень

69
жов-
тень

32 
січень

2009 95
чер-
вень

30 
гру-
день

71
жов-
тень

33 
кві-
тень

71
жов-
тень

40
тра-
вень

65
жов-
тень

22
кві-
тень

2010 92
чер-
вень

29 
гру-
день

64
чер-
вень

33
січень

67
жов-
тень

38
бере-
зень

57
ли-

пень

30
січень

Через відсутність вільних площ не переміщено із підвального при-
міщення (бокс № 9) страховий фонд на кінодокументи. У той же час,  
окремі приміщення архіву займають УНДІАСД (кімн. № 310–313) та  
ЦДАВО (кімн. № 117, 118). 

Фонд користування на плівкових носіях і страховий фонд на фотодо-
кументи і фонодокументи зберігається в одному сховищі з оригіналами 
фотофонодокументів. Фонд користування на відеодокументи розміщено 
в одному сховищі з оригіналами відеодокументів. 

Визначення працівників архіву, яким надано право доступу в при-
міщення архіву та архівосховища, а також відповідальних за опечатуван-
ня приміщень, оформлено наказом від 04.01.2011 № 1-о “Про посилення 
режиму збереженості документів архіву” потребує уточнення, а кількість 
й місце зберігання ключів – узгодження.

В архіві юридично не визначено особу, яка оформлює перепустки на 
винесення (вивезення) документів та інших матеріальних цінностей та 
веде книгу їх обліку. Не заповнюються всі графи перепустки. 

Нормативно не визначено, яка інструкція з пожежної безпеки є чин-
ною, оскільки в наказі від 04.01.2011 року “Про протипожежний режим” 
йде посилання на Інструкцію про заходи пожежної безпеки у ЦДКФФА 
України, затверджену наказом від 18.07.2008 року № 34-о, (втратив чин-
ність). Водночас наказом від 05.01.2009 № 30 також затверджено Інструк-
цію про заходи пожежної безпеки у приміщеннях архіву.

Не ведеться журнал обліку вогнегасників. 
Згідно з актами видачі кінодокументів у тимчасове користування  

у 2010 році (наприклад, від 12.01.2010 № 1, від 03.03.2010 № 7) зустрі-
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чаються порушення термінів видачі документів у тимчасове користуван-
ня, який прописаний у Порядку користування документами НАФ ЦДКФ-
ФА України ім. Г.С. Пшеничного, затвердженому наказом від 18.07.2006  
№ 15 (із змінами). За актом № 1 відповідно видано 12 січня і повернуто 
26 січня та за актом № 7 видано 3 березня і повернуто 31 березня. При 
цьому додаткові документальні підстави для продовження терміну видачі 
документів відсутні. Оформлення актів видавання справ у тимчасове ко-
ристування не відповідає вимогам Порядку користування документами На-
ціонального архівного фонду України, що належать державі, територіаль-
ним громадам, затвердженому наказом Держкомархіву від 24.11.2005 
№ 139, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 09.12.2005 № 1473/11753 
(із змінами).

У Порядку користування документами НАФ ЦДКФФА України  
ім. Г. С. Пшеничного не прописано терміни, на які видаються оригінали 
різних видів документів та фонд користування на них до робочих кабінетів. 

4. Використання інформації документів  
Національного архівного фонду та міжнародне співробітництво

Працівники ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного організовують 
використання інформації документів НАФ шляхом ініціативного інфор-
мування, виконання тематичних запитів, що надходять від юридичних та 
фізичних осіб, організації виставок документів, оприлюднення ретрос-
пективної документної інформації через ЗМІ, читальний зал архіву, про-
ведення екскурсій, підготовки інформаційних видань.

Інформація про режим роботи, послуги, що надаються архівом, та 
графік особистого прийому громадян керівництвом архіву (наказ від 
02.02.2010 № 13-о) розміщено на інформаційному стенді у вестибюлі.

У ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного функціонує відділ вико-
ристання інформації документів, до складу якого входить сектор публіка-
ції документів.

Оскільки архів зберігає аудіовізуальні документи, на його адресу над-
ходять тільки тематичні запити, які стосуються наявності в фондах архіву 
документів з тієї чи іншої тематики. Кількість таких запитів у порівняні з 
іншими архівами невелика. Протягом 2008–2010 рр. надано відповіді на 
193 тематичні запити, на 128 запитів надано позитивну відповідь. Кіль-
кість запитів з року в рік зростає: 2008 р. – 56, 2009 р. – 60, 2010 р. – 77. 
Станом на 21.03.2011 до архіву надійшло 28 тематичних запитів. Реєстра-
ція запитів ведеться секретарем у журналі вхідної кореспонденції.

Відповіді на запити надаються без порушення термінів їх виконан-
ня. Всі запити виконуються на безоплатній основі. Скарг на працівників  
відділу, які виконують запити, немає. 
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Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, 
розглядаються у першочерговому порядку, а у разі необхідності – керів-
ництвом архіву особисто.

Консультації короткого змісту, відомості про наявність документів, 
їх склад та зміст надаються також по телефону, проте такі  консультації 
не реєструються.

На виконання наказу Держкомархіву від 26.02.2008 р. № 37 “Про ви-
конання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 
“Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантуван-
ня конституційного права на звернення до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування” архів двічі на рік подає до Держко-
мархіву інформацію щодо заходів з поліпшення роботи із зверненнями 
громадян.

З метою стимулювання постійних звернень до архіву з боку установ, 
організацій працівниками відділу використання інформації документів 
проводиться робота з ініціативного інформування. За 2008–2010 роки 
підготовлено 18 спеціальних інформаційних листів-оглядів. Останнім ча-
сом переважну більшість таких документів архів не надсилає на адресу 
установ та організацій, а публікує на офіційному веб-порталі Держкомар-
хіву та на власному веб-сайті, вважаючи, що така практика є більш ефек-
тивною. Тематику документів, що використовуються при ініціативному 
інформуванні, визначають пам’ятні дати та події.

Читальний зал архіву розраховано на 8 робочих місць, до яких підве-
дена локальна мережа. Крім робочих місць у читальному залі, для користу-
вачів обладнано кімнати з необхідною апаратурою для переглядів кіно-  
і відеодокументів та прослуховування звукозаписів (4 робочих місця).

Читальний зал оснащено комп’ютером, за яким працівник читально-
го залу веде електрону реєстрацію дослідників. Справи користувачів не 
формуються у зв’язку з тим, що переважна більшість дослідників – пред-
ставники ЗМІ, які можуть одночасно представляти різні юридичні особи. 
Зберігається заява-анкета кожного користувача разом із бланками його 
замовлень.

Специфіка користування аудіовізуальними документами полягає  
у тому, що в читальному залі архіву дослідники мають змогу ознайомити-
ся тільки з довідковим апаратом до документів: каталогами, монтажними 
листами, описами кіно- і відеодокументів, внутрішніми описами фото-
альбомів, довідниками, тематичними оглядами і тематичними переліка-
ми. Безпосереднє ознайомлення з аудіовізуальними документами НАФ 
відбувається шляхом перегляду або прослуховування у приміщеннях, об-
ладнаних відповідними технічними засобами: кіно-, відео-, звуковідтво-
рюючою апаратурою, кіномонтажними столами.
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До робіт з перегляду та прослуховування документів відповідного 
виду, а також для виготовлення копій аудіовізуальних документів за за-
мовленнями користувачів залучаються співробітники секторів обліку та 
зберігання кінодокументів, відеодокументів, фотодокументів та фонодо-
кументів. Таке залучення співробітників відділу забезпечення збереже-
ності та обліку документів передбачене посадовими інструкціями від-
повідних працівників.

Серед аудіовізуальних документів, що зберігаються в архіві, най-
менш затребуваними є фонодокументи. Це зумовлено відносно вузькою 
сферою їх використання. Також мало використовуються відеодокументи 
через зосередженість у відомчих архівах телестудій подібної інформації.

Протягом 2008–2010 рр. в читальному залі архіву зареєстровано 
1736 дослідників, в тому числі 80 іноземних.

У 2008 зареєстровано 730 дослідників з них 32 іноземних, у 2009 – 
514, з них 26 іноземних.

У 2010 році в читальному залі архіву зареєстровано 492 дослідники 
(в тому числі 22 іноземних), які 1171 відвідали читальний зал та перегля-
нули на звукомонтажному столі 2484 од. обл. кінодокументів. Дослідни-
кам видано копій: фотодокументів в електронному вигляді – 1846 од. обл., 
фотокопій – 2534; за замовленнями виготовлено 98 год. 20 хв. запису 
копій із кінофоновідеодокументів архіву. 

У поточному році вже зареєстровано 275 відвідувань. На звукомон-
тажному столі організовано перегляд 424 од. зб. кінодокументів.

Відгуки користувачів про роботу архіву лише позитивні і зафіксовані 
у відповідній книзі, що знаходиться в читальному залі.

Відвідувачів читального залу ЦДКФФА можна умовно поділити на 
такі групи:

– представники ЗМІ та кінокомпаній (55%);
– науковці, які готують монографії, докторські та кандидатські ди-

сертації (19%);
– користувачі, мета роботи яких зумовлюється практичними потре-

бами (26%).
Тематика досліджень як вітчизняних користувачів, так і інозем-

них, пов’язана із річницями визначних подій та знаменних дат в історії  
України, видатними політичними, державними, громадськими діячами, 
а також діячами науки, техніки, культури та мистецтва. Найбільш попу-
лярними темами досліджень за останні роки є події Другої світової війни, 
Голодомор 1932–1933 рр., аварія на Чорнобильській АЕС тощо.

У архіві існують інформаційно-пошукові системи, що включають: 
систему каталогів, описи документів, довідково-інформаційні видання, 
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які доступні як працівникам архіву так і дослідникам, що значно по-
легшує пошук необхідних відомостей. Всього ведеться 11 каталогів: на 
кінодокументи – систематичний, іменний, фільмовий, журнальний, ре-
жисерський; на фотодокументи – систематичний та іменний; на фонодо-
кументи – систематичний та виконавський; на відеодокументи – система-
тичний та іменний.

Станом на 01.01.2011 архівом підготовлено і видано 70 тематичних 
оглядів, підготовлено 14 путівників, буклетів, інших довідників за доку-
ментами архіву, з них видано – 12. 

Завдяки специфіці документів, що зберігає архів, представники ЗМІ 
є основними користувачами документної інформації. Архів постійно про-
водить заходи за участю громадськості та здійснює висвітлення своєї ро-
боти в засобах масової інформації. З цією метою розроблено план робо-
ти  на 2011 рік. З метою подальшої системної та комплексної організації 
інформаційної роботи і активізації співпраці із засобами масової інфор-
мації в архіві організовано щомісячне й щотижневе оперативне подання 
Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву 
даних про проведені та заплановані заходи за участі ЗМІ, проводиться 
систематична робота з подання відповідної інформації на веб-портал  
Держкомархіву та веб-сайт архіву.

Відповідальною особою за зв’язки зі ЗМІ є начальник відділу вико-
ристання інформації документів.

Співпраця архіву із засобами масової інформації здійснюється  
у різних формах. В поточному році за домовленістю архіву зі студією  
“ВІАТЕЛ” на телеканалі “Культура” проходить цикл телепередач із рет-
роспективою кінофільмів режисера В. Вітера. Також попередньо за-
плановано і розпочато цикл радіопередач “Вечірні зустрічі” на каналі 
“Культура”. Крім того, архів надає допомогу представникам ЗМІ у ство-
ренні радіо- і телепередач різної тематики. У 2008 році архівом було взято 
участь у підготовці 3 теле- та 3 радіопередач, у 2009 – 4 теле- та 2 радіо-
передач, у 2010 – 12 теле- та 3 радіопередач, у І кварталі 2011 – 5 теле-  
і 1 радіопередачі. Такі показники є одними з кращих серед центральних 
державних архівів.

Завдання з організації і підготовки до публікації документів архіву 
покладено на сектор публікації документів відділу використання інфор-
мації документів.

Протягом 2008–2010 рр. ними було підготовлено 65 статей та добірок 
кінофотодокументів. Публікації було вміщено на сторінках періодичних 
видань, зокрема, журналів “Архіви України”, “Кіно-Театр”, газети “Уря-
довий кур’єр”, а також на веб-сайтах Держкомархіву та ЦДКФФА Украї-
ни ім. Г. С. Пшеничного.
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У 2009–2010 рр. вийшли друком каталоги кінодокументів “Кіноліто-
пис. Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіно-
сюжетів (1896–1939)”, “Кінолітопис. Анотований каталог кіножурналів, 
документальних фільмів і кіносюжетів (1966–1975)”.

Підготовлено збірник “Портрет епохи: XX століття у фото кінодо-
кументах”.

Спільно з Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етно-
логії імені М. Т. Рильського НАН України триває робота з підготовки до 
видання каталогу “Музика і документальний кінематограф”. Заплановано 
також випуск компакт-диска з фрагментами документальних фільмів, які 
розкриватимуть зміст видання.

Одним з пріоритетних напрямків роботи з використання інформації 
аудіовізуальних документів є участь у підготовці виставок документів. 
Протягом 2008–2010 рр. взято участь у підготовці 98 виставок (2008 – 39, 
2009 – 34, 2010 – 25). За І квартал поточного року підготовлено 9 виставок 
(з них 3 опубліковано на власному веб-сайті архіву).

Без фотодокументів з фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшенич-
ного не проходить жодна виставка, які на виконання указів Президента 
України та розпоряджень Кабінету Міністрів України організовує Держ-
комархів до державних свят, знаменних та пам’ятних дат в історії Украї-
ни, ювілеїв видатних особистостей. З 2009 року започатковано також під-
готовку та демонстрацію під час церемоній урочистого відкриття таких 
виставок тематичних відеосюжетів, створених за кіновідеодокументами 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.

Архів також надає цифрові копії фотодокументів іншим установам, 
що звертаються з проханням надати сприяння в організації виставок.

Міжнародне співробітництво. Упродовж 2010 року директор  
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного у складі делегацій українських 
архівістів брала участь у роботі Міжнародної конференції Круглого сто-
лу архівів (СІТRА), (Осло, Норвегія) та щорічній зустрічі керівників де-
ржавних архівних служб України, Росії та Білорусі за участі директорів 
центральних державних архівів України, федеральних архівів Росії, ди-
ректорів національних та державних архівів Білорусі (Гомель, Республіка 
Білорусь).

У травні 2010 р. архівом укладено Договір про співробітництво із 
Державним Фільмофондом Азербайджану. На його виконання сторони: 
обмінялися інформацією про наявність кінодокументів з історії своїх 
країн; Держфільмофонд Азербайджану підготував та надав архіву циф-
рові копії кінокадрів із кінофільмів української тематики, що зберігають-
ся у його фондах.
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Архів також приймає участь у міжнародних культурних заходах. Так, 
у 2010 році в рамках співпраці ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного 
з Київським Міжнародним кінофестивалем “Молодість” відбувся показ 
відеоролика з історії кінофестивалю під час церемонії відкриття ювілей-
ного кінофестивалю у Національній опері України.

У травні 2011 року архів братиме участь у Київському міжнародному 
кінофестивалі документальних фільмів “Кінолітопис”, співзасновником 
якого він є. До участі у фестивалі в рамках підписаного Договору про 
співробітництво запрошено і Державний Фільмофонд Азербайджану.

20 листопада 2008 року відбулася урочиста церемонія передавання-
приймання Федеральним архівом Німеччини (Бундесархів) ЦДКФФА 
України ім. Г. С. Пшеничного 246 фотопозитивів, вивезених із фондів ар-
хіву під час Другої світової війни.

У рамках програми “Зарубіжна україніка” на постійне зберігання до 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного у березні 2010 року надійшли 
аудіозаписи творів українських композиторів М. В. Лисенка, С. П. Люд-
кевича, К. Г. Стеценка у виконанні хору “Україна” (Монреаль, 1959 р.) 
під керуванням видатного українського диригента Н. Городовенка.  
У колекції 15 музичних творів – хорова поема “Прометей” К. Г. Стеценка, 
кантата “Заповіт” С. П. Людкевича на вірш Т. Г. Шевченка, народна пісня  
“І шумить, і гуде” у музичній обробці М. В. Лисенка тощо. Грамплатівки, 
у кількості 6 одиниць зберігання, були передані почесним членом Все-
українського жіночого товариства ім. Олени Теліги Ярославою Плав’юк 
(Канада).

21 серпня 2010 р. Іреною Белл, донькою інженера Ярослава Зайшло-
го, було передано до ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного компакт-
диск зі світлинами із сімейного архіву. Понад 380 фотографій містять 
інформацію про діяльність товариства “Сільський господар”, фіксують 
жанрові сцени із життя сільського населення, урочисті заходи та свята, 
церковні відправи, сплавляння лісу карпатськими річками, випас худоби 
тощо. Окремо можна виділити цикл фотоетюдів із зображенням українсь-
ких сіл, карпатських краєвидів, видів м. Коломиї, відзнятих під час подо-
рожей та роботи у сільських філіях товариства. Автором більшої части-
ни світлин, датованих 1930-ми рр., є Я. Зайшлий. Невдовзі до ЦДКФФА  
України ім. Г. С. Пшеничного будуть надіслані оригінали документів (фо-
тонегативи).

У листопаді 2010 року Державна служба контролю за переміщенням 
культурних цінностей через державний кордон України передала до ар-
хіву фонозаписи та світлини з особистого архіву відомої правозахисни-
ці, громадської діячки та журналістки Надії Світличної. Документи були  
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передані у дар чоловіком Надії Світличної – Павлом Стокотельним. Фо-
тодокументи відображають діяльність Української національної асоціації 
у Сполучених Штатах Америки. Передані аудіокасети, близько 1400 оди-
ниць, містять записи, зібрані та задокументовані Н. Світличною під час 
роботи в Українській редакції радіо “Свобода”.

На виконання рішення колегії Держкомархіву від 23 березня  
2010 року “Про забезпечення підтримки та наповнення веб-порталу  
Держкомархіву і державних архівних установ” у грудні 2010 року  
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного було опубліковано власний веб-
сайт, який за інформаційним наповненням є одним з найкращих серед 
сайтів державних архівів. На веб-сайті архіву розміщено електронні 
версії опублікованих анотованих каталогів кінодокументів, що побачили 
світ у рамках галузевої програми “Архівні зібрання України” – загалом 
5 електронних кінокаталогів загальним обсягом майже 2500 екранних 
сторінок в онлайновому режимі. 

Наразі триває приведення інформаційного наповнення веб-сайту.
Водночас в організації використання інформації документів ЦДКФ-

ФА України ім. Г. С. Пшеничного є незначні недоліки. 
Зміни до Порядку користування документами НАФ ЦДКФФА Украї-

ни ім. Г. С. Пшеничного не затверджено наказом директора.
У ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного не використовуються кі-

нодокументи на 16-мм плівці, тому що в архіві відсутнє відповідне об-
ладнання для виготовлення копій з цього формату кіноплівки. Водночас, 
інформація, що міститься в таких кінодокументах, затребувана користу-
вачами. 

5. Охорона праці
Робота по охороні праці в ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного 

ведеться на належному рівні.
Питання охорони праці та створення належних умов праці в архіві, 

відповідно до функціонального розподілу обов’язків між директором та 
його заступниками, покладено на заступника директора.

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим коміте-
том ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного укладено 04. 06.2008 № 203-08 
(термін дії 2008–2010 роки). До договору включено питання охорони пра-
ці. Поновлення даного колективного договору заплановано на 2011 рік 
згідно плану основних заходів в архіві.

Створено службу охорони праці (наказ від 05.01.2011 № 4-о), 
обов’язки керівника якої покладено на провідного інженера групи з інже-
нерно-технічного обслуговування.
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Для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого 
рівня охорони праці вживаються наступні заходи:

реконструкція системи штучного освітлення з метою досягнення 
нормативних вимог щодо освітленості робочих приміщень та архівосхо-
вищ;

профілактика наявних та встановлення нових кондиціонерів у при-
міщеннях архіву;

виконання робіт щодо застосування сигнальних кольорів та знаків 
безпеки відповідно до правил і стандартів безпеки праці;

забезпечення регулярного комплектування аптечок необхідними ме-
дикаментами для надання першої медичної допомоги на робочому місці;

проведення обов’язкових медичних оглядів певних категорії праців-
ників.

В архіві дотримуються правил охорони праці інвалідів.
Станом на 28.03.2011 в архіві працює два інваліди ІІ та ІІІ груп. Від-

повідно до ст. 172 КЗпП України інваліду ІІІ групи встановлено неповний 
робочий тиждень, надаються щорічні основні відпустки тривалістю 30 та 
26 календарних днів відповідно.

На основних видах робіт, що виконуються в архіві, граничні норми 
підіймання і переміщення важких речей не перевищуються. Так, серед-
ня вага 1 од. зб. кінодокумента складає 2 кг (для переміщення декількох  
од. зб. використовується візок).

Моніторинг технічного стану будівлі архіву, електромереж, систе-
ми опалення, водопостачання, вентиляції та пожежної сигналізації про-
водить ДЕКС ЦДА (акти від 03.06.2009, від 20.07.2009, від 21.06.2010,  
від 31.05.2010, від 16.08.2010, від 01.09.2010). 

Протягом останніх трьох років в ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшенич-
ного не зафіксовано випадків аварій, нещасних випадків та професійних 
захворювань.

Відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціаль¬ним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального за-
хисту (наказ Держнаглядохоронпраці від 24.03.2008 № 53) та Колектив-
ного договору, працівників архіву повністю забезпечено засобами індиві-
дуального захисту.

Відповідно до статті 19 Закону України “Про охорону праці” архівом 
щороку перераховуються кошти фонду оплати праці не менше 0,2%.

Витрати на охорону праці ЦДКФФА склали: 
2008 рік – 52226,81 грн. (електро-побутова техніка, спецодяг, меди-

каменти);
2009 рік – 2012 грн. (аптечки та респіратори);
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2010 рік – 15343,78 грн. (навчання з охорони праці, оформлення ку-
точку з охорони праці, комп’ютерні крісла).

В архіві є в наявності: Правила охорони праці в архівних установах 
(наказ Держнаглядохоронпраці України № 22 від 01.02.2005); Положення 
про службу охорони праці архіву (наказ від 05.01.2011 № 4-o). Затверд-
жено наказом  від 18.07.2008 № 33-о Положення про порядок проведення 
навчання, інструктажів та перевірки знань з питань охорони праці та ряд 
інструкцій з охорони праці, а саме для: 

працівників, які поступають на роботу;
операторів, користувачів персональних комп’ютерів та периферійно-

го обладнання;
співробітників секторів зберігання та обліку кінодокументів, фото-

документів, фонодокументів, відеодокументів;
інженерно-технічного обслуговування архіву; 
прибиральника виробничих приміщень;
сторожа; 
користувачів електропобутових приладів;
жінок в період вагітності;
працівників на дільницях, де встановлено комп’ютерну техніку.
Крім того, розроблено інструкції про порядок роботи ЦДКФФА  

України ім. Г. С. Пшеничного у надзвичайних ситуаціях та під час оброб-
лення приміщень архіву бактерицидною установкою ОБПе-450м.

Створено постійно діючу комісію з перевірки знань з питань охоро-
ни праці (наказ від 18.07.2008 № 33-о, із змінами). У грудні 2010 члени 
комісії пройшли відповідне навчання та отримали відповідні посвідчення 
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 
гірничого нагляду по Київській обл. та м. Києву. 

Щороку проводяться засідання комісії з перевірки знань з охорони 
праці працівників архіву (протоколи від 11.06.2008 № 1, від 03.06.2009  
№ 1, від 05.10.2010 № 1).

Розроблено Програму навчань працівників ЦДКФФА України  
ім. Г. С. Пшеничного з питань охорони праці (затверджено директором 
архіву 10.02.2011).

З 2010 року в архіві започатковано проведення лекцій та семінарів  
з охорони праці.

Зокрема, проведено лекції “Законодавство України про охорону пра-
ці” (березень 2010), “Пожежна безпека” (липень 2010), “Медичні огляди 
працівників. Основні принципи профілактики виникнення профзахворю-
вань” (грудень 2010), “Питання охорони праці в Колективному договорі” 
(січень 2011).
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Працівники архіву взяли участь у тематичному семінарі “Вико-
ристання знаків безпеки та захисту здоров’я працівників на робочих міс-
цях” та у семінарі з питань охорони праці, організованому Держкомархі-
вом в рамках заходів з підготовки та проведення Тижня охорони праці за 
участю представників профспілок (квітень 2010).

Водночас, в журналах обліку проведення інструктажів з охорони пра-
ці на робочому місці для працівників ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшенич-
ного порушено терміни проведення інструктажів, є випадки порушення 
хронології їх ведення.

До 2010 року інструктажі з охорони праці проводили працівники, які 
не пройшли відповідне навчання.

Відсутній журнал вступного інструктажу з питань охорони праці, 
журнал реєстрації та видачі інструкцій.

Не проводилася атестація робочих місць та медичні огляди праців-
ників архіву.

6. Виконавська дисципліна та організація діловодства
Організація виконання завдань, визначених актами законодавс-

тва, дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України та 
Державного комітету архівів України в архіві в цілому, ведеться згідно 
з вимогами Примірної інструкцій з діловодства в центральних держав-
них архівних установах України, Державному архіві при Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, державних архівах областей, міст Києва  
і Севастополя, затвердженої наказом Головного архівного управління  
України від 19.04.1999 № 30.

Діловодство здійснюється на підставі Інструкції з діловодства  
в Центральному державному кінофотофоноархіві України імені Г. С. Пше-
ничного (далі – Інструкція з діловодства архіву), схваленої науково-ме-
тодичною радою архіву (протокол від 26.11.2008 № 3) та затвердженої 
наказом від 25.12.2008 № 62-о.

Функції контролю за виконанням завдань, визначених законами  
України, постановами Верховної Ради України, актами Президента  
України, рішеннями Кабінету Міністрів України, наказів і доручень Де-
ржкомархіву здійснює директор архіву, за організацію діловодства від-
повідає завідувач сектора організаційно-кадрової роботи та секретар,  
у посадових інструкціях яких зазначено дані функції.

Ведеться Реєстраційно-контрольна картка, в якій зазначається реєст-
раційний індекс документа надходження, індекс та дата вихідного до-
кумента, термін виконання, автор документа, вид документа, кількість 
аркушів, короткий зміст, резолюція, виконавець, хід і відмітки про ви-
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конання, номер справи, робиться відмітка “К”, журнал вхідної корес-
понденції доповнено графою для відмітки “Контроль” та термінів його 
виконання. У процесі контролю перевіряється своєчасність доведення 
документів до виконавців.

Здійснюються: попередні перевірки і регулювання ходу виконання, 
інформування директора архіву про хід і підсумки виконання документів 
(доручень, наказів, листів), повідомлення про хід і підсумки виконання 
документів на засіданнях колегії.

Загалом аналіз виконання завдань, визначених законами України, ак-
тами Президента України, рішеннями і дорученнями Кабінету Міністрів 
України, наказами та дорученнями Держкомархіву характеризується та-
ким чином:

За 2008 рік до архіву надійшло завдань зі строками виконання – 161, 
до відома – 73, з них: з контрольними термінами, які виконані без пору-
шень термінів виконання – 42.

За 2009 рік до архіву надійшло завдань зі строками виконання – 156, 
до відома – 82, з них: з контрольними термінами, які виконані без пору-
шень термінів виконання – 51.

За 2010 рік до архіву надійшло завдань зі строками виконання – 155, 
до відома – 72, з них: з контрольними термінами, які виконані без пору-
шень термінів виконання – 62.

В архіві застосовується часткова централізація діловодства. Ви-
конання та підготовка документів з питань, що входять до компетенції 
структурних підрозділів, формування цих документів у справи відповід-
но до номенклатури справ та їх зберігання здійснюється у структурних 
підрозділах. Приймання, реєстрація, відправка кореспонденції, контроль 
за виконанням документів, довідково-пошукова робота здійснюється цен-
тралізовано секретарем. 

Ведуться журнали реєстрації: вхідних документів; вихідних доку-
ментів; внутрішніх документів; наказів з основної діяльності; наказів  
з особового складу; наказів про надання відпусток; наказів про стягнен-
ня, відрядження; наказів з адміністративно-господарських питань; пос-
відчень про відрядження працівників; журнал обліку особистого прийо-
му громадян.

За період з 01.01.2008 по 31.12.2010 було зареєстровано:у 2008 році – 
1299 документів, у 2009 році – 1238 документів,у 2010 році – 1550 доку-
ментів.

Документи архіву у поточному діловодстві з часу їх створення (над-
ходження) і до передачі їх у архівний підрозділ архіву зберігаються за міс-
цем їх формування у справи. Формуються документи у справи відповідно 
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до номенклатури структурного підрозділу. На корінцях обкладинок справ 
зазначаються назви справ та індекси за номенклатурою. Справи у струк-
турних підрозділах зберігаються у спеціально відведених шафах. 

Зведену номенклатура справ архіву схвалено ЕПК ЦДКФФА Украї-
ни ім. Г. С. Пшеничного (протокол від 27.12.2010 № 5). У кінці діловодно-
го року номенклатура справ закривається підсумковим записом, у якому 
зазначається кількість справ, фактично заведених за рік. 

Після проведення експертизи цінності документів, оформлення до-
кументів у справи, складання описів, справи передаються до архівного 
підрозділу для подальшого зберігання та використання. 

У той же час перевірка виявила певні недоліки: 
відсутнє положення про архівний підрозділ ЦДКФФА України  

ім. Г. С. Пшеничного.
Потребує вдосконалення Інструкція з діловодства архіву, а саме:
у грифах затвердження та погодження слід зазначати офіційну назву 

архіву;
назва додатків 1, 2 у тексті п.п. 2.1.1.2. Інструкції з діловодства ар-

хіву не відповідає назвам самих додатків;
підпункти 2.2.1.5. ,2.1.6.10. Інструкції з діловодства архіву слід при-

вести у відповідність до пунктів 4.5.2. та 4.6.11. Примірної інструкції  
з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої 
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах ви-
конавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
17.10.1997 р. № 1153 (зі змінами), (далі – Примірна інструкція), зокрема, 
щодо оформлення віз документів, можливості затвердження документа 
відповідним розпорядчим документом установи, що видала акт; 

у разі затвердження документа наказом, гриф затвердження від-
повідно до абзацу 4 пункту 5.17. ДСТУ 4163-2003 “Уніфікована система 
організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання до-
кументів” складається зі слів “ЗАТВЕРДЖЕНО”, назви установи (не вка-
зується слово “директора”), дати та номера затверджувального документа 
в називному відмінку;

до номерів наказів архіву додаються відповідні літерні позначення: 
з основної діяльності – літера “о”, з особового складу – літера “к”, про 
відпустки, про відрядження, стягнення — літера “в”, з адміністратив-
но-господарської діяльності – літера “г”. Проте ця норма не зафіксована  
в Інструкції з діловодства архіву.

Також слід зазначити, що у діловодній практиці при реєстрації на-
казів з основної діяльності не прийнято додавати літерне позначення,  
а при реєстрації різних груп наказів додається різне літерне позначення. 
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Існують недоліки у складанні зведеної номенклатури справ архіву:
порушена систематизація справ у межах структурних підрозділів, 

індексація справ;
не завжди правильно визначені строки зберігання документів, всу-

переч Переліку документів, що утворюються в діяльності Державного 
комітету архівів України, державних та інших архівних установ України, 
із зазначенням строків зберігання, затвердженому наказом Державного 
комітету архівів України від 25.06.2010 № 88, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 16.07.2010 за № 530/17825. 

Також допускалися порушення під час ведення журналів та оформ-
лення документів: 

за період з 2008 по 2010 роки в архіві велося лише три журнали 
реєстрації наказів: з основної діяльності, з особового складу та журнал 
реєстрації наказів про надання відпусток, відрядження працівників.

У справи наказів з основної діяльності включались накази з осо-
бового складу (про преміювання працівників), з адміністративно-гос-
подарських питань (про проведення інвентаризації, про гнучкий графік 
роботи співробітників тощо). 

Починаючи з 2010 року журнали реєстрації наказів були розмежо-
вані за змістом: журнал реєстрації наказів з основної діяльності, журнал 
реєстрації наказів з особового складу, журнал реєстрації наказів про на-
дання відпусток, журнал реєстрації наказів про стягнення, відрядження, 
журнал реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань. 

Проте продовжується реєстрація наказів з основної діяльності разом  
з наказами з особового складу та з адміністративно-господарських питань:

від 04.01.2011 № 2-о “Про посилення пожежної безпеки в архіві” 
(наказ з адміністративно-господарських питань),

від 05.01.2011 № 5-о “Про встановлення гнучкого графіку режиму 
роботи” (наказ з адміністративно-господарських питань),

від 24.02.2011 № 20-о “Про преміювання працівників архіву” (наказ 
з особового складу).

Загалом, за 2008 рік зареєстровано 63 накази з основної діяльності, 
із них 22 з особового складу, за 2009 рік зареєстровано 51 наказ з основ-
ної діяльності, із них 19 з особового складу, за 2010 рік зареєстровано  
57 наказів з основної діяльності, із них 18 з особового складу.

7. Кадрове забезпечення
Робота з кадрами в архіві проводиться відповідно до вимог Кодексу 

законів про працю, законів України “Про державну службу”, “Про бо-
ротьбу з корупцією” та інших нормативно-правових актів з питань трудо-
вого законодавства та державної служби.
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Всього посад за штатним розкладом – 77 штатних одиниць, з них 
31 – державний службовець. Фактично працює – 73 особи, з них 32 –  
державні службовці. 

Для організації кадрової роботи створено сектор організаційно-кад-
рової роботи.

Аналіз вікового складу працівників архіву засвідчує, що найчисель-
нішою залишається вікова група від 50 років – 38 працівників (52%). 
Молодь, до 28 років, становить 19%. Вікова група 29 – 35 років    11%.  
36 – 49 років – 18%. 

Аналіз рівня освіти показав, що 50 працівників архіву (68%) мають 
повну вищу освіту, з них історико-архівну та історичну освіту – 16 пра-
цівників (22%), що є середньостатистичним показником серед централь-
них державних архівів.

Розподіл за стажем становить: відсоток (%)
до 1 року 8
1–5 років 51
6–10 років 12
11–15 років 8
16–29 років 12
більше 30 років 8

Плинність 
складає:

Прийнято Звільнено %

всього з них, 
спеціалістів

2008 15 13 7 9
2009 12 12 10 13
2010 14 14 8 11

В основному звільнення відбувалося за власним бажанням та  
у зв’язку з виходом на пенсію. 

Щороку директором затверджується графік відпусток та погоджуєть-
ся з профспілковим комітетом архіву.

Упродовж 2008–2010 років державні службовці підвищували кваліфі-
кацію за професійними програмами та короткотерміновими семінарами  
в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії 
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державного управління при Президентові України, пройшли навчання  
з мовної підготовки (англійська мова), брали участь в інших навчаннях та 
семінарах, організованих Держкомархівом. Всього підвищили кваліфіка-
цію 23 державних службовці.

Прийом на державну службу та просування на більш високі посади 
здійснюється шляхом конкурсного відбору, за результатами успішного 
стажування та із кадрового резерву.

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних 
службовців регулюється Порядком проведення іспиту на заміщення ва-
кантних посад державних службовців в ЦДКФФА, затверджених наказом 
від 03.02.2003 № 6.

Створено конкурсну комісію, склад якої затверджено наказом від 
22.04.2010 № 21-о. Розроблено екзаменаційні білети, які затверджено го-
ловою конкурсної комісії, заступником директора архіву.

Оголошення про проведення конкурсу публікуються в газеті “Аві-
зо” та одночасно надсилається лист-повідомлення до Держкомархіву для 
опублікування на веб-порталі Держкомархіву.

Особи, які уперше зараховуються на державну службу, складають 
Присягу державного службовця. Текст присяги підписується державним 
службовцем і зберігається в особовій справі. 

Сектором організаційно-кадрової роботи перевіряються подані до-
кументи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на 
державну службу. 

При проведенні іспиту дотримується Порядок проведення іспиту 
кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців: при 
підготовці відповідей на питання білета кандидатом проставлені підпис 
та дата; на аркуші з відповідями кандидата виставлено окремо оцінки по 
кожному питанню.

Упродовж 2008 року оголошено 3 конкурси на заміщення 9 вакант-
них посад, з них 1 посада завідувача сектора організаційно-кадрової ро-
боти та 8 спеціалістів. За результатами конкурсу призначено 6 осіб.

Упродовж 2009 року оголошено 1 конкурс на заміщення 2 вакантних 
посад спеціалістів. За результатами конкурсу призначено 2 осіб.

Упродовж 2010 року оголошено 3 конкурси на заміщення 5 вакан-
тних посад, з них 1 посада завідувача сектору публікації документів  
та 4 спеціалістів. За результатами конкурсу призначено 4 особи. 

Довготривалих вакансій в архіві немає.
З метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому дору-

чається, для всіх працівників, які приймаються на посади не державних 
службовців, встановлювався випробувальний термін. При призначенні на 
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посаду державних службовців перевага віддається працівникам архіву, 
які мають досвід роботи в архіві та зарекомендували себе кваліфіковани-
ми спеціалістами. 

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рів-
ня і ділових якостей працівників, які претендують на посади державних 
службовців, в архіві проводиться стажування із закріпленням за стажером 
відповідального державного службовця. В особових справах державних 
службовців, що проходили стажування, є індивідуальний план стажуван-
ня, звіти про стажування, висновки керівників стажування щодо можли-
вості використання стажера на державній службі.

Упродовж 2008-2010 років за стажуванням призначено 7 осіб, з них 
1 – заступник директора, 3 керівника структурних підрозділів та 3 спе-
ціалісти.

Кадровий резерв на посади директора та його заступників щорічно 
затверджується наказом Держкомархіву. Сформовано списки кадрового 
резерву на керівників структурних підрозділів, які щорічно затверджу-
ються наказами архіву. Розроблено особисті плани працівників, зарахо-
ваних до кадрового резерву. В планах є відмітки про їх виконання. На 
посади призначаються особи з кадрового резерву, які також проходять 
стажування (Ємельянова Т. О., Ролик Т. Ю., Буряк Т. Є.).

Ранги державним службовцям присвоюються в індивідуальному по-
рядку відповідно до займаної посади, одночасно з прийняттям їх на дер-
жавну службу, призначенням на вищу посаду та через два роки в межах 
відповідної категорії посад. На присвоєння чергового рангу працівнику  
є подання керівника структурного підрозділу. 

Відповідно до Порядку ведення особових справ державних служ-
бовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.05.1998 № 731, на кожного державного служ-
бовця архіву заведено особову справу. Особові справи заведено і на не 
державних службовців. Всі особові справи мають позначку “Для служ-
бового користування”, зареєстровані в журналі ведення особових справ. 
На справах аркуші пронумеровано, складено опис документів. При звіль-
ненні працівника з посади в книзі є відмітка про припинення ведення 
справи. 

При прийнятті на посади державних службовців претенденти 
знайомляться з обмеженнями, пов‘язаними із проходженням державної 
служби, та засвідчують про це підписами. Вказані попередження зберіга-
ються в особовій справі. Кандидати також засвідчують підписами доку-
мент про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного 
службовця. 
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В особових картках (форма П-2ДС) заповнено всі розділи. Є візи пра-
цівників про ознайомлення з записами, що ведуться в особовій картці.

В січні 2011 року усіх державних службовців ознайомлено з новими 
Правилами поведінки державних службовців, про що свідчать їх підписи.

Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок пра-
цівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 
29.07.1993 № 58, трудові книжки, в яких зроблено записи про призначен-
ня, присвоєння рангів, прийняття присяги, нагородження, продовження 
терміну перебування на державній службі зареєстровано в журналі обліку 
трудових книжок. При звільненні працівник отримує книжку та ставить 
свій підпис у книзі про її отримання. Особові справи та трудові книжки 
зберігаються у металевому сейфі, який опечатується. 

Розроблено порядок проведення щорічної оцінки виконання держав-
ними службовцями покладених на них обов’язків і завдань, затверджено 
наказом від 29.04.2004 № 9 (із змінами). 

Проведено роботу щодо атестації державних службовців у 2010 році. 
З 33 державних службовців атестації підлягало 20, відповідають займа-
ним посадам – 19, відповідає займаній посаді за певних умов – 1. У лю-
тому 2011 року проведено щорічну оцінку виконання державними служ-
бовцями обов’язків та завдань у 2010 році. З 32 державних службовців 
підлягало щорічній оцінці 22 державних службовці. За результатами оці-
нювання підсумкові оцінки “задовільна” отримав 1, “добре” – 16, “висо-
ка” 5 державних службовців.

Обов’язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції 
покладено на директора архіву та завідувача сектору організаційно-кад-
рової роботи (наказ Держкомархіву від 11.10.2010 № 161 “Про затвер-
дження Списку осіб, на яких покладено обов’язки з організації роботи 
щодо запобігання проявам корупції у Держкомархіві та центральних де-
ржавних архівах”). Робота щодо забезпечення додержання вимог Закону 
України „Про боротьбу з корупцією” та інших нормативно-правових ак-
тів з антикорупційного законодавства здійснюється відповідно до плану 
роботи з кадрами на 2011 рік, затвердженого директором архіву.

Водночас, мають місце порушення вимог:
1. Пунктів 5 та 6 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакан-

тних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 15.02.02 № 169, а саме:

Макарова Т. О. була призначена за конкурсом на посаду провідного 
спеціаліста та на підставі довідки з Міністерства юстиції, що вона обій-
мала в цьому міністерстві посаду головного спеціаліста, була переведена 
на посаду головного спеціаліста в архіві; 
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Довідково: Переведення може відбуватися на рівнозначну або ниж-
чу посаду в одному державному органі.

не розроблено та не затверджено відповідним наказом порядок про-
ведення конкурсу в архіві.

2. Положення про ранги державних службовців, затвердженого пос-
тановою Кабінету Міністрів України від 19.06.96 № 658, а саме:

з призначенням на посади державних службовців, провідним та го-
ловним спеціалістам присвоюється найвищий 11 ранг у шостій категорії 
посад на підставі того, що з введенням у 2003 році в архіві державної 
служби, всім провідним та головним спеціалістам було присвоєно най-
вищий 11 ранг у шостій категорії посад державних службовців, відповід-
но до постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 р. № 2288  
“Про впорядкування умов оплати праці працівників…” та надісланого  
з Держкомархіву додатку. Проте, зазначена постанова втратила чинність 
стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені чинною 
постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268. У додатку 
№ 17 цієї постанови визначено схему посадових окладів керівних праців-
ників і спеціалістів центральних державних архівів, що належать до кате-
горій посад державних службовців і у додатку № 57 – розмір надбавок до 
посадових окладів за ранги державних службовців. 

Довідково: Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
25.10.2002 р. № 1620 посади головних та провідних спеціалістів віднесено 
до шостої категорії посад і їм може бути присвоєно 13, 12, 11 ранг. Особам, 
які вперше зараховуються на державну службу, повинно бути присвоєно, 
як правило, найнижчий ранг в межах відповідної категорії посад. Черго-
вий ранг присвоюється державному службовцю через два роки за умови 
успішної роботи державного службовця.

8. Фінансово-господарська діяльність
1.Стан усунення недоліків і порушень, виявлених попередніми 

контрольними заходами з питань, що підлягали ревізії (перевірки).
До 2003 року у ЦДКФФА України ім. Г.С.Пшеничного бухгал-

терський облік вівся централізованою бухгалтерією Держкомархіву. 
Відповідно до наказу Держкомархіву від 26.03.2003 № 44 “Про захо-

ди щодо ліквідації Централізованої бухгалтерії центральних державних 
архівів України” централізована бухгалтерія ліквідована, архів розпочав 
самостійну фінансово-господарську діяльність.

Відокремлення фінансової діяльності архіву від централізованої 
бухгалтерії Держкомархіву проведено на підставі акту передачі залишків 
по балансу станом на 26.05.2003 (вх. № 178 від 03.07.2003).
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У періоді, що підлягав перевірці, Управлінням Пенсійного фонду  
України в Солом’янському районі м. Києва 20.05.2009 проведено перевір-
ку достовірності та правильності наданих відомостей про застрахованих 
осіб до відділу персоніфікованого обліку. Проведеною перевіркою пору-
шень не встановлено, результати перевірки оформлені актом.

У порушення п. 3.3.3 Примірної інструкції з діловодства у міністер-
ствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів  
Автономної Республіки Крим, місцевих органах влади, затвердженою 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 № 1153 (зі зміна-
ми), особами, відповідальними за фінансову діяльність, вищезазначений 
акт у книзі обліку вхідних документів архіву не обліковано, водночас, акт 
зареєстровано в журналі реєстрації перевірок.

Попередню перевірку фінансово-господарської діяльності архіву 
проведено з 27липня по 4 серпня 2006 р. головним спеціалістом фі-
нансово-економічного відділу Держкомархіву Каплун В. Л. за період  
з 01.01.2005 по 31.12.2005, результати якої оформлено актом. Водночас, 
вищезазначений акт (в наявності ксерокопія у справах фінансово-еконо-
мічного відділу архіву) не засвідчено підписами директора і начальника 
фінансово-економічного відділу архіву (вх. № 265 від 23.08.2006). Про-
позиції щодо усунення виявлених порушень до акту перевірки не вноси-
лися.

Контрольні заходи з питань, що належать до повноважень органів 
ДКРС, у ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного за період 2003–2010 р.р. 
не проводилися. 

2. Складання та затвердження кошторису, внесення до нього 
змін. Стан виконання кошторису за бюджетною програмою 611103.

Перевірку загального стану виконання кошторису за 2009–2010 роки 
проведено вибірковим способом.

Перевіркою дотримання порядку складання кошторису доходів і ви-
датків архівом за КПКВ 6111030 “Архівна справа” порушень не встанов-
лено.

Обґрунтування потреб за загальним та спеціальним фондом кошто-
рису та кодами економічної класифікації видатків на 2009 рік відповідало 
потребам на виконання основних функцій архіву. Потребу в коштах під-
тверджено відповідними розрахунками.

Кошторис на 2009 рік, з урахуванням внесених протягом року змін, 
затверджено за загальним фондом державного бюджету в сумі 3 616 100 
грн., за спеціальним фондом – 417 850 гривень.

Фактичне виконання кошторису вказує, що протягом 2009 року архів 
за загальним фондом профінансовано в сумі 3 609 899 грн., (99,83% суми 
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річних бюджетних асигнувань). Різниця 6 201 грн. – недофінансовані 
кошти з боку Держкомархіву.

За спеціальним фондом кошторису протягом 2009 року надійш-
ло коштів в сумі 346 282,97 грн. (82,87% суми річного кошторису). 
Більш повне використання коштів не дозволило призупинення операцій  
УДК у Солом’янському районі в грудні 2009 року у загальній сумі  
111 171,49 гривень.

Встановлено перевищення касових видатків над фактичними видат-
ками по загальному фонду.

Так, за КЕКВ 1120 “Нарахування на заробітну плату” на суму  
9 014,26 грн., наявність дебіторської заборгованості на кінець року  
з боку Фонду Соціального Страхування з Тимчасової Втрати Працездат-
ності (з метою погашення заборгованості направлено лист від 08.12.2009 
№ 5693).

Встановлено перевищення фактичних видатків над касовими за спе-
ціальним фондом, у зв’язку з наявністю кредиторської заборгованості на 
кінець року, через призупинення УДК у Солом’янському районі прове-
дення платежів в грудні 2009 року, на загальну суму 181 171 грн., а саме:

КЕКВ 1131 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” на суму 
7 566,43 грн.;

КЕКВ 1138 “Послуги зв’язку” на суму 827,68 грн.;
КЕКВ 1139 “Оплата інших послуг та інші видатки” на суму 1 526,34 грн;
КЕКВ 1140 “Видатки на відрядження” на суму 823,34 грн.;
КЕКВ 2110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового ко-

ристування” на суму 100 427,70 гривень.
Обґрунтування потреб за загальним та спеціальним фондом кошто-

рису архіву на 2010 рік підтверджено відповідними розрахунками за ко-
дами економічної класифікації видатків.

Кошторис на 2010 рік, з урахуванням внесених протягом року 
змін, затверджено за загальним фондом державного бюджету в сумі 
3 994 475 грн., за спеціальним фондом – 427 300 гривень.

Протягом 2010 року за загальним фондом профінансовано в сумі  
3 985 758,92 грн. (99,78% суми річних бюджетних асигнувань). За спе-
ціальним фондом надійшло коштів у сумі 288 047,73 грн. (95,16% суми 
річного кошторису).

Встановлено перевищення касових видатків над фактичними видат-
ками за загальним фондом кошторису у 2010 році по КЕКВ 1134 “Оплата 
послуг (крім комунальних)” на суму 483,36 грн., у зв’язку з наявністю 
кредиторської заборгованості на кінець року, через призупинення УДК  
у Солом’янському районі в проведенні платежів в грудні 2010 року .
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Допущено перевищення касових видатків над фактичними за спе-
ціальним фондом по КЕКВ 1135 “Інші видатки” на суму 93,18 грн.,  
у зв’язку з наявністю поточної дебіторської заборгованості на кінець року.

3. Перевірка правильності витрачання коштів на оплату праці 
працівників та нарахування на заробітну плату.

Перевірку питань дотримання штатної дисципліни, оплати праці 
працівників та нарахувань на заробітну плату проведено вибірково за пе-
ріод 01.01.2009 по 31.12.2010.

Перевіркою охоплено: штатні розписи за 2009, 2010, меморіальні 
ордери № 5, накази архіву, реєстри синтетичного та аналітичного облі-
ку, особові рахунки працівників, відомості нарахування заробітної плати, 
табелі робочого часу, тощо.

Штатні розписи архіву затверджено та погоджено згідно вимог чин-
ного законодавства України.

Штатна чисельність на 2009, 2010 роки затверджена у кількості  
77 штатних одиниць.

Перевіркою відповідності посад, зазначених у відомостях на випла-
ту заробітної плати та визначених у штатному розписі, розбіжностей не 
встановлено.

Перевіркою виділення сум асигнувань на оплату праці та фактичного 
їх використання встановлено, що асигнування по КПКВ 6111030 “Архів-
на справа”, за КЕКВ 1111 на 2009 рік за загальним фондом затверджено  
в сумі 2 627 500 грн. (у т. ч. нарахування 944 600 грн.), на 2010 рік в сумі 
2 915 000 грн. (у т. ч. нарахування 1 050 075 грн.) 

Касові видатки не перевищували сум отриманого фінансування.
Оплата праці працівників архіву здійснювалася на підставі постанов 

Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 “Про упорядкування 
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконав-
чої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, від 30.08.2002  
№ 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки 
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери” та наказу Держкомархіву 
від 21.11.2005 № 138 “Про умови оплати праці працівників архівних ус-
танов на основі Єдиної тарифної сітки”.

Вибірковою перевіркою правильності нарахування посадових ок-
ладів, тарифних ставок, надбавок, доплат, порушень не встановлено.

Вибірковою перевіркою дотримання законодавства при нарахуван-
ні заробітної плати за час відпусток, відряджень, лікарняних встановле-
но, що розрахунок середньої заробітної плати проводився відповідно до 
вимог Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого 
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постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 “Про за-
твердження Порядку обчислення середньої заробітної плати” та Порядку 
обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за 
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266.

Вибірковою перевіркою правильності нарахування індексації гро-
шових доходів працівників архіву порушень не встановлено, індексація 
заробітної плати працівників нараховувалась відповідно до Порядку, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003  
№ 1078 “Про затвердження Порядку проведення індексації грошових до-
ходів населення”.

Внаслідок неналежного внутрішнього контролю за нарахуванням за-
робітної плати працівникам з боку начальника фінансово-економічного 
відділу Власової В.М., у 2009 році двічі виплачено матеріальну допомо-
гу на оздоровлення провідному спеціалісту сектору зберігання та облі-
ку фонодокументів Мисюкевич О.М. (накази від 22.06.2009 № 47-в, від 
05.10.2009 № 78-в), чим завдано матеріальної шкоди (збитків) архіву на 
суму 3 504 гривні.

Зазначене порушення усунуто під час перевірки (квитанція від 
29.03.2011 № 121/34).

У порушення підпункту 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів 
України від 09.03 2006 № 268 матеріальна допомога на оздоровлення де-
ржавним службовцям виплачувалася при наданні додаткової відпустки.

Довідково: керівники мають право надавати працівникам ма-
теріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допо-
могу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки.

Вищезазначених порушень встановлено у 2009 році 2 випадки: Сла-
винська І. М., наказ від 13.05.2009 №27-в; Мисюкевич О.М., наказ від 
05.10.2009 № 78-в, та у 2010 році 3 випадки: Селіфонов О.І., наказ від 
12.05.2010 № 27-в; Топішко Н.О., наказ від 26.07.2010 № 61-в; Мисюке-
вич О.М., наказ від 08.10.2010 № 105-в. 

4. Стан розрахункової дисципліни.
Перевірку стану розрахункової дисципліни проведено вибірковим 

способом.
Перевірці підлягали Меморіальний ордер №6 “Накопичувальна ві-

домість за розрахунками з іншими дебіторами і кредиторами”, звіти про 
заборгованість бюджетних установ.

Станом на 01.01.2010 обсяг дебіторської заборгованості по загально-
му фонду складав 9 014,26 гривень. Відповідно до даних бухгалтерського 
обліку зазначена заборгованість рахувалась по КЕКВ 1120 “Нарахування 
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на заробітну плату” у зв’язку з не проведенням розрахунків Фонду Со-
ціального страхування з тимчасової втрати працездатності за лікарняни-
ми листами архіву за листопад 2009 року.

Станом на 01.01.2010 кредиторська заборгованість по загальному 
фонду відсутня.

Станом на 01.01.2010 обсяг дебіторської заборгованості по спе-
ціальному фонду складав 14 270,21 гривень. Відповідно до даних бух-
галтерського обліку зазначена заборгованість рахувалась по КЕКВ  
1139 “Оплата інших послуг та інші видатки” у зв’язку з не проведеними 
розрахунками з ПДВ за грудень 2009 року.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду складала  
111 171,49 грн. Відповідно до даних бухгалтерського обліку зазначена за-
боргованість рахувалася по наступних напрямах:

КЕКВ 1131 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” в сумі  
7 566,43 грн. (господарчі товари – 223,80 грн., картридж - 780 грн., хімічні 
реактиви – 4 482 грн., періодичні видання – 2 080,63грн.);

КЕКВ 1138 “Послуги зв’язку” в сумі 827,68 грн. (інтернет – 700 грн., 
місцевий зв’язок-127,68грн.);

КЕКВ 1139 “Оплата інших послуг та інші видатки” в сумі 1 526,34 
грн. (пеня – 0,21 грн., поліграфічні послуги – 1524,89 грн., касове обслу-
говування – 1,24 грн.);

КЕКВ 1140 “Видатки на відрядження” в сумі 823,34 грн.;
КЕКВ 2110 “Придбання обладнання і предметів довгостроково-

го користування” в сумі 100 427,70 грн. (ЕОМ – 44 930,70 грн., ДБЖ –  
5 097 грн., дисплей візуальний – 50 400 грн.).

Станом на 01.01.2011 дебіторська заборгованість по загальному фон-
ду відсутня.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку кредиторська заборго-
ваність по загальному фонду рахувалася по КЕКВ 1134 “Оплата послуг 
(крім комунальних)” в сумі 483,36 гривень. (заправка картриджа).

Станом на 01.01.2011 обсяг дебіторської заборгованості по спеціаль-
ному фонду складав 93,18 гривень. Відповідно до даних бухгалтерського 
обліку зазначена заборгованість рахувалася по КЕКВ 1135 “Інші видатки”, 
у зв’язку з не проведеними розрахунками з ПДВ за IV квартал 2010 року.

Перевіркою порядку дотримання граничних сум витрат на придбан-
ня автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних 
телефонів, комп’ютерів порушень, не встановлено.

5. Стан збереження та використання необоротних активів, засобів 
та інших матеріальних цінностей, закуплених за бюджетні кошти.

Перевіркою своєчасності, повноти та правильності оприбуткуван-
ня придбаних, безкоштовно отриманих необоротних активів та запасів 
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за наявними документами встановлено 2 випадки порушень на загаль-
ну суму 498,87 гривень. Так, архівом двічі отримано від Голосіївської 
міжрайонної Виконавчої дирекції Київського міського відділення фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності новорічні 
дитячі подарунки, які за бухгалтерським обліком на позабалансовому ра-
хунку не відображено (накладні від 08.12.2009 № 759 на суму 226,85 грн.,  
від 16.12.2010 № 1899 на суму 272,02 грн.). 

Відповідне порушення призвело до заниження форми звітності “Ба-
ланс” за 2009 та 2010 роки, що є порушенням Закону України “Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Встановлено, що всі необоротні активи та запаси, що рахуються  
в обліку архіву закріплено за 10 матеріально-відповідальними особами,  
з якими укладено договори про матеріальну відповідальність.

Перевіркою дотримання об’єктом контролю періодичності та поряд-
ку проведення інвентаризації необоротних активів та запасів, правиль-
ності оформлення та відображення в бухгалтерському обліку її резуль-
татів, порушень не встановлено (накази “Про проведення інвентаризації” 
від 29.06.2009 № 27-о та від 05.11.2010 № 43-о).

Перевіркою дотримання законодавства при списанні (відчужені) не-
оборотних активів порушень не встановлено.

6. Перевірка ведення касових операцій та розрахунки з підзвіт-
ними особами.

Перевірку дотримання законодавства при проведенні готівково-
розрахункових операцій в національній валюті України проведено вибір-
ковим способом за період з 01.01.2009 по 31.12.2010.

Перевіркою охоплено: книга “Журнал-Головна”, прибуткові і видат-
кові касові ордери, журнали реєстрації прибуткових і видаткових касових 
документів, касова книга, меморіальний ордер № 1 “Накопичувальна ві-
домість за касовими операціями”.

Обов’язки касира в архіві за період, що підлягав перевірці, викону-
вали: з 01.01.2009 по 31.10.2010 – провідний бухгалтер фінансово-еко-
номічного відділу ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного Андрієвська Л. Ф.,  
з 01.11.2010 – провідний спеціаліст фінансово-економічного відділу Ро-
лик Т. Ю., з якими укладено договори про повну матеріальну відпові-
дальність.

Перевіркою дотримання строків та порядку проведення у передбаче-
них випадках інвентаризації готівки в касі порушень не встановлено.

Оприбуткування готівки здійснювалось своєчасно та у повному обсязі.
Перевіркою дотримання порядку ведення касових операцій, які ре-

гулюються “Положенням про ведення касових операцій у національній 
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валюті в Україні”, затвердженим постановою Правління Національного 
Банку України від 15.12.2004 № 637, встановлено, що касові операції  
з прийому та видачі готівки проводяться не щоденно. У періоді, що підля-
гав перевірці, після проведених касових операцій за день залишок готівки 
на кінець робочого дня становив 00 грн.00 копійок. При цьому ліміт каси 
в архіві не встановлювався. 

Довідково: Держкомархівом направлено запит до Національного 
банку України з метою отримання роз’яснення з даного питання (лист 
від 28.03.2011 № 731/07). 

Перевіркою відповідності залишків на кінець кожного місяця по ка-
совій книзі, меморіального ордеру №1, книзі “Журнал-Головна” даним 
відповідних рядків балансу на звітні дати розбіжностей не встановлено.

Перевірка дотримання законодавства при проведенні розрахунків  
з підзвітними особами, в тому числі видатків на відрядження, проведено 
суцільним способом.

Перевіркою охоплено: книга “Журнал-Головна”, авансові звіти з до-
даними первинними документами, меморіальні ордери №8 “Накопичу-
вальна відомість за розрахунками з підзвітними особами”. 

У порушення вимог наказу Державної податкової адміністрації Украї-
ни від 19.09.2003 № 440 “Про затвердження форми Звіту про використан-
ня коштів, наданих на відрядження або під звіт, та Порядку складання 
вказаного Звіту”, інформація, що передбачена при складанні авансових 
звітів авансоотримува¬чами вносилася неповна, а посадовими особами 
фінансово-економічного відділу архіву приймалася без зауважень. 

До перевірки надані авансові звіти, де була відсутня інформація про 
дати документів, що підтверджують витрати на проведення відряджень, 
не заповнено графи з інформацією щодо видачі коштів. 

Водночас, працівниками фінансово-економічного відділу при вне-
сенні інформації до авансових звітів, не вірно вказувалися бухгалтерські 
рахунки за якими здійснюються бухгалтерські проводки у регістрах бух-
галтерського обліку. 

Вищезазначені порушення усунуто під час перевірки.
Крім того, перевіркою виплати добових працівникам, що відряд-

жалися за кордон, встановлено, що в 2010 році в порушення вимог  
п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 “Про 
норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кор-
дон, архівом здійснено зайве відшкодування добових витрат в загальній 
сумі 291,42 грн., що призвело до незаконних витрат бюджетних коштів та 
нанесення архіву матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму (усунуто 
під час перевірки).
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Так, при розрахунку добових витрат до м. Осло начальник фінан-
сово-економічного відділу Власова В.М. керувалася п. 1 вищезазначе-
ної постанови, де зазначено, що у разі коли до рахунків на оплату вар-
тості проживання у готелях не включаються витрати на харчування, для 
відряджень за кордон встановлюються граничні норми добових витрат  
в розмірі 46 дол. США.

Водночас, у рахунку за проживання у готелі (авансовий звіт № 3/10 
від 21.09.2010) включено сніданок, отже добові повинні бути встановлені 
відповідно до п. 2 вищезазначеної постанови в розмірі 80% від норм до-
бових витрат (46$ х 80% х 4доби х 7,9192 курс НБУ = 1165,71грн. Пере-
витрата: 1457,13 (виплачено) – 1165,71(необхідно) = 291,42грн.).

7. Перевірка правильності формування та використання коштів спе-
ціального фонду кошторису.

Аналізом обсягів власних надходжень архіву встановлено, що від-
повідно до Звіту (форма № 4-1д), архівом отримано:

у 2009 році – 346 282 грн.;
у 2010 році – 288 035 гривень.
Використання отриманих коштів проводилось за наступними на-

прямками:
у 2009 році – 279 821 грн. (у т. ч. придбання основних фондів –  

27 703 грн., предмети та матеріали – 51 957 грн., оплата послуг – 67 022 грн., 
сплачені податки – 31 991 грн., відрядження – 792 грн., заробітна пла-
та – 74 252 грн., нарахування на ЗП – 26 104 гривні);

у 2010 році – 406 619 грн. (у т. ч. придбання основних фондів –  
156 061 грн., предмети та матеріали – 114 904 грн., оплата послуг –  
32 936 грн., сплачені податки – 9 144 грн., відрядження – 13 972 грн., за-
робітна плата – 58 600 грн., нарахування на ЗП – 21 002 гривні).

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 
07.05.1998 № 639 “Про затвердження переліку платних послуг, які мо-
жуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок 
бюджетних коштів” оплата за надані послуги архівом у 2009, 2010 ро-
ках здійснювалася на підставі наказу Держкомархіву від 06.05.2008 № 82 
“Про затвердження цін на роботи(послуги), що надаються центральними 
державними архівними установами на договірних засадах” (до травня 
2009 року – на підставі наказу від 19.01.2004 № 9).

Відповідно до вимог п. 2 наказу Держкомархіву від 06.05.2008 № 82 
передбачено, що у разі змін у законодавстві з оплати праці працівників 
бюджетної сфери проводиться перерахунок цін на роботи (послуги), що 
надаються центральними державними архівними установами, щоб роз-
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мір плати за надані архівною установою послуги відповідав фактичним 
видаткам на їх виконання.

Використання коштів спеціального фонду в періоді, що підлягав пе-
ревірці проведено у відповідності до кошторисних призначень.

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву
від 15 березня 2011 року “Про стан виконавської дисципліни

у центральному апараті Державної архівної служби  
за І квартал 2011 року та заходи щодо посилення контролю 

і підвищення відповідальності за своєчасне і безумовне 
виконання законів України, постанов Верховної Ради 

України, актів Президента України, Кабінету Міністрів 
України, звернень та запитів народних депутатів України”

від 11 травня 2011 р. № 54

1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву від  
15 березня 2011 року “Про стан виконавської дисципліни у центральному 
апараті Державної архівної служби за І квартал 2011 року та заходи щодо 
посилення контролю і підвищення відповідальності за своєчасне і безу-
мовне виконання законів України, постанов Верховної Ради України, ак-
тів Президента України, Кабінету Міністрів України, звернень та запитів 
народних депутатів України” (додається).

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого за-
ступника Голови Державного комітету архівів України, голову комісії  
з реорганізації Матяш І. Б.

Голова Державної архівної служби України О. П. Гінзбург
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РІшЕННЯ
колегії Державного комітету архівів України

м. Київ   15 березня 2011 р.

Про стан виконавської дисципліни у центральному апараті  
Державної архівної служби за I квартал 2011 року та заходи щодо 
посилення контролю і підвищення відповідальності за своєчасне 
і безумовне виконання законів України, постанов Верховної Ради 
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 

звернень та запитів народних депутатів України

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан виконавської дис-
ципліни у Державній архівній службі у I кварталі 2011 року та заходи 
щодо посилення контролю і підвищення відповідальності за своєчасне 
і безумовне виконання законів України, постанов Верховної Ради Украї-
ни, актів Президента України, Кабінету Міністрів України звернень та 
запитів народних депутатів України, колегія Державної архівної служби 
відзначає, що питання забезпечення належної виконавської дисципліни 
займають пріоритетне місце в діяльності Державної архівної служби.

У Державній архівній службі було здійснено комплекс організацій-
них і практичних заходів, спрямованих на зміцнення виконавської дис-
ципліни та вдосконалення механізму контролю, а саме:

– здійснюється щотижневий випереджувальний контроль виконання 
доручень; щоквартально, щомісяця та щотижнево готуються інформацій-
ні довідки про стан виконання законів України, постанов Верховної Ради 
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України звернень 
та запитів народних депутатів України; ведеться реєстр персонально 
відповідальних за несвоєчасно виконані завдання, визначеними актами 
законодавства, дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів  
України.

– на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 11.07.2008 
№  30400/1/1-07 забезпечується щоквартальне інформування Секрета-
ря Ради національної безпеки і оборони України та Кабінету Міністрів  
України про стан виконання завдань, доведених органам виконавчої вла-
ди рішенням РНБОУ.

Особливу увагу Державна архівна служба приділяє розгляду запитів 
та звернень народних депутатів України відповідно до Закону України 
“Про статус народного депутата України”. Порушень термінів виконання 
запитів народних депутатів не було.
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У I кварталі 2011 році у Державній архівній службі на контроль було 
взято 133 документів, в тому числі: 3 закони України, 10 указів і доручень 
Президента України, 109 постанов, розпоряджень, витягів з протоколів 
Кабінету Міністрів України, 4 звернення народних депутатів України,  
6 постанов Верховної Ради України, 1 лист Ради  національної безпеки  
і оборони України, з них таких, що вимагали виконання з боку Державної 
архівної служби – 75, 58 – до відома, до справи, для врахування, вико-
ристання, ознайомлення, для роботи. Виконано – 47.

На постійному контролі перебуває виконання Державної програми 
економічного і соціального розвитку України на 2010 рік,зокрема розділу 
“Забезпечення розвитку архівної справи”. У рамках виконання зазначеної 
програми Держкомархів розробив проект постанови Кабінету Міністрів 
України “Про внесення змін до типових положень про місцеві державні 
архівні установи”.

З подовженням терміну підготовки було розроблено проекти Законів 
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із забезпечення со-
ціального захисту громадян” та “Про внесення змін до Закону України 
“Про Національний архівний фонд та архівні установи”.

Відповідно до доручення Прем’єр-міністра М. Я. Азарова від 
02.07.2010 р. № 40056/0/1-10 передбачається підключення Державної ар-
хівної служби до єдиної автоматизованої системи контролю за виконан-
ням законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента 
України та Кабінету Міністрів України, що дозволить на базі підсистеми 
“Контроль виконавської дисципліни” створювати базу даних контроль-
них завдань та оперативно вносити інформацію про стан їх виконання.

За належне ставлення в організації роботи щодо виконання конт-
рольних документів можна відзначити управління інформації та міжна-
родного співробітництва, відділ правового та кадрового забезпечення.

Разом з тим, колегія зазначає, що все ще мають місце певні недоліки 
в організації контролю та порушення виконавської дисципліни.

Мали місце випадки несвоєчасного надання або взагалі ненадання 
відповідальному за контроль інформації про стан виконання доручень, 
про перенесення терміну, про виконання чи невиконання доручення.

Слід також підкреслити, що, незважаючи на наказ Держкомархіву 
від 10.03.2009 № 36 стосовно посилення контролю за станом виконав-
ської дисципліни працівників апарату Держкомархіву, не всі виконавці 
надають відповідальному за контроль ініціативний документ разом з лис-
том-відповіддю та його копією для необхідних відміток.
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При отриманні документа безпосередньо у керівника Державної ар-
хівної служби, деякі виконавці не надавали документ з резолюцією на 
реєстрацію та подальше опрацювання.

У Державній архівній службі не запроваджено систему автоматизо-
ваного діловодства.

З метою підвищення рівня виконавської дисципліни у Державній 
архівній службі, посилення персональної відповідальності за своєчасне 
і повне виконання законів України, постанов Верховної Ради України, ак-
тів Президента України, Кабінету Міністрів України звернень та запитів 
народних депутатів України колегія вирішила:

1. Структурним підрозділам Державної архівної служби, забезпечи-
ти неухильне виконання завдань, визначених актами і дорученнями Вер-
ховної Ради України, Президента України, систематично аналізувати та 
перевіряти стан цієї роботи;

забезпечити належну взаємодію під час виконання відповідних за-
вдань з органами виконавчої влади – співвиконавцями.

2. Помічнику Голови Державної архівної служби Малюк Г. В.:
– продовжити практику щоквартального розгляду стану виконавської 

дисципліни на засіданнях колегії Державної архівної служби;
– здійснювати моніторинг виконання законів України, постанов 

Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів  
України звернень та запитів народних депутатів України 

– щотижня аналізувати стан виконавської дисципліни у структурних 
підрозділах;

– щомісяця забезпечувати підготовку та подання заступнику Голо-
ви Державної архівної служби матеріалів щодо стану виконавської дис-
ципліни з наданням інформації про керівників структурних підрозділів 
та інших посадових осіб, з вини яких допущено порушення термінів ви-
конання документів.

3. Заступнику Голови Держкомархіву Музичук О. В., опрацювати пи-
тання щодо можливості встановлення Державною службою спеціального 
зв’язку та захисту інформації України до єдиної автоматизованої систе-
ми контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради  
України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України.

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

Секретар колегії Т. В. Галицька
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З оголошенням рішення колегії Держкомархіву  
від 17.05.2011 р. “Про стан збереженості та обліку документів 

у галузевому державному архіві фінансових посередників 
Фонду державного майна України”

від 18 травня 2011 р. № 55

1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного комітету 
архівів України від 17 травня 2011 року “Про стан збереженості та облі-
ку документів у галузевому державному архіві фінансових посередників 
Фонду державного майна України” (додається).

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Го-
лови Державного комітету архівів України Музичук О. В.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

РІшЕННЯ
Колегії Державного комітету архівів України

м. Київ  17 травня 2011 р.

Про стан збереженості та обліку документів у галузевому державно-
му архіві фінансових посередників Фонду державного майна України

Заслухавши й обговоривши інформацію заступника начальника уп-
равління – начальника відділу зберігання та обліку Національного ар-
хівного фонду Держкомархіву Кисельової Л. А. про стан збереженості 
та обліку документів у галузевому державному архіві фінансових посе-
редників Фонду державного майна України (далі – Архів), колегія відзна-
чає, що за останні два роки в Архіві склалися незадовільні умови збері-
гання документів Національного архівного фонду та невідповідні умови 
праці працівників.

Архів створено відповідно до Закону України “Про Національний 
архівний фонд та архівні установи” та на виконання Указу Президента 
України від 07.06.1999 № 968/99 “Про заходи щодо забезпечення за-
хисту прав учасників інвестиційних фондів та інвестиційних компаній”  
й постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.2000 № 1055 “Про 
створення галузевого державного архіву фінансових посередників Фон-
ду державного майна”. Фінансування Архіву здійснюється відповідно до  
п. 3 зазначеної постанови Кабінету Міністрів України Фондом держав-
ного майна України через Державну акціонерну компанію “Національна 
мережа аукціонних центрів” (далі – ДАК “НМАЦ”).
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 
№ 330 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України 
від 3 липня 2000 р. № 1055” Архів розміщено на умовах оренди у при-
стосованій будівлі частини павільйону № 16 Національного комплексу  
“Експоцентр України” за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушко-
ва, 1, загальною площею 1200 кв. м. З грудня 2009 року Архіву тимчасово 
надано робочу кімнату площею 10 кв. м. у приміщенні ДАК “НМАЦ” за 
адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15. 

Територія, на якій разом з іншими будівлями виставкового комплек-
су розміщено павільйон, пристосований під Архів, огороджена та охо-
роняється позавідомчою охороною орендодавця. Будівля Архіву охоро-
няється вахтерами, що входять до його штату. Порядок роботи вахтерів 
регламентується відповідною посадовою інструкцією, затвердженою ге-
неральним директором ДАК “НМАЦ” 01.07.2010. Архівом розроблено 
Порядок доступу до приміщень і на територію Галузевого державного 
архіву фінансових посередників Фонду державного майна України, який 
затверджений генеральним директором ДАК “НМАЦ” 11.03.2010. 

На вікнах будівлі Архіву встановлено грати.
Сховище та робочі кімнати зачиняються на ключ та опечатуються. 
Запасний евакуаційний вихід зі сховища обладнано трьома дверима, 

які замикаються 2 засовами і 2 навісними замками. 
Плани евакуації розміщено у коридорі та у сховищі біля дверей. Ос-

танній інструктаж з пожежної безпеки для працівників Архіву було про-
ведено ДАК “НМАЦ” у лютому 2011 року.

Справи зберігаються на металевих стелажах. Заповненість стелаж-
них полиць близько 70%. 

В Архіві зберігається 35 фондів 26373 од.зб. документів Національ-
ного архівного фонду та документів тривалого строку зберігання. 

Проводиться планова робота з перевіряння наявності та стану доку-
ментів. У 2010 році перевірено 3684 од.зб. Невиявлені справи відсутні.  
У ході перевіряння оформлювалися аркуш перевіряння, акт перевіряння.

Фондом державного майна України у січні 2008 року проведено пе-
ревірку стану збереження справ Архіву, робота архіву визнана задовіль-
ною. Комісією було відмічено, що стан збереженості документів архіву 
відповідає усім вимогам. Архівосховище має централізовану систему 
кондиціювання, станцію автоматичного газового пожежогасіння, пожеж-
ну й охоронну сигналізації.

Отже, приміщення Архіву було пристосовано й на належному рівні 
обладнано необхідними засобами для зберігання документів Національ-
ного архівного фонду, роботи працівників та користувачів документами. 
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У зв’язку із проблемами фінансування, протягом березня – липня 
2009 року у приміщеннях Архіву було відключено енерго- та водопос-
тачання, припинено експлуатацію всіх встановлених захисних систем  
й сигналізації, технічний стан яких не перевіряється та погіршується, що 
створило загрозу збереженості документів Національного архівного фонду. 

Крім того, протягом 3-х років приміщення Архіву не опалюється, що 
створило нестерпні умови для роботи працівників Архіву та користувачів 
документами Національного архівного фонду. Як наслідок, в Архіві, який 
має 17 штатних одиниць, працює лише 8 працівників, із яких 4 охоронці, 
2 прибиральниці.

Тривале відключення Архіву від комунальних мереж призвело до 
підвищення відносної вологості повітря, що спричинило деструкцію 
приміщень та загальний незадовільний технічний стан покрівлі будівлі. 
Відбувається руйнація дерев’яного перекриття покрівлі, просідає шифер. 
Тріщини у фундаменті будівлі уможливлюють проникнення гризунів до 
приміщення Архіву, у тому числі й в архівосховище.

Внаслідок протікання даху пошкоджено стелю архівосховища, спос-
терігаються плями затікань, здуття, відшарування та осипання побілки, 
руйнування кахельних плит, якими вкрита підлога архівосховища. 

У приміщенні, де розміщено систему газового пожежогасіння, зруй-
новано дерев’яне перекриття стелі, одна з плит навісної стелі упала. Сті-
ни вкрито чорним нальотом. У приміщенні охорони та вестибюлі стіни 
вкрито чорними нальотами та мають здуття шару фарби. Плями на стінах 
та жалюзі виявлено у робочих кімнатах.

Загалом, проблеми із фінансуванням призвели до порушення належ-
них умов для роботи працівників Архіву та загрози гарантованого збері-
гання документів Національного архівного фонду.

Держкомархів у вересні 2010 року звернув увагу Фонду державно-
го майна України (лист № 2054/07.1 від 01.09.2010) на безпрецедентні, 
вкрай незадовільні умови зберігання документів Національного архівно-
го фонду та невідповідні умови праці в галузевому державному архіві 
фінансових посередників Фонду державного майна України та просив 
першочергово вирішити питання підключення енерго- та водопостачання 
приміщення Архіву та ліквідації заборгованості із заробітної плати пра-
цівникам Архіву. У Фонді державного майна 14 вересня 2010 р. було про-
ведено нараду щодо вирішення проблеми функціонування Архіву, під час 
якої першим заступником Голови Держкомархіву Матяш І. Б. висловлено 
пропозицію підпорядкувати Архів безпосередньо Фонду. Попри це, про-
блеми залишилися не вирішеними.

Враховуючи, що проблема із фінансуванням діяльності Архіву вини-
кала й раніше, є доцільним змінити юридичний статус Архіву, підпоряд-
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кувавши його безпосередньо Фонду державного майна України на правах 
структурного підрозділу, що дозволить покращити умови зберігання до-
кументів Національного архівного фонду, а також матеріально-технічне 
та кадрове забезпечення архіву.

Колегія вирішує:
1. Визнати умови зберігання документів Національного архівного 

фонду у галузевому державному архіві фінансових посередників Фонду 
державного майна України незадовільними.

2. Управлінню діловодства, формування та зберігання Національ-
ного архівного фонду Держкомархіву (Сельченкова С.В.) та організацій-
но-аналітичному відділу Держкомархіву (Богунова Н.К.) до 20.05.2011 
підготувати та подати Фонду державного майна для внесення на розгляд 
Уряду проект відповідних змін до Постанови Кабінету Міністрів України 
від 3 липня 2000 р. № 1055 “Про створення галузевого державного архіву 
фінансових посередників Фонду державного майна”.

3. Відділу зберігання та обліку Національного архівного фонду  
Держкомархіву (Кисельова Л. А.) направити це рішення до Центрального 
комітету професійної спілки працівників державних установ України.

4. Керівництву галузевого державного архіву фінансових посередни-
ків Фонду державного майна України (Хоменко С. В.) до 15 червня 2011 р. 
розробити план заходів щодо усунення порушень і недоліків у роботі, ви-
явлених робочою групою під час перевірки, та подати його до Державної 
архівної служби.

5. Структурним підрозділам Державної архівної служби надати не-
обхідну допомогу Архіву в організації здійснення заходів щодо усунення 
недоліків у його діяльності.

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

Секретар колегії Т. В. Галицька

ДОВІДКА
про стан збереженості та обліку документів у галузевому 

державному архіві фінансових посередників Фонду державного 
майна України

На виконання наказу Держкомархіву від 21.03.2011 № 37, робоча 
група фахівців з 12 по 15 квітня 2011 року здійснила перевірку стану збе-
реженості та обліку документів у галузевому державному архіві фінансо-
вих посередників Фонду державного майна України (далі – Архів).
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Архів створено відповідно до Закону України “Про Національ-
ний архівний фонд та архівні установи”, Указу Президента України від 
07.06.1999 № 968/99 “Про заходи щодо забезпечення захисту прав учас-
ників інвестиційних фондів та інвестиційних компаній” та постанови 
Кабінету Міністрів України від 03.07.2000 № 1055 “Про створення га-
лузевого державного архіву фінансових посередників Фонду державного 
майна”. Фінансування Архіву здійснюється відповідно до п. 3 зазначеної 
постанови Кабінету Міністрів України Фондом державного майна Украї-
ни через Державну акціонерну компанію “Національна мережа аукціон-
них центрів” (далі – ДАК “НМАЦ”).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 
№ 330 Архів розміщено на умовах оренди у пристосованій будівлі час-
тини павільйону № 16 Національного комплексу “Експоцентру України” 
за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1 загальною площею 
875,5 кв. м. 

Архіву тимчасово надано робочу кімнату площею 10 кв. м. у при-
міщенні ДАК “НМАЦ” за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15. 

Архів є державною установою, що входить до системи ДАК “НМАЦ” 
на правах структурного підрозділу – Управління і складається з двох від-
ділів, а саме:

– комплектування, забезпечення зберігання та обліку приватизацій-
них документів;

– довідкового апарату та використання архівних довідкових ма-
теріалів.

У фондах Архіву зберігається приватизаційні документальні ма-
теріали ДАК “НМАЦ”, її регіональних аукціонних центрів та фінансо-
вих посередників (інвестиційні фонди, інвестиційні компанії та довірчі 
товариства), Фонду держмайна, в яких зазначена діяльність проведення  
і завершення сертифікатної приватизації в Україні.

Фондом державного майна України у січні 2008 року проведено пе-
ревірку стану збереження справ Архіву, робота архіву визнана задовіль-
ною. Комісією було відмічено, що стан збереженості документів архіву 
відповідає усім вимогам. Архівосховище має централізовану систему 
кондиціювання, станцію автоматичного газового пожежогасіння, пожеж-
ну й охоронну сигналізації.

Архівом розроблено перелік умов зберігання архівних приватизацій-
них документів у галузевому державному архіві фінансових посередни-
ків Фонду Державного майна України, що затверджено генеральним ди-
ректором ДАК “НМАЦ” 01.06.2007.
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Територія, на якій, окрім інших будівель виставкового комплексу, роз-
міщено павільйон, пристосований під Архів, огороджена та охороняється 
позавідомчою охороною орендодавця. Будівля архіву охороняється вах-
терами, що входять до його штату. Порядок роботи вахтерів регламен-
тується відповідною посадовою інструкцією (затвердженою генеральним 
директором ДАК “НМАЦ” від 01.07.2010). Архівом розроблено Порядок 
доступу до приміщень і на територію Галузевого державного архіву фі-
нансових посередників Фонду державного майна України (затверджений 
генеральним директором ДАК “НМАЦ” 11.03.2010). Даним порядком 
регламентується пропускний режим в Архіві, та список осіб, що мають 
право входити до Архіву у позаробочий час (начальник та заступник на-
чальника архіву, генеральний директор ДАК “НМАЦ”).

На вікнах будівлі архіву встановлено грати.
Сховище та робочі кімнати зачиняються на ключ та опечатуються. 
Запасний евакуаційний вихід із сховища обладнано трьома дверима, 

які замикаються 2 засовами і 2 навіснимм замками. 
Плани евакуації розміщено у коридорі та у сховищі біля дверей. Ос-

танній інструктаж з пожежної безпеки для працівників Архіву було про-
ведено ДАК “НМАЦ” у лютому 2011 року.

У сховищі  двічі на тиждень проводиться вологе прибирання, один 
раз на місяць – санітарний день. На момент перевіряння комах, гризунів 
не виявлено. Також у сховищі розміщено прилади для вимірювання тем-
пературно-вологісного режиму, ведеться журнал реєстрації кліматичних 
показників. Періодичність вимірювання – раз на тиждень.

З метою захисту документів від потрапляння прямого сонячного 
світла, скло на вікнах у сховищах замальоване фарбою, на вікнах вста-
новлено жалюзі. В Архіві виділено кімнату для акліматизації документів 
при їх надходженні та окрему кімнату для упорядкування документів.

В Архіві ведеться журнал видачі справ із сховища у тимчасове ко-
ристування. З 2006 по 2008 роки за межі архіву було видано 13 справ, на 
момент перевірки всі справи повернуто. Відповідно до означеного журна-
лу, з початку 2009 року справи у тимчасове користування не видавалися.

Місцезнаходження фондів визначено у плані-схемі розташування 
фондів у архівосховищі, затвердженому 04.01.2011 в.о. гендиректора 
ДАК “НМАЦ”.

На виконання рекомендацій, наданих за результатами обстеження 
документів Архіву, Українським науково-дослідним інститутом архівної 
справи та документознавства (акт від 15.10.2010 № 15), організованого  
у жовтні 2010 року на виконання доручення Держкомархіву, 5 справ ура-
жених плісеневими грибами було ізольовано до окремої кімнати, обгор-
нуто папером та перекартоновано.
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В Архіві зберігається 35 фондів на 26373 од.зб. документів Націо-
нального архівного фонду та документів тривалого строку зберігання. 
Документи, що входять до складу фондів Архіву, накопичилися в резуль-
таті діяльності Державної акціонерної компанії “Національна мережа 
аукціонних центрів”, її філій, а також фінансових посередників (інвести-
ційних фондів та інвестиційних компаній). Справи зберігаються на мета-
левих стелажах. Заповненість стелажних полиць близько 70%. 

Описи Архіву створюються у 3-х примірниках, контрольний екзем-
пляр описів зберігається у сховищі в сейфі, другий – у робочій кімнаті, 
третій – в установі. Також у цьому ж сейфі зберігаються справи фондів. 
Аркуші фондів та інші облікові документи зберігаються у робочій кімнаті.

Проводиться планова робота з перевіряння наявності та стану доку-
ментів. У 2010 році перевірено 3684 од.зб. Невиявлені справи відсутні.  
У ході перевіряння оформлювалися аркуш перевіряння, акт перевіряння.

Архівом розроблено Інструкцію філіям ДАК “Національна мережа 
аукціонних центрів” та фінансовим посередникам щодо підготовки і пе-
редання архівних документальних матеріалів до Галузевого державного 
архіву фінансових посередників Фонду Державного майна України, яку 
затверджено Генеральним директором ДАК “НМАЦ” 05.07.2006. 

Разом з тим, залишаються невирішеними важливі проблеми в за-
безпеченні збереженості та обліку документів Національного архівного 
фонду. 

Протягом березня – липня 2009 року у зв’язку із недостатнім фінансу-
ванням у приміщеннях Архіву було відключено енерго-, та водопостачан-
ня. Енергопостачання було відновлене лише на початку 2011 року. Крім 
того, протягом 3-х років приміщення Архіву не опалюється. Це створило 
нестерпні умови для роботи працівників Архіву та користувачів докумен-
тами Національного архівного фонду. Як наслідок, на сьогодні в Архіві, 
який має 17 штатних одиниць, працює лише 8 працівників, із яких 4 охо-
ронця, 2 прибиральниці.

Договір оренди приміщення, у якому розміщено Архів, не пролан-
говано.

Через тривале відключення Архіву від комунальних мереж внаслі-
док підвищення відносної вологості повітря та незадовільного технічного 
стану покрівлі будівлі почалася деструкція приміщень. Відбувається руй-
нація дерев’яного перекриття покрівлі, в результаті чого просідає шифер. 
Тріщини у фундаменті будівлі уможливлюють проникнення гризунів до 
приміщення Архіву, у тому числі, й у архівосховище.

Внаслідок протікання даху пошкоджено стелю архівосховища, спос-
терігаються плями затікань, здуття, відшарування та осипання шару 
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побілки над стелажем № 2. Навесні 2010 року розпочалося руйнування 
кахельних плит, якими вкрита підлога архівосховища за стелажем № 14. 

У приміщенні, де розміщено систему газового пожежегасіння, зруй-
новано дерев’яне перекриття стелі, одна з плит навісної стелі упала. Сті-
ни вкрито чорними нальотами. У приміщенні охорони та вестибюлю сті-
ни покриті чорними нальотами та мають здуття шару фарби. Плями на 
стінах та жалюзі виявлено у робочих кімнатах.

Приміщення Архіву було пристосовано й на належному рівні облад-
нано необхідними засобами для зберігання документів Національного 
архівного фонду та роботи працівників та користувачів документами.  
У той же час, оскільки протягом 2009 року у приміщеннях Архіву було 
відключено енерго- та водопостачання, усі встановлені захисні системи й 
сигналізації не експлуатуються, їх технічний стан не перевіряється й від-
повідно погіршується. Це створило загрозу документам Національного 
архівного фонду.

Так не функціонує, встановлена у робочих приміщеннях архіву, охо-
ронна сигналізація, яка має підключатися після завершення робочого дня 
і, у разі небезпеки, спрацьовувати на посту чергового вахтера.

В архівосховищі встановлено пульт охоронної сигналізації, що має 
забезпечувати контроль роботи охоронних сповіщувачів (сигналізація 
охоплює вхідні та запасні двері, вікна та датчики на рух). Також будівля 
Архіву оснащена “тривожною кнопкою”.

Договір з Голосіївським ВДСО на обслуговування охоронної сиг-
налізації і підключення тривожної кнопки до центрального пульту спос-
тереження діяв до 2008 року. 

У будівлі Архіву встановлено пожежну сигналізацію, приміщення 
обладнано димовими і тепловими датчиками. Сигналізація могла б бути 
підключена до посту чергового охоронця. У разі спрацювання датчика на 
табло у кімнаті охорони мав би висвічуватися номер приміщення. 

Договір з ТОВ “Луч” про технічне обслуговування, ремонт і технічне 
освідчення автоматичної системи газового пожежегасіння, яка встанов-
лена у приміщеннях архіву діяв до 2008 року. Відсутність своєчасного 
технічного обслуговування 40-ка балонів з вуглекислим газом системи 
пожежегасіння, які розміщені у окремій кімнаті будівлі Архіву, створю-
ють небезпеку для працівників та документів Національного архівного 
фонду.

Таким чином, з 2009 року технічне обслуговування пожежної сиг-
налізації та автоматичної системи газового пожежегасіння не проводило-
ся. Технічне обслуговування та перезарядження вогнегасників не прово-
дилося з 2008 року.
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У сховищі Архіву встановлено систему кондиціювання та вентиляції 
повітря яка також не експлуатується, її технічний стан не перевіряється.

Тривале відключення опалення та водопостачання призвело до різ-
ких коливань температури. Впродовж кінця 2010 початку 2011 року тем-
пература коливалася від – 3˚С (лютий) до +19˚С (вересень), вологість – від 
50 % (грудень), до 81 % (січень). Внаслідок таких коливань вологовміст 
усіх документів збільшено. 

Відповідно до висновку обстеження документів, проведеного ко-
місією УНДІАСД, серед оглянутих 22 справ станом на 29 вересня 
2010 року 5 уражено плісеневими грибами (Ф. 30 спр. 2, 47, 60, 61, 101), 
4 справи пошкоджено водою (Ф.30. спр.1, 29, 47, 62), 2 пошкоджено вог-
нем (Ф. 30 спр. 6, 47). Через відсутність коштів для проведення заходів, 
які б сприяли унормуванню температурно-вологісного режиму недоліки, 
виявлені комісією УНДІАСД не усунуто, надані рекомендації виконано 
не у повному обсязі: дезинфекцію справ не проведено, їх пошкодження 
не усунуто, пластмасові палітурки документів на картонні замінено не 
було.

При внесенні змін до штатного розпису ДАК НМАЦ у липні 
2010 року посади реставраторів Архіву було скорочено, тому реставра-
ційно-відновлю-вальні роботи з документами не проводяться.

Лабораторія мікрофільмування та реставрації документів відсутня. 
Страхового фонду немає, він не створюється через відсутність відповід-
ного обладнання.

Усупереч нормативним вимогам до зберігання документів у сховищі 
знаходяться сторонні предмети (непрацюючий ксерокопіювальний апа-
рат та супутникова антена діаметром близько 2 м.). 

70 % документів зберігається у незакартонованому стані. Через від-
сутність спеціалістів та необхідного обладнання брошурувально-оправ-
лювальні роботи в архіві не проводяться. 

Відповідно до актів приймання-передавання документів на державне 
зберігання у Архіві залишаються в неупорядкованому стані 3681 справа 
Київського аукціонного центру, 165 справ Івано-Франківського аукціон-
ного центру, 68 коробок із документами Черкаського аукціонного центру. 

Обладнано читальний зал загальною площею 20,4 кв.м. на 8 робочих 
місць, проте, з 2009 року користувачі в Архіві не працюють у зв’язку із 
порушенням температурно-вологісного режиму в приміщенні.

Справи у тимчасове користування за межі Архіву видаються на під-
ставі листа-запиту, відповідні акти не укладаються. 

Не виокремлюється облік документів Національного архівного фон-
ду та документів тривалого строку зберігання.
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Картки фондів відсутні. 
Список фондів не відповідає нормативним вимогам.
Не дотримуються вимоги Інструкції філіям ДАК “НМАЦ” та фінан-

совим посередникам щодо підготовки і передання архівних документаль-
них матеріалів до Галузевого державного архіву фінансових посередни-
ків Фонду Державного майна України, оскільки частина документів до 
Архіву передається в неупорядкованому стані, є не прошиті, без опису. 
Відсутність належних умов праці унеможливлює своєчасне опрацювання 
і упорядкування цих документів спеціалістами Архіву.

Виявлено неточності у паспорті архіву (пп. 1.3., 1.12., 1.13.1.,4.1.).
Загалом, проблеми із фінансуванням призвели до порушення належ-

них умов для роботи працівників Архіву та загрози гарантованого збері-
гання документів Національного архівного фонду.

Держкомархів у вересні 2010 року звернув увагу Фонду державно-
го майна України (лист № 2054/07.1 від 01.09.2010) на безпрецедентні, 
вкрай незадовільні умови збереженості документів Національного архів-
ного фонду та невідповідні умови праці в галузевому державному архіві 
фінансових посередників Фонду державного майна України та просив 
першочергово вирішити питання підключення енерго- та водопостачання 
приміщення Архіву та ліквідації заборгованості із заробітної плати пра-
цівників Архіву. У Фонді державного майна України 14 вересня 2010 р. 
було проведено нараду щодо вирішення проблеми функціонування Ар-
хіву, під час якої першим заступником Голови Держкомархіву Матяш І. Б. 
висловлено пропозицію підпорядкувати Архів безпосередньо Фонду. 
Попри це, проблеми залишилися не вирішеними.

Про створення робочої групи для опрацювання питання  
щодо створення центру виставкової  

та видавничої діяльності
від 19 травня 2011 р. № 56

З метою підвищення ефективності виставкової та видавничої роботи 
в структурі Державної архівної служби України, відповідно до підпункту 
7 пункту 4 Положення про Державну архівну службу України

НАКАЗУЮ:
1. Створити робочу групу з опрацювання питання створення при 

Державній архівній службі України Центру виставкової та видавничої 
діяльності (в межах чисельності та фонду оплати праці центральних дер-
жавних архівних установ України) у складі:
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Матяш Ірина Борисівна – перший заступник Голови Держкомархіву, 
голова комісії з реорганізації, голова робочої групи;

Музичук Ольга Володимирівна – заступник Голови Держкомархіву;
Прилепішева Юлія Анатоліївна – начальник управління інформації 

та міжнародного співробітництва Держкомархіву;
Тюрін Олександр Олександрович – начальник управління фінансо-

вого та кадрового забезпечення Держкомархіву;
Стадник Вікторія Анатоліївна – заступник начальника управління – 

начальник фінансово-економічного відділу Держкомархіву;
Богунова Надія Костянтинівна – начальник відділу організаційно-

аналітичного та правового забезпечення Держкомархіву;
Баранова Олена Вячеславівна – начальник відділу кадрового забез-

печення управління фінансового та кадрового забезпечення Держкомар-
хіву;

Швець Ольга Іванівна – головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 
організаційно-аналітичного та правового забезпечення Держкомархіву;

Маковська Наталія Василівна – директор Центрального державного 
архіву вищих органів влади та управління України;

Яценюк Алла Миколаївна – директор Державного центру збережен-
ня документів Національного архівного фонду.

2. Голові робочої групи (Матяш І. Б.) 23 травня 2011 року провести 
робоче засідання для визначення завдань та пропозицій до заходів щодо 
створення та організації функціонування Центру виставкової та видавни-
чої діяльності (далі – Центр).

3. Членам робочої групи у термін до 27 травня 2011 року опрацювати 
та надати Голові робочої групи пропозиції щодо створення та організації 
функціонування Центру.

4. Голові робочої групи (Матяш І. Б.) до 1 червня 2011 року узагаль-
нити питання створення Центру виставкової та видавничої діяльності та 
надати на затвердження Голові Державної архівної служби України план 
заходів з організації функціонування Центру.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург
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З оголошенням рішення колегії Держкомархіву
від 17 травня 2011 р. “Про участь державних архівів  

у відзначенні пам’ятних дат Великої Вітчизняної війни  
1941–1945 років”

від 25 травня 2011 р. № 58

1. Оголосити до відома і виконання рішення колегії Держкомархіву 
України від 17 травня 2011 року “Про участь державних архівів у від-
значенні пам’ятних дат Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років” (до-
дається).

2. Контроль за виконанням цього рішення лишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

РІшЕННЯ
колегії Державного комітету архівів України

м. Київ  від 17 травня 2011 р.

Про участь державних архівів у відзначенні пам’ятних дат
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу міжна-
родного співробітництва та використання інформації Державного ко-
мітету архівів України Д. В. Ярошенка про участь державних архівів  
у відзначенні пам’ятних дат Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, 
підготовлену на виконання пункту 1 Плану заходів з увічнення пам’яті 
про події Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років та її учасників на 
2011–2015 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів  
України від 17.03.2011 № 199-р, колегія відзначає, що заходи з увічнення 
пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років та її учасни-
ків займають одне з провідних місць в інформаційній роботі державних 
архівів.

Ці заходи включають підготовку тематичних, в тому числі он-лайно-
вих, виставок архівних документів, підготовку документальних видань, 
публікацій в пресі, теле- та радіопередач, участь представників архівів у 
тематичних конференціях, круглих столах, виконання запитів громадян 
щодо підтвердження перебування в евакуації, на окупованій території, 
у концтаборах, гетто, інших місцях примусового утримання, примусове 
вивезення до Німеччини та інших країн Центральної та Східної Європи 
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у період Другої світової війни, участі у Другій світовій війні, партизансь-
кому та підпільному русі, русі Опору, народному ополченні, надання до 
читального залу документів дослідникам, що вивчають період Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років.

Робота державних архівів з увічнення пам’яті про події Великої Віт-
чизняної війни 1941–1945 років та її учасників активізувалася 2010 року 
у зв’язку із відзначенням 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945 років.

Упродовж минулого року Держкомархівом та державними архівами 
підготовлено 112 тематичних документальних виставок, 53 он-лайнові 
виставки, 16 документальних видань, 30 публікацій в пресі, 31 теле-  
та 46 радіопередач, взято участь у 32 тематичних конференціях, круглих 
столах тощо.

Особливо слід відзначити роботу ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, де-
ржархівів Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Одесь-
кої, Полтавської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, 
Чернігівської областей, Держархіву м. Севастополя.

На виконання п. 21 Протоколу № 1 засідання Організаційного ко-
мітету з підготовки та відзначення 65-ї річниці визволення України 
від фашистських загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941–1945 років від 01.04.2010 року та у відповідності з рекомендація-
ми Держкомтелерадіо на офіційному веб-порталі Держкомархіву з квіт-
ня 2010 року функціонує та постійно оновлюється спеціальна рубрика 
“65 річниця Перемоги. 1941–1945 роки” (з травня 2011 року – “Велика 
Вітчизняна війна 1941–1945 років”), у якій опубліковано тематичні он-
лайнові виставки, інформацію про заходи, проведені Держкомархівом та 
державними архівами у 2009–2011 роках; публікації у ЗМІ, виступи та 
інтерв’ю, участь у підготовці тематичних радіо та телепередач. Відповід-
ні рубрики також створено на власних веб-сайтах ЦДАГО, ЦДНТА, де-
ржархівами Волинської, Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Лу-
ганської, Одеської, Харківської, Чернігівської областей та м. Севастополя,  
а також на веб-сторінці Держархіву Луганської області, що розміщена на 
веб-сайті облдержадміністрації.

2011 року державні архіви провели заходи до 66-ї річниці Перемо-
ги у Великій Вітчизняній війні. Триває робота з підготовки заходів до 
70-річчя початку Великої Вітчизняної війни, зокрема, чергової спільної 
виставки Держкомархіву та Меморіального комплексу “Національний 
музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років”, яку планується 
відкрити в червні поточного року у Меморіальному комплексі, тематич-
ної фотодокументальної виставки, яка буде експонуватися 25–26 травня 
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2011 року в Клубі Кабінету Міністрів України під час проведення науко-
во-практичної конференції та засідання Круглого столу на тему “Внесок 
учасників війни – працівників тилу в Перемогу у Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945 рр.”.

У 2011–2012 роках буде проведено спільні українсько-російські до-
кументальні виставки “До 70-річчя трагедії у Бабиному Яру” (2011) та 
“Партизанський рух у роки Великої Вітчизняної війни” (2012), організа-
цію яких передбачено підписаним 14 квітня 2011 року Планом спільних 
заходів Державної архівної служби України і Федерального архівного 
агентства (Російська Федерація) на 2011–2013 роки.

З метою подальшої участі державних архівів відзначення пам’ятних 
дат Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років на належному рівні, ко-
легія вирішує:

1. Інформацію взяти до відома та надіслати на адресу Державної 
служби з питань інвалідів та ветеранів для її узагальнення та подання 
Кабінетові Міністрів України.

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

– координацію роботи державних архівів з увічнення пам’яті про 
події Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років та її учасників, надання 
методичної допомоги;

– у межах компетенції продовжити участь у розробці Концепції  
Державної цільової програми з увічнення пам’яті осіб, які загинули (про-
пали безвісти) під час Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, на 
2011–2015 роки;

– вивчення питання щодо підписання у рамках 70-х роковин тра-
гедії Бабиного Яру у вересні 2011 року Угоди про співробітництво між  
Державною архівною службою Украни та Національним Меморіалом Ка-
тастрофи і Героїзму Яд Вашем (Ізраїль);

– до 2015 року подання щороку не пізніше 10 липня та 10 грудня 
Державній службі з питань інвалідів та ветеранів інформації про стан ви-
конання Плану заходів з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років та її учасників на 2011–2015 роки.

3. Керівникам державних архівних установ:
– забезпечити контроль за виконанням заходів, передбачених пун-

ктом 2 наказу Держкомархіву від 11.04.2011 № 44 “Про участь держав-
них архівів у заходах з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років та її учасників на 2011–2015 роки та з підготовки 
та відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941– 
1945 років”;
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– сприяти проведенню пошукових робіт з метою встановлення осіб, 
які загинули або пропали безвісти під час Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 років;

– ЦДАВО, ЦДКФФА, держархівам в АР Крим, Вінницької, Волин-
ської, Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, 
Київської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 
Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької об-
ластей, м. Києва забезпечити створення та постійне функціонування на 
власних веб-сайтах спеціальних рубрик “Велика Вітчизняна війна 1941–
1945 років”.

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

Секретар колегії Т. В. Галицька

Довідка
про участь держаних архівів у відзначенні пам’ятних

дат Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років

Відповідно до пункту 1 Плану заходів з увічнення пам’яті про події 
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років та її учасників на 2011– 
2015 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 17.03.2011 № 199-р, Держкомархів мав проаналізувати стан роботи 
державних архівів з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної вій-
ни 1941–1945 років та її учасників відповідно до Закону України “Про 
увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років”.

За результатами проведеного аналізу можна зазначити, що заходи з 
увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років 
та її учасників займають одне з провідних місць в інформаційній роботі 
державних архівів.

Серед таких заходів – підготовка тематичних, в тому числі он-лайно-
вих, виставок архівних документів, підготовка документальних видань, 
публікацій в пресі, теле- та радіопередач, участь представників архівів у 
тематичних конференціях, круглих столах, виконання запитів громадян 
щодо підтвердження перебування в евакуації, на окупованій території, 
у концтаборах, гетто, інших місцях примусового утримання, примусове 
вивезення до Німеччини та інших країн Центральної та Східної Європи 
у період Другої світової війни, участі у Другій світовій війні, партизансь-
кому та підпільному русі, русі Опору, народному ополченні, надання до 
читального залу документів дослідникам, що вивчають період Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років.



118

Робота державних архівів з увічнення пам’яті про події Великої Віт-
чизняної війни 1941–1945 років та її учасників активізувалася 2010 року,  
у зв’язку із відзначенням 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945 років. Держкомархівом та державними архівами під-
готовлено 112 тематичних документальних виставок, 53 он-лайнові 
виставки, 16 документальних видань, 30 публікацій в пресі, 31 теле- та 
46 радіопередач, взято участь у 32 тематичних конференціях, круглих сто-
лах тощо.

Держкомархів виступив одним з організаторів міжнародної наукової 
конференції “Україна в Другій світовій війні: джерела та їх інтерпрета-
ція (До 65-річчя Перемоги над нацизмом та фашизмом)”, яка відбулася  
27 квітня 2010 року у Меморіальному комплексі “Національний музей 
історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років”.

У рамках конференції відбулося урочисте відкриття тематичної 
виставки фото- та архівних документів “Війна і Перемога в історичній 
пам’яті українського народу”. Експозицію виставки було підготовлено 
Держкомархівом спільно з Меморіальним комплексом “Національний 
музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років” та державними 
архівами. У експозиції представлено оригінали мало експонованих ар-
хівних документів з фондів Центрального державного архіву вищих ор-
ганів влади та управління України (ЦДАВО), Центрального державного 
архіву громадських об’єднань України (ЦДАГО), щойно розсекречених 
документів Галузевого державного архіву Служби зовнішньої розвідки. 
Це ряд наказів про здачу продовольства та мобілізацію молоді на роботу 
до Німеччини; перелік періодичних видань на теренах Райхскомісаріа-
ту України; матеріали Надзвичайної державної комісії з установлення та 
розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників; постанова  
з “Окремої папки” до протоколу засідання Політбюро ЦК КП(б)У 1943 р.; 
документи зі справи С. Руднєва, рукописи О. Довженка, вперше представ-
лено на широкий огляд документи з окупаційних фондів Е. Коха та А. Ро-
зенберга.

28 квітня 2010 року у приміщенні Укрінформу відбулася прес-конфе-
ренція Державного комітету архівів України, присвячена ходу підготовки 
державних архівних установ України до відзначення 65-ї річниці Перемо-
ги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років. Представників ЗМІ було 
поінформовано про масштабне виявлення центральними державними 
архівами, держархівами областей, мм. Києва та Севастополя документів 
про історію Великої Вітчизняної та Другої світової війни для подальшо-
го використання при підготовці циклу спільних виставок Держкомархіву 
та Меморіального комплексу “Музей історії Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 років”.
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Серед виставок, підготовлених архівами до 65-річниці Великої Пе-
ремоги, слід відзначити виставку Центрального державного науково-тех-
нічного архіву України (ЦДНТА) “Відроджені із попелу: проекти відбудо-
ви української промисловості 1945–1953 рр. у фондах ЦДНТА України”, 
відкриту у головному корпусі Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна в рамках проведення Асамблеї Вчених Рад, присвяче-
ної 65-річчю Великої Перемоги, організовано документальну виставку.

У приміщенні Київської облдержадміністрації Держархівом Київ-
ської області відкрито документальну виставку “Київщина. Літопис бо-
ротьби, скорботи і звитяги”.

Держархівом Херсонської області підготовлено пересувну виставку 
архівних документів “Великій Перемозі 65!”, яка упродовж травня – чер-
вня 2010 року експонувалася в Херсонській облдержадміністрації, нав-
чальних закладах та установах області.

У актовій залі Київської районної ради м. Харкова було відкрито 
спільну документальну виставку Центрального державного науково-тех-
нічного архіву України та Держархіву Харківської області “Ця незабута 
Велика Війна”.

Держархів Хмельницької області у приміщенні Хмельницького об-
ласного музично-драматичного театру ім. М. Старицького відкрив доку-
ментально-книжкову виставку “Поділля в полум’ї війни 1941–1944 рр.  
За документами Держархіву Хмельницької області”.

На виконання пункту 4 Указу Президента України від 23.03.2010  
№ 403/2010 “Про додаткові заходи щодо відзначення 65-ї річниці Пере-
моги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років” Держкомархівом на 
початку квітня 2010 року передано до МЗС України компакт-диск з копія-
ми виявлених у фондах державних архівів документів, що висвітлюють 
роль Українського народу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років 
і Другій світовій війні та його внесок у перемогу антигітлерівської ко-
аліції. Зазначені матеріали використано дипломатичними представниц-
твами України за кордоном в інформаційно-роз’яснювальній роботі.

На виконання п. 21 Протоколу № 1 засідання Організаційного ко-
мітету з підготовки та відзначення 65-ї річниці визволення України від 
фашистських загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–
1945 років “Про додаткові заходи щодо відзначення 65-ї річниці Перемо-
ги у Великій Вітчизняній війні” від 01.04.2010 року та у відповідності  
з рекомендаціями Держкомтелерадіо на офіційному веб-порталі Де-
ржкомархіву було створено спеціальну рубрику “65 річниця Перемоги. 
1941–1945 роки” (з 2011 року – “Велика Вітчизняна війна 1941–1945 
років”), у якій опубліковано тематичні  он-лайнові виставки, інформацію 
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про заходи, проведенні Держкомархівом та державними архівами у 2009– 
2011 роках; публікації у ЗМІ та виступи, інтерв’ю, участь у інших тема-
тичних заходах. Відповідні рубрики також створено на власних веб-сайтах 
ЦДАГО, ЦДНТА, держархівами Волинської, Донецької, Житомирської, 
Кіровоградської, Луганської, Одеської, Харківської, Чернігівської облас-
тей та м. Севастополя, а також на веб-сторінці Держархіву Луганської 
області, що розміщена на веб-сайті облдержадміністрації.

На виконання плану заходів з відзначення 90-річчя від дня народ-
ження тричі Героя Радянського Союзу маршала авіації І. М. Кожедуба, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 березня 
2010 року № 297-р 8 червня у приміщенні ЦДКФФА за участі заступни-
ка Голови Держкомархіву О. В. Музичук, керівництва та відповідальних 
працівників державних архівних установ, представників громадськості та 
ЗМІ урочисто відкрито фотодокументальну виставку “Небо на все жит-
тя...”, присвячену 90-річчю від дня народження тричі Героя Радянського 
Союзу маршала авіації І. М. Кожедуба.

В експозиції виставки було вперше представлено документи з фон-
дів ЦДКФФА, Держархіву Сумської області, Державного архіву Російсь-
кої Федерації, Російського державного військового архіву та Російського 
державного архіву кінофотодокументів, що висвітлюють сторінки життя 
І. М. Кожедуба в період його навчання в Чугуївському військово-авіа-
ційному училищі, бойового шляху в роки Другої світової війни, активну 
участь І. М. Кожедуба у політичному та культурному житті країни, його 
віддану працю депутатом Верховної Ради СРСР декількох скликань, не-
байдужість та тісні зв’язки з батьківщиною (с. Ображіївка Шосткинсько-
го району Сумської області).

Електронний варіант виставки Держкомархівом було направлено де-
ржархівам областей для використання при підготовці тематичних виста-
вок в регіонах.

Держкомархів та державні архіви постійно беруть участь у заходах, 
присвячених Дню партизанської слави.

Голова Держкомархіву О. П. Гінзбург та директор ЦДАГО В. С. Ло-
зицький взяли участь у круглому столі “Партизанський рух в Україні 
(1941–1944 рр.): історія та пам’ять”, що відбувся в Українському інсти-
туті національної пам’яті 23 вересня 2010 року. У рамках заходу було від-
крито виставку документів ЦДАГО “Партизанська слава України”.

Серед підготовлених державними архівами на виконання наказу  
Держкомархіву від 20.08.2010 № 127 “Про участь державних архівних 
установ України у відзначенні Дня партизанської слави” документальних 
виставок слід відзначити відкриту 20 вересня 2010 року реліквійно-доку-
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ментальну виставку “Підпільно-партизанська преса України”, підготов-
лену ЦДАГО та Меморіальним комплексом “Національний музей історії 
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років”.

В експозиції виставки було представлено понад 120 унікальних і ма-
ловідомих широкому загалу документів та фотоматеріалів, із яких пере-
важна більшість – оригінали газет та листівок партизанських з’єднань та 
підпільних організацій (“Партизан України”, “Партизан” і “Партизанська 
правда” – Житомирського партизанського з’єднання, “За Батьківщину” – 
Тернопільського партизанського з’єднання ім. М. С. Хрущова, “Крас-
ный партизан” – Сумського партизанського з’єднання, “Удар с тыла” – 
Кам’янець-Подільського партизанського з’єднання ім. Ф. М. Михайлова, 
“Червоний Прапор” – Рівненського підпільного обкому партії та обласно-
го штабу партизанського руху, “Красный Крым” – місцевого підпільного 
обкому ВКП(б) тощо).

На виконання Плану заходів з підготовки та відзначення 66-ї річ-
ниці визволення України від фашистських загарбників, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 № 811 та наказу 
Держкомархіву від 20.09.2010 № 143 “Про участь державних архівних 
установ у відзначенні  66-ї річниці визволення України від фашистських 
загарбників” 26 жовтня 2010 року у приміщенні Центрального держав-
ного архіву-музею літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ) відбулося 
урочисте відкриття документальної виставки “Незабутнє. До 66-ї річниці 
визволення України від фашистських загарбників”.

В експозиції виставки було представлено копії 85 документів періо-
ду 1943–1944 років з фондів центральних і обласних державних архівів 
України, що висвітлюють подвиг українського народу та розкривають 
складні процеси визволення територій України від фашистських загарб-
ників, збитки, нанесені в період німецької окупації та відбудову народно-
го господарства після визволення.

Серед виставок, підготовлених державними архівами областей слід 
відзначити виставку, підготовлену Держархівом Херсонської облас-
ті “Шляхами війни. До 66-ї річниці визволення України”, яка у період  
26–30 жовтня 2010 року експонувалась в обласному шпиталі інвалідів 
та учасників Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років та в головному 
корпусі обласного архіву.

22 жовтня 2010 року Держархівом Харківської області було проведе-
но читацьку конференцію “Велич подвигу народного”, присвячену 66-й 
річниці визволення України від фашистських загарбників. У конференції 
взяли участь співробітники держархіву, студенти вищих навчальних за-
кладів м. Харкова, науковці, музейні працівники, представники ЗМІ та 
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громадських організацій. У рамках заходу було відкрито виставку архів-
них документів “Історія Великої Вітчизняної війни крізь призму архівних 
документів”.

На виконання домовленостей керівників Держкомархіву та Феде-
рального архівного агентства (Російська Федерація), російською сторо-
ною було надано для експонування в Україні матеріали історико-доку-
ментальної виставки “Радянське суспільство і війна. 1941–1945 рр. До 
65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні”, яка з успіхом пройшла 
в Москві, у дні святкування 65-річчя Великої Перемоги, а також 1 жовтня 
2010 року в Мінську.

Цю виставки було урочисто відкрито 23 грудня 2010 року у при-
міщенні ЦДАМЛМ за участі відповідальних представників Посольства 
Республіки Білорусь та Посольства Російської Федерації, а також заступ-
ника директора Російського державного архіву економіки О. Р. Курапової, 
одним з авторів виставки.

Експозиція виставки презентувала архівні документи з фондів Росій-
ського державного архіву економіки, Російського державного архіву кі-
нофотодокументів, Російського державного архіву соціально-політич-
ної історії, Російського державного воєнного архіву, Державного архіву 
Російської Федерації, що висвітлюють складні процеси перебудови про-
мисловості на військовий лад, працю сільських трудівників, нацистський 
окупаційний режим, партизанський рух.

Державні архіви у видавничій роботі приділили велику увагу увіч-
ненню пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років.

Упродовж 2010 року вийшли друком науково-популярне видання 
“Радянські партизани 1941–1944 рр.: світло і тіні” та збірник документів 
“Партизанская война на Украине. Дневники партизанских командиров 
Украины 1941–1944 гг.”, що були підготовлені ЦДАГО, збірник доку-
ментів Держархіву Дніпропетровської “Окупаційний режим на Дніпро-
петровщині у хронологічних довідках місцевих органів влади 1941– 
1944 рр.”; підготовлений Держархівом Запорізької області спільно із 
Запорізьким державним університетом збірник документів “Дневник  
с далекой неволи”; видання Держархіву Кіровоградської області “Кіро-
воградщина і кіровоградці в роки Другої світової війни: спогади, доку-
менти і матеріали”; збірники документів Держархіву Херсонської області 
“Підпільна організація Центр. Щоденники П. А. Комкова” та “Херсон-
щина за часів нацистської окупації 1941–1944 рр.”; підготовлений Держ-
архівом Хмельницької області спільно з обласною організацією вете-
ранів біографічний довідник про Героїв СРСР “Подвиг їх безсмертний” 
тощо. Вийшов у світ і спеціальний випуск науково-практичного журналу  
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“Архіви України”, присвячений 65-річчю Перемоги у Великій Вітчиз-
няній війні 1941–1945 років.

На виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 
17.03.2011 № 199-р “Про заходи з увічнення пам’яті про події Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років та її учасників на 2011–2015 роки”, від 
30.03.2011 № 241-р “Про заходи з підготовки та відзначення 66-ї річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років”, від 27.04.2011 
№ 361-р “Про затвердження плану заходів з відзначення у 2011 році Дня 
скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні та 70-ї річниці по-
чатку Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років” Держкомархів та де-
ржавні архіви беруть активну участь у заходах з відзначення 66-річни-
ці Великої Перемоги та 70-ї річниці початку Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 років.

6 травня 2011 року у вестибюлі Комплексу споруд ЦДА Украї-
ни відкрито документальну виставку “Пам’ятаємо подвиг... Шануємо 
відданість... До Дня Перемоги та на пошану Олександра Георгійовича 
Мітюкова”. Експозицію було підготовлено Держкомархівом, ЦДАВО та  
ЦДКФФА. Наступного року планується продовжити традицію вшану-
вання пам’яті архівістів-учасників Великої Вітчизняної війни 1941– 
1945 років колективами центральних державних архівів та держархівів 
областей. Буде підготовлено відповідні виставки, присвячені колишнім 
працівникам архівів-учасникам Великої Вітчизняної війни.

У Меморіальному комплексі “Національний музей історії Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років” відкрито спільну документальну 
виставку Меморіального комплексу та ЦДАГО, присвячену 110-й річниці 
від дня народження двічі Героя Радянського Союзу О. Ф. Федорова.

На виконання наказу Держкомархіву від 11.04.2011 № 44 “Про участь 
державних архівів у заходах з увічнення пам’яті про події Великої Вітчиз-
няної війни 1941–1945 років та її учасників на 2011–2015 роки та з підго-
товки та відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941–1945 років” з початку травня поточного року тематичні виставки 
документів до 66-річниці Великої Перемоги вже відкрито у будівлях де-
ржархівів в Автономній Республіці Крим, Волинської, Дніпропетровсь-
кої, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, 
Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Хмельни-
цької, Черкаської областей. Підготовлену Держархівом Одеської області 
виставку “Одеса. 1941–1944” відкрито в будівлі облдержадміністрації. 
Держархіви організовують огляди експозицій виставок для учнівської та 
студентської молоді.
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Співробітники держархівів Донецької, Кіровоградської, Одеської, 
Полтавської, Рівненської, Хмельницької, Чернігівської областей та Держ-
архіву м. Києва взяли участь у підготовці передач та сюжетів, присвяче-
них історичним подіям 1941–1945 років для обласних теле- та радіоком-
паній. Працівниками Держархіву Харківської області підготовлено статті 
“Лист із фронту” для газети “Слобідський край” та “Архівні документи 
як джерело вивчення історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.”; 
працівником Держархіву Рівненської області підготовлено статтю “Газе-
та в боротьбі з ворогом” для газети “Вісті Рівненщини”.

Окрім того, представники обласних державних архівів взяли участь 
у засіданнях круглих столів, наукових конференціях, проведенні тематич-
них уроків (лекцій) для студентів вищих навчальних закладів та учнів 
середніх шкіл, зустрічах із ветеранами Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 років, інших заходах, що проводяться в регіонах з нагоди 66-ї річни-
ці Великої Перемоги.

ЦДКФФА з початку 2011 року копії кінодокументів для використан-
ня при підготовці документальних фільмів про події Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років надано телекомпанії “1+1”, ТВП “Просвітницьке 
кіно України”, ТОВ “Пронто фільм”, ТОВ телевізійне агентство “Профі-
ТВ”, студії “Ірпінський круг” (КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого); для 
вітального ролику до Дня Перемоги – Першому діловому каналу.

Відповідно до наказу Держкомархіву від 16.11.2010 № 190 “Про 
участь державних архівних установ у відзначенні 70-річчя початку Ве-
ликої Вітчизняної війни” державними архівами проведено виявлення до-
кументів до експозиції чергової спільної виставки Держкомархіву та Ме-
моріального комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років”, яку планується відкрити в червні поточного року 
у Меморіальному комплексі. Цифрові копії документів цієї тематики для 
експозиції з фондів федеральних архівів Росії було отримано від Феде-
рального архівного агентства (Російська Федерація).

За дорученням Кабінету Міністрів України Держкомархівом напри-
кінці квітня 2011 року було передано до Секретаріату Кабінету Міністрів 
цифрові копії документів з фондів ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, що ви-
світлюють роль Уряду у відбудові післявоєнної України. Документальну 
виставку цієї тематики планується відкрити у Будинку Уряду.

За домовленістю з Радою Організації ветеранів України під час про-
ведення науково-практичної конференції та засідання Круглого столу на 
тему: “Внесок учасників війни – працівників тилу в Перемогу у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 рр.”, що відбудеться 25–26 травня 2011 року 
у Клубі Кабінету Міністрів України, буде відкрито тематичну виставку 
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документів з фондів державних архівів України та федеральних архівів 
Росії. Зараз триває підготовка ЦДАВО експозиції виставки, Держкомар-
хівом готується буклет цієї виставки.

На виконання Указу Президента України від 05.10.2009 року № 800 
“Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами трагедії Бабиного Яру” та на-
казу Держкомархіву від 16.03.2011 № 33 “Про участь державних архівів у 
заходах до 70-х роковин трагедії Бабиного Яру” у вересні 2011 року пла-
нується відкриття тематичної фотодокументальної виставки у приміщен-
ні ЦДАМЛМ. До кінця червня 2011 року триватиме виявлення в фондах 
держархівів документів, пов’язаних з трагічною річницею Бабиного Яру.

Відповідно до підписаного 14 квітня 2011 року Плану спільних за-
ходів Державної архівної служби України і Федерального архівного агент-
ства (Російська Федерація) на 2011–2013 роки заплановано підготовку у 
2011 році спільних документальних виставок “Партизанський рух у роки 
Великої Вітчизняної війни” та “До 70-річчя трагедії у Бабиному Яру”.

На виконання пункту 3 Плану заходів з увічнення пам’яті про події 
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років та її учасників на 2011– 
2015 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 17.03.2011 № 199-р., Держкомархів бере участь у розробці Концеп-
ції Державної цільової програми з увічнення пам’яті осіб, що загинули 
(пропали безвісти) під час Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, 
на 2011–2015 роки.

Державними архівами розпочато попередню роботу з виявлення 
документів, що можуть бути використані при створенні централізова-
ного банку даних про поховання часів Великої Вітчизняної війни 1941– 
1945 років, що розташовані на території України та інших держав (пункт 
5 Плану). Головним виконавцем проекту зі створення централізованого 
банку даних визначено Міністерство регіонального розвитку, будівниц-
тва та житлово-комунального господарства.

Проаналізувавши інформацію про заходи, вжиті архівами за звітній 
період з відзначення пам’ятних дат Великої Вітчизняної війни 1941– 
1945 років можна зазначити, що найбільш активно цю роботу проводять 
ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, держархіви Вінницької, Волинської, Дніп-
ропетровської, Донецької, Одеської, Полтавської, Харківської, Херсон-
ської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей, Держархів  
м. Севастополя.
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Про внесення змін до наказу Держкомархіву
від 11 квітня 2011 року № 44 “Про участь державних архівів

у заходах з увічнення пам’яті про події  
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років  

та її учасників на 2011–2015 роки та з підготовки  
та відзначення 66-ї річниці Перемоги  

у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років”
від 2 червня 2011 р. № 60

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 18 трав-
ня 2011 року № 23646/1/1-11 до листа Глави Адміністрації Президента  
України Льовочкіна С. В. від 10 травня 2011 року № 02-01/1287,

НАКАЗУЮ:
1. Доповнити пункт 1 наказу Держкомархіву від 11 квітня 2011 року 

№ 44 абзацом 7 такого змісту:
подання не пізніше 31 грудня 2011 року до Кабінету Міністрів  

України та Адміністрації Президента України інформації про вжиті 
Укрдержархівом та державними архівами заходи з відзначення 70-річчя 
від початку Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років.

2. Доповнити пункт 2 наказу Держкомархіву від 11 квітня 2011 року 
№ 44 після підпункту 2.5. підпунктом 2.6. такого змісту:

участь протягом травня – червня 2011 року у місячнику пам’яті, 
присвяченому 70-річчю від початку Великої Вітчизняної війни 1941– 
1945 років;

участь у червні – липні у вечорах пам’яті, зустрічах з ветеранами 
війни;

проведення до 22 вересня 2011 року тематичних виставок фото-  
та архівних документів, приурочених до 70-річчя від початку партизансь-
кого руху;

Держархівам Одеської області, мм. Києва та Севастополя проведен-
ня у вересні – жовтні 2011 року тематичних виставок, присвячених почат-
ку оборони цих міст;

участь колективів державних архівів у загальноукраїнській хвилині 
мовчання 22 червня 2011 року, а також приспущення державних прапорів 
на будівлях державних архівів.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби  О. П. Гінзбург
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Про проведення 22 червня Хвилини пам’яті з загиблими
у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років та порядку 

офіційного використання копій Прапора Перемоги
від 7 червня 2011 р. № 61

На виконання Закону України “Про внесення змін до Закону України 
“Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років” 
щодо порядку офіційного використання копій прапора Перемоги” від 
21 квітня 2011 року № 3298–VI, постанови Верховної Ради України “Про 
запровадження в Україні особливої церемонії – проведення 22 червня 
кожного року Хвилини пам’яті з загиблими у Великій Вітчизняній війні 
1941–1945 років” від 20 травня 2011 року № 3420– VI, доручень Кабінету 
Міністрів України від 31 травня 2011 року №№ 25902/1/1–11, 26652/2/1–11,

НАКАЗУЮ:
1. Керівництву Державної архівної служби, керівникам державних 

архівних установ:
на знак скорботи за загиблими у роки Великої Вітчизняної війни  

22 червня кожного року забезпечувати приспущення Державного Прапо-
ра України із чорними стрічками на будинках споруд державних архівних 
установ;

22 червня кожного року о 10 годині забезпечувати проведення хвили-
ни мовчання на вшанування пам’яті за загиблими у Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945 років шляхом зупинення на цей час роботи працівників;

використання копій Прапора Перемоги під час заходів, присвячених 
Дню Перемоги, які здійснюються державними архівними установами;

офіційний підйом у День Перемоги копій Прапора Перемоги на бу-
динках (щоглах, флагштоках) поряд з Державним Прапором України.

2. Директору ДЕКС ЦДА забезпечити придбання копій Прапора Пе-
ремоги та його офіційне підняття та використання у День Перемоги.

3. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

Про доступ до публічної інформації
від 7 червня 2011 р. № 63

На виконання Закону України від 13 січня 2011 року № 2939–VI “Про 
доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 5 травня 



128

2011 року № 547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади до-
ступу до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 травня 2011 року № 583 “Питання виконання Закону України “Про 
доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів Украї-
ни, центральних та місцевих органах виконавчої влади”, доручення Кабі-
нету Міністрів України від 18 травня 2011 року № 23532/2/1–11,

НАКАЗУЮ:
1. Установити, що Державний комітет архівів:
1.1. є розпорядником інформації, якою володіє Державний комітет 

архівів, зокрема інформації:
яка отримана або створена в процесі реалізації Державним коміте-

том архівів своїх повноважень та яка перебуває у володінні апарату Де-
ржавного комітету архівів;

яка отримана або створена апаратом Державного комітету архівів під 
час забезпечення діяльності Державного комітету архівів та яка перебу-
ває у його володінні;

1.2. не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
стосовно інформації інших державних органів України, органів вла-

ди інших держав, міжнародних організацій;
стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, 

аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
2. Визначити
2.1. начальника відділу міжнародного співробітництва та вико-

ристання інформації (Ярошенко Д. В.) відповідальною особою з питань 
запитів на інформацію, що надходять до Державного комітету архівів  
у частині контролю запитів на інформацію;

2.2. сектор організації діловодства в центральному апараті (Грине-
вич В. В.) відповідальним за реєстрацію та ведення єдиної системи облі-
ку (бази запитів) запитів на інформацію;

2.3. відділи міжнародного співробітництва та використання інфор-
мації (Ярошенко Д. В.) та інформаційних технологій (Забенько Ю. І.) 
відповідальними за забезпечення, створення та підтримку в актуальному 
стані рубрики офіційного веб-порталу Державного комітету архівів “За-
пити на інформацію”;

2.3.1. керівникам структурних підрозділів (Богунова Н. К., Барано-
ва О. В., Сельченкова С. В., Кисельова Л. А., Кузнєцова М. І., Прилепі-
шева Ю. А., Забенько Ю. І., Ярошенко Д. В., Тюрін О. О., Стадник В. А., 
Гриневич В. В., Горєва В. В., Рибачук О. В.) забезпечити оперативне по-
дання інформації про запити на інформацію для розміщення в рубриці 
“Запити на інформацію”.
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3. Визначити відділ інформаційних технологій (Забенько Ю. І.) Ад-
міністратором Єдиної бази запитів на інформацію, який здійснює заходи 
із створення та супроводження програмного забезпечення Єдиної бази та 
відповідає за технічне і технологічне забезпечення збереження та захисту 
даних, що містяться у ній.

Відділу невідкладно розробити технічне завдання на створення та 
технічне і технологічне супроводження програмного забезпечення Єди-
ної бази, передбачивши:

доступ керівництва Державного комітету архівів та відповідальної 
особи до Єдиної бази;

під’єднання структурних підрозділів апарату до Єдиної бази;
створення єдиної електронної адреси для запитів на інформацію.
4. Встановити, що порядок документообігу в апараті Державного 

комітету архівів з виконання запитів на інформацію здійснюється з ура-
хуванням:

систематичного інформування відповідальною особою з питань за-
питів на інформацію керівництва Державного комітету архівів про кіль-
кість та характер запитів на інформацію;

визначення керівництвом Державного комітету архівів належного 
структурного підрозділу, який є відповідальним за розгляд запитів на 
інформацію, що надійшли електронною поштою, факсом або поштою, 
якщо у такій кореспонденції зазначено, що це запит на інформацію;

передання сектором організації діловодства в центральному апараті 
запиту на інформацію на виконання відповідному структурному підроз-
ділу;

реєстрації структурними підрозділами в журналах обліку запитів на 
інформацію, що надійшли усно та телефоном;

надання відповіді на запит на інформацію тим структурним підроз-
ділом, у володінні якого знаходиться запитувана інформація. При цьому 
відповідальна особа з питань запиту на інформацію визначається керів-
ником структурного підрозділу;

у разі надходження запиту на інформацію до структурного підроз-
ділу, який не володіє запитуваною інформацією, відповідальна особа  
з питань запиту на інформацію, визначена керівником такого структурно-
го підрозділу, негайно повідомляє його про це та за дорученням керівника 
негайно надсилає відповідний запит до сектору організації діловодства  
в центральному апараті;

у разі надходження документації в порядку загального докумен-
тообігу, яка за своїм характером є запитом на інформацію, структурні 
підрозділи самостійно реєструють її в Єдиній базі; 



130

у разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на 
інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої ко-
респонденції розглядається за правилами, встановленими Законом “Про 
доступ до публічної інформації”, та його копія в частині інших питань 
розглядається за Законом України “Про звернення громадян”. 

У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отри-
мання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, 
така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Зако-
ном України “Про звернення громадян”; 

у разі надходження запиту на інформацію, яка може бути одержана 
запитувачем із загальнодоступних джерел (офіційний веб-портал Держав-
ного комітету архівів, офіційні друковані видання тощо), така інформація 
надається тим структурним підрозділом, у володінні якого знаходиться 
запитувана інформація; 

надання відповіді на запит на інформацію запитувачу у тій самій 
формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її  
у письмовій формі;

обов’язкового інформування структурними підрозділами відпові-
дальної особи на запити на інформацію про результати розгляду таких 
запитів.

5. Відповідальній особі на запити на інформацію (Ярошенко Д. В.) 
спільно з управлінням діловодства, формування та зберігання НАФ 
(Сельченкова С. В.) у тижневий термін розробити на підставі примірної 
форми запиту на інформацію та примірного порядку складення та подан-
ня запитів на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 травня 2011 року № 583 власні акти та опублікувати їх на 
веб-порталі.

6. Керівникам державних архівних установ на підставі примірної 
форми запиту на інформацію та примірного порядку складення та подан-
ня запитів на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 травня 2011 року № 583, затвердити власні акти та опри-
люднити їх на власних веб-сайтах.

Про проведену роботу інформувати відповідальну особу на запити 
на інформацію у Державному комітеті архівів до кінця червня 2011 року.

7. Фінансово-економічному відділу (Стадник В. А.) забезпечити 
розрахунок та фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією 

Закону “Про доступ до публічної інформації” в апараті Державного 
комітету архівів.

8. ДЕКС ЦДА (Басов В. В.) до кінця червня 2011 року визначити 
спеціальне місце для роботи запитувачів із документами Державного  
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комітету архівів, що містять публічну інформацію, їх копіями, та подати 
пропозиції щодо обладнання таких місць відповідною оргтехнікою.

9. Відділу організаційно-аналітичного та правового забезпечення 
(Богунова Н. К.) внести зміни до положень про структурні підрозділи та 
посадові інструкції.

10. Управлінню діловодства, формування та зберігання НАФ (Сель-
ченкова С. В.) внести зміни до інструкції з організації діловодства  
в Державному комітеті архівів.

11. Контроль за виконання цього наказу лишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

Про участь ЦДАМЛМ у виставці “Василь Єрмілов”
у Національному культурно-мистецькому та музейному

комплексі “Мистецький Арсенал”
від 8 червня 2011 р. № 64

У зв’язку з проведенням у період з 20 червня по 20 липня 2011 року 
у приміщенні Національного культурно-мистецького та музейного ком-
плексу “Мистецький Арсенал” виставки “Василь Єрмілов”, присвяченої 
життю та творчості видатного українського митця, організованої з ініціа-
тиви галереї ПРОУН (Москва, Російська Федерація), тематико-експози-
ційним планом якої передбачено включення до експозиції документів  
з фондів ЦДАМЛМ України (оригінали та копії).

НАКАЗУЮ:
1. Директору ЦДАМЛМ (Скрипка Л. В.):
до 10 червня 2011 року укласти з Національним культурно-мистець-

ким та музейним комплексом “Мистецький Арсенал” (далі – Мистецький 
Арсенал) відповідний договір (Додаток № 1);

копії підписаного договору у триденний термін надати Державному 
комітету архівів;

забезпечити у період 16–17 червня 2011 року передавання у тимча-
сове користування Мистецькому Арсеналу оригіналів документів НАФ  
з фондів архіву для використання в експозиції виставки терміном на один 
місяць (Додаток № 2);

завчасно надати ЦДКФФА та ДЦЗД НАФ оригінали документів для 
виготовлення фотокопій з метою експонування на виставці та страхових 
копій на оригінали документів;
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передавання оригіналів архівних документів здійснити відповідно 
до вимог Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні 
установи” та “Порядку користування документами Національного архів-
ного фонду України, що належать державі, територіальним громадам”.

2. Покласти персональну відповідальність за своєчасне повернення 
оригіналів архівних документів з фондів ЦДАМЛМ на директора архіву 
Скрипку Л. В.

3. Директору ЦДКФФА (Топішко Н. О.) до 10 червня 2011 року ви-
готовити для експозиції виставки копії фотодокументів з Альбому з фо-
тографіями Єрмілова В. Д. (індивідуальні, групові), 1920–1960-ті роки 
(ЦДАМЛМ, ф. 337, оп. 1, спр. 183, арк. 1–10) та передати ЦДАМЛМ.

4. ДЦЗД НАФ (Яценюк А. М.) до 10 червня 2011 року забезпечити ви-
готовлення страхових копій на оригінали документів з фондів ЦДАМЛМ, 
що експонуватимуться на виставці.

5. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держко-
мархіву (Прилепішева Ю. А.) та відділу зберігання та обліку НАФ (Кисе-
льова Л. А.) забезпечити координацію та контроль за роботою ЦДАМЛМ 
з Мистецьким Арсеналом.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Го-
лови Державного комітету Музичук О. В.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву  
від 14.06.2011 року “Про стан усунення порушень,  

виявлених попередньою перевіркою
в Держархіві Луганської області”

від 17 червня 2011 р. № 67

1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву від 
14.06.2011 “Про стан усунення порушень, виявлених попередньою пере-
віркою в Держархіві Луганської області” (додається).

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург
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РІшЕННЯ
КолегіїДержавного комітету архівів України

м. Київ  14 червня 2011 р.

Про стан усунення порушень, виявлених попередньою 
перевіркою в діяльності Держархіву Луганської області

Колегія відзначає, що Держархівом Луганської області проведено 
певну роботу щодо усунення недоліків, виявлених комплексною перевір-
кою робочої групи Держкомархіву у 2010 році.

На виконання плану заходів по усуненню недоліків у діяльності держ-
архіву за результатами комплексної перевірки держархівом розроблено 
регламент роботи архіву, встановлено розподіл обов’язків між директо-
ром і його заступниками, затверджено штатний розпис держархіву, дооп-
рацьовано та затверджено положення про структурні підрозділи архіву та 
посадові інструкції працівників.

Складено плани та звіти роботи архіву, його структурних підрозділів 
та працівників архіву. Проводиться щоквартальний аналіз виконання 
структурними підрозділами планових показників роботи.

Поліпшено організацію роботи усіх дорадчих органів. 
Затверджено кадровий резерв на керівні посади держархіву.
Здійснено низку заходів щодо поліпшення умов зберігання доку-

ментів.
Проведено ремонт даху будівлі № 1 та системи опалення будівлі 

№  2. 
Встановлено системи відеоспостереження в обох читальних залах. 

Придбано та встановлено в архівосховищах гігрометри-психрометри.
Переміщено в окреме архівосховище страховий фонд. 
Донбаським регіональним центром страхового фонду документації 

виготовлено фонд користування на 76 справ держархіву.
Посилено контроль за рухом і станом документів, виданих із архі-

восховищ.
Проведено також певну роботу щодо покращення роботи з організа-

ції формування НАФ, науково-методичного керівництва архівними уста-
новами.

Відбулися певні позитивні зрушення щодо організації використання 
документної інформації. Забезпечено процедуру легалізації довідок, які 
надходять від установ, організацій іноземних держав. Призначено від-
повідального за співпрацю зі ЗМІ.
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Здійснено певні заходи щодо покращення роботи з охорони праці.
Водночас залишається невирішеною низка проблем.
Через відсутність фінансування не завершено встановлення автома-

тичної системи пожежогасіння у будівлі №1, не замінено застарілі систе-
ми кондиціювання повітря в обох будівлях архіву.

Роботи зі створення страхового фонду не поновлено. Консерваційно-
профілактичне оброблення страхового фонду не здійснювалося.

Облік в архіві залишається децентралізованим.
Картонування документів в архівосховищах будівлі № 1 відбувається 

лише за рахунок вивільнення картонажу з архівосховищ будівлі № 2.
Залишилися невиправленими суттєві недоліки у складанні списків 

джерел формування НАФ. Не здійснено розмежування установ – джерел 
формування НАФ між держархівом та архівними відділами міських рад, 
не укладено договори між держархівом і архівними відділами міських рад 
щодо делегування повноважень останнім у частині контролю за станом 
діловодства та архівної справи в установах державної форми власності. 

Залишається не вирішеною проблема створення трудових архівів. 
Залишився без змін обмежений час роботи читальних залів.
Підготовка путівника проводиться дуже повільно.
Ціни на роботи (послуги), що надає держархів, не розроблено.
Власного сайту архівом не створено.
Профспілкова організація відсутня.
Виходячи з викладеного, колегія вирішує:
1. Інформацію щодо усунення недоліків і порушень, виявлених ро-

бочою групою Держкомархіву під час комплексної перевірки у 2010 році, 
прийняти до відома.

2. Зобов’язати керівництво Держархіву Луганської області (Старо-
войтов М. М.) вжити необхідних заходів для усунення порушень в пов-
ному обсязі та подати до 1 листопада 2011 р. відділу організаційно-аналі-
тичного та правового забезпечення Держкомархіву (Богунова Н. К.) звіт 
про виконання даного рішення.

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

Секретар колегії Т. В. Галицька
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Довідка
Про стан усунення порушень, виявлених попередньою 

перевіркою в діяльності Держархіву Луганської області

На виконання рішення колегії Держкомархіву від 20.07.2010 та згід-
но з Планом-звітом організаційної роботи Держкомархіву на 2011 р. про-
ведено перевірку стану усунення недоліків в діяльності Держархіву Лу-
ганської області, виявлених комплексною перевіркою у червні 2010 року.

На розширеному засіданні колегії держархіву 09.09.2010, в якому 
взяли участь начальник Управління державної служби Головдержслужби 
України в Луганській області, начальники архівних відділів та керівники 
трудових архівів області було розглянуто результати комплексної пере-
вірки діяльності держархіву та схвалено план заходів щодо усунення по-
рушень і недоліків, виявлених під час комплексної перевірки.

На виконання плану заходів розроблено регламент роботи архіву 
(наказ від 26.10.2010 №57). Встановлено розподіл обов’язків між дирек-
тором і його заступниками (наказ від 26.10.2010 № 55). Розпорядженням 
Голови Луганської облдержадміністрації від 28.12.2010 № 1640 затверд-
жено штатний розпис держархіву. 

Розроблено положення про РСО, доопрацьовано та затверджено по-
ложення про структурні підрозділи архіву та посадові інструкції праців-
ників (накази від 26.10.2010 № 56, від 03.12.2010 № 74, від 21.04.2011  
№ 26). 

Складено плани та звіти роботи архіву, його структурних підрозділів 
та працівників архіву (форми №№ 110, 111, 112). Проводиться щоквар-
тальний аналіз виконання структурними підрозділами планових показ-
ників роботи.

Поліпшено організацію роботи усіх дорадчих органів. 
Переглянуто та затверджено положення та склад науково-методич-

ної ради, експертно-перевірної комісії, положення про колегію. Новий 
склад колегії затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації 
від 23.03.2011 № 352.

Проведено аналіз роботи науково-методичної ради держархіву та схва-
лено заходи щодо покращення її роботи (протокол від 10.12.2010 № 4).

З липня 2010 року оформлення та формування протоколів засідань 
колегії, науково-методичної ради, ЕПК здійснюється відповідно до норм 
ДСТУ.

З метою активізації роботи зі створення трудових архівів голові 
облдержадміністрації направлено лист (від 23.03.2011 №03-08/47) щодо 
сприяння у створенні трудових архівів Луганської області.
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Затверджено кадровий резерв на керівні посади держархіву (наказ 
від 29.12.2010 № 64).

Затверджено новий склад комісії з охорони праці держархіву (наказ 
від 07.02.2011 № 8).

Здійснено низку заходів щодо поліпшення умов зберігання доку-
ментів.

Виконано роботи по ремонту даху будівлі № 1 на суму 9954,53 грн. 
та ремонт системи опалення будівлі № 2 на суму 74531,80 грн. Перед об-
ласною радою порушено питання щодо виділення коштів для проведення 
капітального ремонту теплотраси будівлі № 1.

Проведено одноразову обробку документів міською дезінфекційною 
станцією.

Встановлено системи відеоспостереження в обох читальних залах на 
суму 27813 грн. (договори від 01.09.2010 № 0762.10/1 та № 0762.10/2.).

У 2011 році розпочато процедуру закупівель на послуги з охорони 
приміщень держархіву, направлено документи до Міністерства економіч-
ного розвитку і торгівлі України щодо надання дозволу на проведення 
процедури закупівлі у одного учасника - Управління державної служби 
охорони при УМВС України в Луганській області. 

Страховий фонд переміщено в окреме архівосховище.
У приміщенні, де зберігаються метричні книги, знято шпалери та 

проведено косметичний ремонт.
Придбано і встановлено в архівосховищах 38 гігрометрів-психро-

метрів.
Складено графіки проведення знепилення та прибирання архівос-

ховищ, згідно з якими знепилення проводиться 2 рази на місяць, вологе 
прибирання – щотижнево.

Згідно з укладеним договором з Донбаським регіональним цент-
ром страхового фонду документації виготовлено фонд користування на  
76 справ архіву.

Виправлено помилки в обліковій документації та паспорті архіву  
з урахуванням зауважень комісії.

Продовжується робота щодо створення електронного фондового ка-
талогу, до якого внесено всі фонди дорадянського періоду та майже усі 
фонди радянського періоду. 

Посилено контроль за рухом і станом документів, виданих у тимча-
сове користування (наказ від 20.10.2010 року № 54 “Про заходи щодо по-
силення контролю за своєчасним поверненням справ до архівосховищ”).

Посилено роботу щодо організації формування НАФ, науково-мето-
дичного керівництва архівними установами.
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До графіку приймання документів НАФ до держархіву включено 
приймання документів особового походження та аудіовізуальних до-
кументів. На зберігання прийнято 29 од. зб. особового походження та  
12 од. зб. фотодокументів.

Кількість документів, що зберігаються в установах понад встанов-
лені терміни зменшилась з 96 тис. од. зб. до 88,6 тис. од. зб.

Розроблено та затверджено план приймання документів до держар-
хіву на 2012-2015 роки від архівних підрозділів, які зберігають докумен-
ти понад встановлені строки.

Відповідно до планів-графіків комплектування архівних відділів 
планується прийняти 9468 документів НАФ на державне зберігання від 
підприємств, установ і організацій.

У березні 2011 року з представниками установ, організацій, підпри-
ємств, документи НАФ яких зберігаються в неупорядкованому стані та 
понад встановлені строки, проведено семінар-нараду: “Основні прави-
ла роботи архівних підрозділів та експертних комісій підприємств, ус-
танов, організацій, що знаходяться у зоні комплектування Державного 
архіву Луганської області”. У семінарі прийняли участь представники 
20-ти організацій. На 2011 рік заплановано проведення ще 4 семінарів. 
Співробітниками архіву надається методична та практична допомога 
підприємствам, установам та організаціям з питань науково-технічного 
впорядкування документів НАФ та подальшої передачі їх на зберігання. 
Так, лише протягом I кварталу 2011 року було надано 128 консультацій 
організаціям – фондоутворювачам.

До плану – графіку проведення перевірянь роботи служб діловодс-
тва, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб – джерел 
формування НАФ на 2011 рік включено підприємства, установи, органі-
зації, де відсутні номенклатури справ та низький показник впорядкованих 
документів НАФ. Відповідно до плану у I кварталі 2011 року здійснено 
8 перевірянь роботи архівних підрозділів підприємств, установ, органі-
зацій.

Розпочато роботу щодо підготовки огляду стану архівної справи та 
діловодства в архівних підрозділах - джерелах формування НАФ держ-
архіву. 

Створено та введено в дію комп’ютерну програму “Електронний 
журнал реєстрації документів, схвалених та погоджених ЕПК”, яка доз-
воляє швидко здійснювати пошук необхідної інформації, складати звіти 
за різними показниками.

Питання діяльності архівних відділів райдержадміністрацій і місь-
ких рад розглядаються на засіданнях колегії держархіву, на засідання 
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якої запрошуються начальники архівних відділів та керівників трудових 
архівів.

Відбулися певні позитивні зрушення щодо організації використання 
документної інформації.

Забезпечено доступ та роботу користувачів із каталогами. Ведеться 
журнал обліку використання каталогу.

Забезпечено процедуру легалізації довідок, які надходять від уста-
нов, організацій іноземних держав.

Призначено відповідального за співпрацю із ЗМІ (наказ від 26.10.2010  
№ 60).

Водночас залишається невирішеною низка проблем:
Пропозиції держархіву до проекту державного бюджету на 2011 рік, 

якими передбачалося 483552 грн. на забезпечення охорони будівель ар-
хіву підрозділами державної служби охорони, 222851 грн. на завершення 
монтажу та установки пожежної сигналізації, 5000 грн. для придбання 
картонажних коробок, 3 683 грн. для укладення договору з міською дезін-
фекційною станцією на проведення дезінфекції, дезінсекції документів, 
не було враховано облдержадміністрацією.

Через відсутність фінансування не завершено встановлення автома-
тичної системи пожежогасіння у будівлі № 1.

Не замінено застарілі системи кондиціювання повітря в обох будів-
лях архіву, температурно-вологісний режим у сховищах не відповідає 
чинним вимогам.

Працівників не в повному обсязі забезпечено візками для переміщення 
справ та драбинами, які б відповідали вимогам інструкції з охорони праці.

Роботи зі створення страхового фонду не поновлено, обладнання для 
мікрофільмування застарілою. Консерваційно-профілактичне оброблен-
ня страхового фонду не проводиться.

Облік в архіві залишається децентралізованим.
Картонування документів в архівосховищах будівлі № 1 відбувається 

лише за рахунок вивільнення картонажу з архівосховищ будівлі № 2.
Залишилися невиправленими суттєві недоліки у складанні списків 

джерел формування НАФ. Не здійснено розмежування установ – джерел 
формування НАФ між держархівом та архівними відділами міських рад, 
не укладено договори між держархівом і архівними відділами міських рад 
щодо делегування повноважень останнім у частині контролю за станом 
діловодства та архівної справи в установах державної форми власності. 

За відсутності необхідної кількості штатних одиниць залишився без 
змін обмежений час роботи читальних залів.

Нераціонально розміщено монітори відеокамер для проведення на-
гляду в обох читальних залах.
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З метою активізації роботи з підготовки путівника оновлено склад 
робочої групи з його підготовки (наказ від 26.10.2010 № 58), але строки 
підготовки путівника не змінено (2015 р.).

Ціни на роботи (послуги), що надає держархів не розроблено та не 
затверджено.

Продовжують залишатися не значними кошти, отримані держархі-
вом від надання платних послуг.

Не створено власного сайту архіву.
Плинність кадрів складає 13,5%, що є вищою за середній показник 

по архівним установам.

Про оголошення рішення колегії Держкомархіву
від 14.06.2011 “Про виконання доручення  

Кабінету Міністрів України від 15.11.2010 № 63821/3/11-10  
щодо стану виконання завдань, визначених актами  

і дорученнями Президента України,
у сфері державної кадрової політики”

від 20 червня 2011 р. № 69

1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного комітету 
архівів України від 14 червня 2011 року “Про виконання доручення Ка-
бінету Міністрів України від 15.11.2010 № 63821/3/11-10 щодо стану ви-
конання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України,  
у сфері державної кадрової політики” (додається).

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

РІшЕННЯ
Колегії Державного комітету архівів України

м. Київ 14 червня 2011 року

Про виконання доручення Кабінету Міністрів України 
від 15.11.2010 № 63821/3/1-10 щодо стану виконання завдань, 

визначених актами і дорученнями Президента України, 
у сфері державної кадрової політики

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу кадрово-
го забезпечення Держкомархіву Баранової О. В., колегія констатує, що 
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керівництвом Укрдержархіву вживаються певні заходи щодо забезпечен-
ня безумовного виконання законодавчих та нормативно-правових актів  
у сфері архівної справи та здійснення систематичного контролю за їх ви-
конанням. 

Упродовж першого півріччя 2011 року Держкомархівом проводи-
лася відповідна робота по виконанню Указу Президента України від  
9 грудня 2010 р. № 1085 “Про оптимізацію центральних органів виконав-
чої влади”, згідно з яким Державний комітет архівів України реорганізо-
вується в Державну архівну службу України, на яку покладаються також 
функції з реалізації державної політики у сфері створення та забезпечен-
ня функціонування системи страхового фонду документації. До складу 
апарату Державної архівної служби включено Державний департамент 
страхового фонду документації, який знаходиться у місті Харкові.

Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 407/2011 за-
тверджено Положення про Державну архівну службу України. 

Згідно з Планом Кабінету Міністрів України Держкомархівом ви-
дано накази від 14 грудня 2010 року № 202 “Про хід виконання Указу 
Президента України від 09.12.2010 № 1085” та від 13 квітня 2011 року 
№ 45 “Про додаткові заходи щодо виконання Указу Президента Украї-
ни від 09.12.2010 № 1085”; попереджено працівників Держкомархіву про 
можливе звільнення з посад, зареєстровано Державну архівну службу  
в Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації, виго-
товлено гербову печатку служби, до завершення реформування системи 
забезпечено належне виконання функцій Держкомархіву.

З метою збереження високопрофесійного, досвідченого кадрового 
потенціалу державної служби та у зв’язку з приєднанням Державного де-
партаменту страхового фонду документації та покладенням на архівну 
службу додаткових обов’язків керівництвом Укрдержархіву здійснюють-
ся заходи щодо збереження штатної чисельності працівників служби для 
успішного виконання функцій служби. 

Проте, проведення адміністративної реформи призвело до процесів, 
які можуть негативно вплинути на розвиток архівної системи. 

Так, Радою міністрів АРК Крим, державними адміністраціями Лу-
ганської, Полтавської областей проводиться скорочення архівних від-
ділів районних державних адміністрацій та міських рад. Держкомархівом 
надіслано листа до Міністерства юстиції України з проханням сприяти 
у вирішенні питання збереження архівних відділів районних державних 
адміністрацій та міських рад. Міністерство юстиції зазначило, що від-
повідними законодавчими актами, визначено про обов’язковість функ-
ціонування архівних установ в обласній, Київській та Севастопольській 



141

міських, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державних ад-
міністраціях та архівних установ міських рад міст республіканського 
(Автономної Республіки Крим), обласного значення. Мін’юст підтримує 
позицію Укрдержархіву щодо необхідності збереження існуючої системи 
місцевих архівних установ.    

Окрім того, низка обласних державних адміністрацій проводить ско-
рочення працівників в архівах. У деяких держархівах ліквідуються само-
стійні посади заступників, натомість вводяться посади “заступник дирек-
тора – начальник відділу”. По перше, заступник директора – начальник 
відділу не може входити до складу відділу, а повинен бути у складі керів-
ництва; по друге, постановою Кабінету Міністрів України від 9 берез-
ня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів 
та інших органів” не передбачено умов оплати праці “заступника дирек-
тора – начальника відділу”, що може призвести до ускладнень при нара-
хуванні пенсії.

Колегія вирішує:
1. Інформацію начальника відділу кадрового забезпечення Держко-

мархіву Баранової О. В. взяти до відома.
2. Продовжувати роботу щодо виконання Плану організації виконан-

ня Указу Президента України від 9 грудня 2010 року №1085/2010 “Про 
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” та завер-
шення реорганізації Держкомархіву.

3. Відділу кадрового забезпечення Держкомархіву (Баранова О. В.) 
забезпечити безумовне виконання законодавчих та нормативно-правових 
актів в частині призначення працівників на посади в Державній архівній 
службі, оформлення кадрової документації.

4. Керівникам державних архівних установ забезпечити безумовне 
виконання законів України, актів і доручень Президента України та Кабі-
нету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики, 
здійснення систематичного контролю за безумовним виконанням актів 
законодавства у цій сфері. 

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

Секретар колегії Т. В. Галицька
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ДОВІДКА
Про виконання доручення Кабінету Міністрів України 

від 15.11.2010 № 63821/3/1-10 щодо стану виконання завдань, 
визначених актами і дорученнями Президента України, 

у сфері державної кадрової політики

Дорученням Кабінету Міністрів України від 15.11.2010 № 63821/3/1-10 
визначено щопівроку розглядати на засіданнях колегії питання щодо ста-
ну виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента Ук-
раїни, у сфері державної кадрової політики з метою вжиття невідкладних 
заходів до практичного виконання актів і доручень Президента України та 
Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової полі-
тики, забезпечення безумовного виконання законодавчих та нормативно-
правових актів в архівній сфері та здійснення систематичного контролю. 

Упродовж першого півріччя 2011 року Держкомархівом проводилася 
відповідна робота по виконанню Указу Президента України від 9 грудня 
2010 р. № 1085 “Про оптимізацію центральних органів виконавчої вла-
ди”, згідно з яким Державний комітет архівів України реорганізовується 
в Державну архівну службу України, на яку покладаються також функції 
з реалізації державної політики у сфері створення та забезпечення фун-
кціонування системи страхового фонду документації. До складу апарату 
Державної архівної служби включено Державний департамент страхово-
го фонду документації, який знаходиться у місті Харкові.

Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 407/2011 за-
тверджено Положення про Державну архівну службу України. Пунктом  
1 положення визначено, що Державна архівна служба України (Укр-
держархів) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Мініс-
тра юстиції України, входить до системи органів виконавчої влади і забез-
печує реалізацію державної політики у сфері архівної справи, діловодс-
тва та створення і функціонування державної системи страхового фонду 
документації, а також міжгалузеву координацію з питань, що належать 
до її компетенції.

Кабінетом Міністрів України було надіслано План організації вико-
нання зазначеного Указу, на виконання якого Держкомархівом видано на-
кази від 14 грудня 2010 року № 202 “Про хід виконання Указу Президента 
України від 09.12.2010 № 1085”  та від 13 квітня 2011 року № 45 “Про до-
даткові заходи щодо виконання Указу Президента України від 09.12.2010 
№ 1085”; попереджено працівників Держкомархіву про можливе звіль-
нення з посад, зареєстровано Державну архівну службу в Солом’янській 
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районній в місті Києві державній адміністрації, виготовлено гербову пе-
чатку служби, до завершення реформування системи забезпечено належ-
не виконання функцій Держкомархіву.

Одним із завдань адміністративної реформи, що проводиться  
у країні, є скорочення чисельності державних службовців, які працюють 
у центральних органах виконавчої влади, не менше ніж на 30 відсотків. 
З метою збереження високопрофесійного, досвідченого кадрового потен-
ціалу державної служби та у зв’язку з приєднанням Державного департа-
менту страхового фонду документації та покладенням на архівну службу 
додаткових обов’язків керівництвом Укрдержархіву здійснювались за-
ходи щодо збереження штатної чисельності працівників служби для ус-
пішного виконання функцій служби. Відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 17 січня 2011 р. № 20 “Деякі питання упорядкуван-
ня структури апарату центральних органів виконавчої влади” розроблено 
тимчасову структуру Державної архівної служби та тимчасовий штатний 
розпис.

Проте, проведення адміністративної реформи призвело до процесів, 
які можуть негативно вплинути на розвиток архівної системи. 

Так, Радою міністрів АРК Крим, державними адміністраціями Лу-
ганської, Полтавської областей проводиться скорочення архівних від-
ділів районних державних адміністрацій та міських рад. Держкомархівом 
надіслано листа до Міністерства юстиції України з проханням сприяти 
у вирішенні питання збереження архівних відділів районних державних 
адміністрацій та міських рад. Міністерство юстиції зазначило, що від-
повідними законодавчими актами, визначено про обов’язковість фун-
кціонування архівних установ в обласній, Київській та Севастопольсь-
кій міських, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державних 
адміністраціях та архівних установ міських рад міст республіканського 
(Автономної Республіки Крим), обласного значення. Мін’юст підтримує 
позицію Укрдержархіву щодо необхідності збереження існуючої системи 
місцевих архівних установ.    

Окрім того, низка обласних державних адміністрацій проводить 
скорочення працівників в архівах. У деяких держархівах ліквідуються  
самостійні посади заступників, натомість вводяться посади “заступник ди-
ректора – начальник відділу”. По перше, заступник директора – начальник  
відділу не може входити до складу відділу, а повинен бути у складі керів- 
ництва; по друге, постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня  
2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці  
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів 
та інших органів” не передбачено умов оплати праці “заступника директора – 
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начальника відділу”, що може призвести до ускладнень при нараху- 
ванні пенсії.

Начальник відділу кадрового забезпечення О. В. Баранова

З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України
від 14.06.2011 “Про проблемні питання діяльності

державних галузевих архівів”
від 20 червня 2011 р. № 70

1. Оголосити до виконання рішення колегії Державного комітету ар-
хівів України від 14 червня 2011 року “Про проблемні питання діяльності 
державних галузевих архівів” (додається). 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

РІшЕННЯ
Колегії Державного комітету архівів України

м. Київ 14 червня 2011 р.

Про проблемні питання діяльності  
державних галузевих архівів

Колегія, заслухавши та обговоривши інформацію начальника уп-
равління діловодства, формування та зберігання НАФ Держкомархіву                  
Сельченкової С. В., відзначає, що на підставі анкетування, вивчення ор-
ганізаційних документів, облікових даних було проведено аналіз діяль-
ності державних галузевих архівів (далі – ГДА). 

Відповідно до ст. 26 Закону України “Про Національний архівний 
фонд та архівні установи” створено чотирнадцять ГДА, дванадцять з них 
працюють відповідно до положень про них, зареєстрованих в Мін’юсті. 

П’ять ГДА є самостійними юридичними особами (ГДА Міністерства 
оборони України, ГДА – Державна установа “Державний картографо-гео-
дезичний фонд України” Міністерства охорони навколишнього природ-
ного середовища України, ГДА – Державний інформаційний геологічний 
фонд “Геоінформ України”, ГДА Державної прикордонної служби Украї-
ни, ГДА Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. 
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На сьогодні загальна кількість працівників ГДА становить 496 осіб. 
Найбільша чисельність працівників в ГДА Державний інформаційний 
геологічний фонд “Геоінформ України” (180 осіб), ГДА Міністерства 
оборони України (113 осіб), ГДА Служби безпеки України (78 осіб). 

ГДА розміщено в пристосованих приміщеннях загальною площею 
13009,13 кв. м, з них 8882,89 кв. м займають 67 архівосховищ. Найбільшу 
площу мають ГДА – Державний інформаційний геологічний фонд “Геоін-
форм України” (5122 кв. м), ГДА Державної прикордонної служби (1406, 
4 кв. м.), ГДА Міністерства оборони України (1358, 58 кв. м), ГДА Служ-
би безпеки України (1340 кв. м), ГДА – Державна установа “Державний 
картографо-геодезичний фонд України” Міністерства охорони навколиш-
нього природного середовища України (1101 кв. м).

Загальна кількість документів, що зберігаються у ГДА, становить 
2334841 од. зб. (1807–2010 рр.), з них: управлінської документації – 
1257215 од. зб.; документів з особового складу – 170462 од. зб.; доку-
ментів особового походження – 2 од. зб.; аудіовізуальних – 8130 од. зб.; 
спеціальної документації – 890302 од. зб.

Для роботи користувачів з документами архіву сім ГДА мають чи-
тальні зали, два архіви мають місця для користувачів в робочому при-
міщенні. 

За останні три роки вісім ГДА виконали 96166 запитів соціально-
правового характеру, серед них найбільшу кількість запитів виконали 
ГДА Міністерства оборони України – 57119, ГДА Міністерства внутріш-
ніх справ України – 34036, ГДА Служби безпеки України – 3438, ГДА 
Державної прикордонної служби України – 1350.

Відповідно до Порядку утворення та діяльності комісій з проведен-
ня експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 08.08.2007  № 1004, вісім ГДА утворили комісії  
з проведення експертизи цінності документів (ЕПК) та мають погоджені 
з Держкомархівом положення про них.

Держкомархівом було здійснено комплексне перевіряння роботи 
п’яти архівів, зокрема: ГДА Міністерства оборони України (1998 р.), ГДА 
Державної гідрометеорологічної служби Міністерства надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи (1999 р.), ГДА Служби безпеки України (1999 р.), ГДА –  
Державна установа “Державний картографо-геодезичний фонд України” 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 
(2000 р.) та ГДА Державного департаменту України з питань виконан-
ня покарань (2005 р.), а також два тематичних перевіряння, а саме: ГДА 
Міністерства оборони України з питань організації роботи ЕПК (2006 р.) 
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та ГДА фінансових посередників Фонду державного майна України  
з питань збереженості документів Національного архівного фонду (далі – 
НАФ) (2011 р.).

Водночас у діяльності ГДА є багато невирішених проблем.
Не функціонує і не має положення про нього ГДА документів, 

пов’язаних із захистом прав та інтересів України в закордонних юрис-
дикційних органах, створений постановою Кабінету Міністрів України 
від 24.03.2004 № 386 в межах граничної чисельності Мін’юсту. 

ГДА – Державний інформаційний геологічний фонд “Геоінформ 
України”, який створено як державне науково-виробниче підприємство, 
працює відповідно до статуту, затвердженого наказом Міністерства охо-
рони навколишнього природного середовища України від 11.03.2006 № 
118, що суперечить Закону України “Про Національний архівний фонд та 
архівні установи”. 

У зв’язку з Указом Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 
“Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” та 
постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 № 346 “Про ліквіда-
цію урядових органів” потребує уточнення приналежність ГДА до певної 
галузі (сфери діяльності) та внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України про створення ГДА, положень про них, зокрема: ГДА 
Державної гідрометеорологічної служби Міністерства надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи; ГДА – Державна установа “Державний картографо-геоде-
зичний фонд України” Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища України; ГДА – Державний інформаційний геологічний фонд 
“Геоінформ України”; ГДА Державного департаменту України з питань 
виконання покарань.

На виконання зазначеного Указу Президента України станом на 
01.06.2011 скорочено 34 працівники ГДА. Так, у ГДА – Державний ін-
формаційний геологічний фонд України “Геоінформ України” скорочено             
30 осіб, у ГДА МВС України – 2 особи, а ГДА Державного департаменту 
України з питань виконання покарань отримав статус сектора з архівної 
справи (2 особи) у складі Центрального апарату та дві одиниці у складі ін-
шого структурного підрозділу Державної пенітенціарної служби України.

Вісім ГДА є самостійними структурними підрозділами відповідного 
органу виконавчої влади або іншої установи, деякі з них входять до скла-
ду управлінь, департаментів. 

Таке підпорядкування та статус не відповідають завданням і функ-
ціям, які покладено на ГДА. 
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Внутрішня структура більшості ГДА потребує удосконалення, ос-
кільки не передбачено підрозділи для виконання основних завдань де-
ржавного архіву, а саме: формування, зберігання, використання докумен-
тів НАФ. 

Майже 40 % ГДА потребують збільшення площ архівосховищ для 
комплектування документами. У ГДА Міністерства закордонних справ 
України та ГДА Державної гідрометеорологічної служби ступінь запов-
нення архівосховищ становить відповідно 106% і 100 %. 

Умови зберігання документів НАФ порушуються в ГДА фінансових 
посередників Фонду державного майна України, про що було зазначено у 
рішенні колегії Держкомархіву від 17.05 2011.

Відсутні читальні зали в ГДА – Державна установа “Державний кар-
тографо-геодезичний фонд України” Міністерства охорони навколиш-
нього природного середовища України, ГДА Управління державної охо-
рони України, ГДА Служби зовнішньої розвідки України, ГДА Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

ГДА переважно зберігають управлінську документацію (54 % від 
усіх видів документації). Спеціальна документація складає лише 38 %. 

Три архіви (ГДА – Державна установа “Державний картографо-гео-
дезичний фонд України” Міністерства охорони навколишнього природ-
ного середовища України та ГДА – Державний інформаційний геологіч-
ний фонд “Геоінформ України”, ГДА Міністерства закордонних справ 
України) досі не розробили і не погодили з Держкомархівом положення 
про ЕПК архіву. 

Майже 54 % ЕПК не виконують покладені на них основні завдання 
щодо схвалення описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, 
погодження описів справ з особового складу, номенклатур справ, інструк-
цій з діловодства, положень про служби діловодства, архівні підрозділи 
та ЕК, анотованих переліків унікальних документів НАФ, актів про вилу-
чення для знищення документів, не внесених до НАФ, актів про вилучен-
ня документів з НАФ.

Більшість ГДА не забезпечують централізоване зберігання спе-
цифічних видів документів певної галузі (сфери діяльності), оскільки, як 
правило, приймають на зберігання управлінську документацію від струк-
турних підрозділів центрального апарату органу виконавчої влади, при 
якому функціонує ГДА. 

Недостатньо ведеться робота з обліку установ – джерел формування 
НАФ. Так, списки джерел формування НАФ не мають сім із тринадцяти 
ГДА.

В установах – джерелах комплектування ГДА своєчасно не прово-
диться упорядкування документів. 
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Понад встановлені строки в архівних підрозділах установ - джерел 
комплектування ГДА знаходиться 517994 справи постійного зберігання, 
серед них 514 877 – в архівних підрозділах ГДА Міністерства внутрішніх 
справ України та 3117 справ – в архівних підрозділах ГДА Міністерства 
оборони України.

За останні три роки лише сім ГДА провели 53 перевіряння стану ор-
ганізації діловодства та архівної справи в установах – джерелах комплек-
тування.

Лише п’ять ГДА мають відомчі (галузеві) переліки документів зі 
строками зберігання, схвалені ЦЕПК Держкомархіву і затверджені Голо-
вою Держкомархіву та керівниками відповідних органів виконавчої влади. 

Колегія вирішує:
1. Центральним органам виконавчої влади, що утримують ГДА, по-

дати Держкомархіву плани заходів усунення недоліків до 01.09.2011 та 
поінформувати про їх виконання до 01.09.2012.

2. Відділу організаційно-аналітичного та правового забезпечення 
Держкомархіву:

– надіслати рішення колегії та аналітичну довідку органам виконав-
чої влади, що утримують ГДА;

– розробити до 01.07.2011 план-графік проведення комплексних пе-
ревірянь діяльності ГДА з метою вирішення питання, за результатами пе-
ревірянь, про доцільність функціонування деяких з них;

– запровадити подання ГДА форм статистичної звітності  
з 2012 року.

3. Відділу формування НАФ управління діловодства, формування та 
зберігання НАФ Держкомархіву надавати постійну методичну допомогу 
ГДА у підготовці нормативно-правових актів та організації архівної ро-
боти. 

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

Секретар колегії Т. В. Галицька

Аналітична довідка
про діяльність галузевих державних архівів

Відповідно до ст. 26 Закону України “Про Національний архівний 
фонд та архівні установи” галузеві державні архіви (далі – ГДА) створю-
ються для зберігання геологічних, картографічних та інших специфічних 
видів архівних документів, які потребують особливих умов зберігання 
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і використання відомостей, що в них містяться. Рішення про створення 
ГДА приймається Кабінетом Міністрів України на підставі спільного по-
дання Держкомархіву та центрального органу виконавчої влади, що ре-
алізує державну політику в галузі, де створюється відповідний архів.

За період 1994 – 2010 рр. створено чотирнадцять ГДА. Функцію 
взаємодії з ГДА здійснює відділ формування Національного архівного 
фонду управління діловодства, формування та зберігання Національного 
архівного фонду Держкомархіву. Відділ надає методичну допомогу за-
значеним архівам у підготовці нормативно-правових актів (готує подання 
до Кабінету Міністрів України з обґрунтуванням доцільності їх створен-
ня, проекти постанов про створення ГДА, проекти положень про архів 
і ЕПК), складанні та веденні списків установ – джерел формування та  
з інших питань щодо організації роботи архівів. На кожен ГДА ведеться 
наглядова справа.

Держкомархівом було здійснено комплексне перевіряння роботи 
п’яти архівів, зокрема ГДА Міністерства оборони України (1998 р.), ГДА 
Державної гідрометеорологічної служби Міністерства надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи (1999 р.), ГДА Служби безпеки України (1999 р.), ГДА –  
Державна установа “Державний картографо-геодезичний фонд України” 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 
(2000 р.) та ГДА Державного департаменту України з питань виконання 
покарань (2005 р.). 

Окрім того, здійснено два тематичних перевіряння, а саме: ГДА 
Міністерства оборони України з питань організації роботи ЕПК (2006 р.) 
та ГДА фінансових посередників Фонду державного майна України  
з питань збереженості документів Національного архівного фонду (далі – 
НАФ) (2011 р.).

З метою контролю за діяльністю та станом архівної роботи протя-
гом першого кварталу 2011 року Держкомархівом проведено анкетуван-
ня всіх галузевих державних архівів. Анкети-запитальники, що містили  
16 питань, проаналізовано та узагальнено.

Отже, станом на 01.01.2011 функціонують тринадцять із чотирнад-
цяти створених ГДА. Не функціонує і не має положення про нього ГДА 
документів, пов’язаних із захистом прав та інтересів України в закордон-
них юрисдикційних органах, створений постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.03.2004 № 386. Держкомархів неодноразово звертався до 
Мін’юсту з проханням визначитися щодо доцільності існування в його 
системі зазначеного архіву. 
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Мін’юст (лист від 28.02.2011 № 39-34/213) запропонував Держко-
мархіву підтримати пропозицію щодо скасування постанови Кабінету 
Міністрів України “Про створення Галузевого державного архіву до-
кументів, пов’язаних із захистом прав та інтересів України в закордон-
них юрисдикційних органах”. Держкомархів дав на це згоду (лист від 
16.03.2011 № 686/05), однак зазначену постанову Кабінету Міністрів  
України досі не скасовано.

ГДА працюють відповідно до положень про них, зареєстрованих 
в Мін’юсті. Лише ГДА – Державний інформаційний геологічний фонд 
“Геоінформ України”, який створено як державне науково-виробниче 
підприємство, працює відповідно до статуту, затвердженого наказом 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 
від 11.03.2006 № 118, що суперечить Закону України “Про Національний 
архівний фонд та архівні установи”. 

У зв’язку з Указом Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 
“Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” та 
постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 № 346 “Про лікві-
дацію урядових органів” потребує уточнення приналежність ГДА до пев-
ної галузі (сфери діяльності), внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України про створення ГДА та до положень про них, зокрема: 
ГДА Державної гідрометеорологічної служби Міністерства надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи; ГДА – Державна установа “Державний картографо-геоде-
зичний фонд України” Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища України; ГДА – Державний інформаційний геологічний фонд 
“Геоінформ України”; ГДА Державного департаменту України з питань 
виконання покарань.

Лише п’ять ГДА є самостійними юридичними особами, а саме: ГДА 
Міністерства оборони України, ГДА – Державна установа “Державний 
картографо-геодезичний фонд України” Міністерства охорони навколиш-
нього природного середовища України; ГДА – Державний інформаційний 
геологічний фонд “Геоінформ України”, ГДА Державної прикордонної 
служби України, ГДА Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації (отримав статус юридичної особи відповідно до розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. № 275-р “Питання 
галузевого державного архіву Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації”).

Вісім ГДА є самостійними підрозділами або входять до складу уп-
равлінь, зокрема:

– ГДА Служби безпеки України є структурним підрозділом Цент-
рального управління СБ України;
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– ГДА Державної гідрометеорологічної служби Міністерства над-
звичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чор-
нобильської катастрофи є підрозділом у складі Центральної геофізичної 
обсерваторії МНС; 

– ГДА фінансових посередників Фонду державного майна України  
є підрозділом Державної акціонерної компанії “Національна мережа аук-
ціонних центрів”; 

– ГДА Управління державної охорони України є самостійним підроз-
ділом у складі Управління державної охорони України; 

– ГДА Міністерства закордонних справ України є управлінням де-
ржавного архіву у складі МЗС України;

– ГДА Служби зовнішньої розвідки України є підрозділом (службою) 
у складі Департаменту;.

– ГДА Міністерства внутрішніх справ України є окремим відділом  
у режимно-секретному управлінні МВС України;

– ГДА Державного департаменту України з питань виконання пока-
рань є сектором з архівної справи у складі Центрального апарату Держав-
ної пенітенціарної служби України.

Таке підпорядкування та статус не відповідають завданням і функ-
ціям, які покладено на ГДА. 

Кожен ГДА має власну структуру. Однак в деяких архівах структура 
потребує удосконалення, оскільки не передбачено структурні підрозділи 
для виконання основних завдань державного архіву, а саме: формування, 
зберігання, використання документів НАФ. 

Станом на 01.01.2011 загальна кількість працівників ГДА становила 
530 осіб. Найбільша чисельність працівників в ГДА  Державний інфор-
маційний геологічний фонд “Геоінформ України” (210 осіб), ГДА Міно-
борони України (113 осіб), ГДА Служби безпеки України (78 осіб). Най-
менша кількість працівників в ГДА Державного департаменту України  
з питань виконання покарань (4 особи), ГДА державної охорони Управ-
ління державної охорони України (3 особи).

Наразі відбувається скорочення співробітників ГДА. На сьогодні за-
гальна кількість працівників ГДА становить 496 осіб (у ГДА – Держав-
ний інформаційний геологічний фонд “Геоінформ України” скорочено 
30 осіб, у ГДА Міністерства внутрішніх справ України – 2 особи, а ГДА 
Державного департаменту України з питань виконання покарань отримав 
статус сектора з архівної справи (2 особи) у складі Центрального апарату 
та дві одиниці у складі іншого структурного підрозділу Державної пені-
тенціарної служби України. 
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Серед працівників ГДА (станом на 01.01.2011) вищу освіту                     
мають – 320 осіб, незакінчену вищу освіту, неповну та базову вищу  
освіту – 67 осіб, середню (загальну, спеціальну, технічну) освіту –  
130 осіб. Спеціалістів з історико-архівною освітою майже немає. 

ГДА розміщені в пристосованих приміщеннях загальною площею 
13009,13 кв. м, з них 8882,89 кв. м займають 67 архівосховищ. Найбільшу 
площу мають ГДА – Державний інформаційний геологічний фонд “Геоін-
форм України (5122 кв. м), ГДА Державної прикордонної служби (1406, 
4 кв. м.), ГДА Міністерства оборони України (1358, 58 кв. м), ГДА Служ-
би безпеки України (1340 кв. м), ГДА – Державна установа “Державний 
картографо-геодезичний фонд України” Міністерства охорони навколиш-
нього природного середовища України (1101 кв. м). 

У ГДА Міністерства закордонних справ України та ГДА Державної 
гідрометеорологічної служби ступінь заповнення архівосховищ стано-
вить відповідно 106% і 100 %. 

Майже вичерпали резерви комплектування ГДА – Державний інфор-
маційний геологічний фонд “Геоінформ України” (97,8 %) та ГДА Служ-
би зовнішньої розвідки України (94 %). 

У ГДА архіву Служби безпеки України та ГДА Міністерства внут-
рішніх справ України наповненість архівосховищ складає 89%. 

У трьох архівах (ГДА Міністерства оборони України, ГДА – Дер-
жавна установа “Державний картографо-геодезичний фонд України” 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, 
ГДА Управління державної охорони України) наповненість архівосховищ 
складає 80-81%. 

Достатні резерви для комплектування у ГДА Державного департа-
менту України з питань виконання покарань (67 %) та ГДА Державної 
прикордонної служби України (60 %). 

У ГДА Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформа-
ції архівосховище заповнено на 30 %, однак на сьогодні планується виді-
лення нового приміщення. 

Для роботи користувачів з документами архіву сім ГДА мають чи-
тальні зали. Два архіви мають місця для користувачів в робочому при-
міщенні, зокрема: ГДА Міністерства внутрішніх справ України (на 6 міс-
ць), ГДА Міністерства закордонних справ України (на 2 місця).

Відсутні читальні зали в чотирьох архівах, а саме: ГДА – Держав-
на установа “Державний картографо-геодезичний фонд України” Мініс-
терства охорони навколишнього природного середовища України; ГДА  
Управління державної охорони України; ГДА Служби зовнішньої роз-
відки України; ГДА Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації.
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Загальна кількість документів, що зберігаються у ГДА становить           
2334841 од. зб. (з 1807 по 2010 рр.), з них: 

– управлінської документації – 1257215 од. зб.
– документів з особового складу – 170462 од. зб.
– документів особового походження – 2 од. зб.
– аудіовізуальних – 8130 од. зб., з них: кіно – 3515 од. зб., фото –  

4615 од. зб.
– спеціальної документації – 890302 од. зб., з них: картографічної 

– 503 902 од. зб., геологічних звітів – 157992 од. зб., метеорологічної –  
48 431 од. зб., гідрологічної – 63229 од. зб., агрометеорологічної –  
33 891 од. зб., аерологічної – 5625 од. зб., синоптичної – 2 527 од. зб., ста-
ну забруднення навколишнього середовища – 1629 од. зб., кримінальних 
справ і, справ таємного діловодства та інші – 73076 од. зб.;

– документів тривалого строку зберігання – 8730 од. зб.
Отже, переважно ГДА зберігають управлінську документацію  

(54 % від усіх видів документації). Спеціальна документація складає  
38 %, аудіовізуальна – 0,3 % , документи з особового складу – 7% .

Утім, найбільша кількість документів зберігається у фондах:
– ГДА Міністерства оборони України (633530 од. зб. за 1807– 

2010 рр.)
– ГДА Міністерства закордонних справ України (518405 од. зб. за             

1944-2007 рр.);
– ГДА – Державна установа “Державний картографо-геодезичний 

фонд України” Міністерства охорони навколишнього природного сере-
довища України; (503885 од. зб. картографічної документації за 1930– 
2009 рр.);

– ГДА Служби безпеки України (223069 од. зб. за 1918–2008 рр.);
– ГДА – Державний інформаційний геологічний фонд “Геоінформ” 

України (157992 од. зб. геологічних звітів за 1873-2010 рр.); 
– ГДА Державної гідрометеорологічної служби Міністерства надз-

вичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно-
бильської катастрофи (155332 од. зб. специфічної документації за 1808– 
2009 рр.);

– ГДА Міністерства внутрішніх справ України (51773 од. зб. за 1919–
2009 рр.); 

– ГДА фінансових посередників Фонду державного майна України 
(26373од. зб. за 1992–2007 рр.).

– ГДА Служби зовнішньої розвідки України (23049 од. зб. 1920– 
2010 рр.); 

– ГДА Державної прикордонної служби України (37215 од. зб. 1927–
2008 рр.). 
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Найменша кількість документів зберігається у: 
– ГДА Управління державної охорони України (2429 од. зб. за 1944-

2008 рр., з них управлінської документації – 132 од. зб., документів  
з особового складу – 1340 од. зб. та інших документів тривалого зберіган-
ня – 957 од. зб.);,

– ГДА Державного департаменту України з питань виконання по-
карань (1759 од. зб. за 1976–2007 рр., з них управлінської документації 
– 686 од. зб., документів з особового складу – 1073 од. зб.); 

– ГДА Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
(30 од. зб. за 1998-2010 рр., з них управлінської документації – 14 од. зб., 
документів з особового складу – 16 од. зб.).

Умови зберігання документів НАФ порушуються в ГДА фінансових 
посередників Фонду державного майна України, про що було зазначено  
у рішенні колегії Держкомархіву від 17 травня 2011 р.

Відповідно до Порядку утворення та діяльності комісій з проведен-
ня експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 08.08.2007  № 1004 (далі – Порядок) вісім з тринад-
цяти ГДА утворили комісії з проведення експертизи цінності документів 
(ЕПК) та мають погоджені з Держкомархівом положення про них. 

Три архіви (ГДА – Державна установа “Державний картографо-гео-
дезичний фонд України” Міністерства охорони навколишнього природ-
ного середовища України, ГДА – Державний інформаційний геологічний 
фонд “Геоінформ України”, ГДА Міністерства закордонних справ Украї-
ни) досі не розробили і не погодили  з Держкомархівом положення про 
ЕПК архіву. 

На сьогодні подали проекти положень про ЕПК три архіви (ГДА  
Управління державної охорони України, ГДА Державної прикордонної 
служби України, ГДА Державної гідрометеорологічної служби Мініс-
терства надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від на-
слідків Чорнобильської катастрофи (нова редакція на заміну положення 
від 25.11.99).

Незважаючи на те, що у положеннях про ЕПК всіх ГДА визначено 
основні завдання ЕПК (схвалення описів справ постійного зберігання, 
внесених до НАФ, погодження описів справ з особового складу, номен-
клатур справ, інструкцій з діловодства, положень про служби діловодс-
тва, архівні підрозділи та ЕК, анотованих переліків унікальних докумен-
тів НАФ, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до 
НАФ, актів про вилучення документів з НАФ), більшість ЕПК не викону-
ються покладені на них основні завдання і функції.
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Так, за даними анкетування загальна кількість розглянутих у 2010 р. та 
схвалених на ЕПК документів є низькою (див. таблицю, що додається). 

У рішеннях колегії Держкомархіву за результатами перевіряння ГДА 
Міністерства оборони України (2006 р.), ГДА Державної гідрометеоро-
логічної служби Міністерства надзвичайних ситуацій та у справах за-
хисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (1999 р.), ГДА 
Служби безпеки України (1999 р.), ГДА – Державна установа “Держав-
ний картографо-геодезичний фонд України” Міністерства охорони навко-
лишнього природного середовища України (2000 р.) та ГДА Державного 
департаменту України з питань виконання покарань (2005 р.) зазначало-
ся, що ЕПК зазначених архівів не виконують свої основні функції. Втім 
недоліки досі не усунуто. 

Недостатньо ведеться робота з джерелами формування НАФ. На сьо-
годні лише шість з тринадцяти ГДА мають схвалені ЦЕПК Держкомар-
хіву та затверджені Головою Держкомархіву списки джерел формування 
НАФ, зокрема: ГДА Державного департаменту України з питань виконан-
ня покарань (схвалено протоколом засідання ЦЕПК від 28.09.2006 № 2); 
ГДА Державної гідрометеорологічної служби Міністерства надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської ка-
тастрофи (схвалено протоколом засідання ЦЕПК від 28.12.2006 № 5); ГДА 
Міністерства оборони України (схвалено протоколом засідання ЦЕПК від 
21.12.2007 № 5); ГДА фінансових посередників Фонду державного май-
на України (схвалено протоколом засідання ЦЕПК від 30.12.2008 № 6); 
ГДА Служби безпеки України (схвалено протоколом засідання ЦЕПК від 
27.10.2010 № 5); ГДА Міністерства внутрішніх справ України (схвалено 
протоколом засідання ЦЕПК від 15.05.2011 № 2).

В архівних підрозділах установ – джерел комплектування ГДА по-
над встановлені строки знаходяться 517994 справи постійного зберіган-
ня, серед них 514877 справ – в архівних підрозділах ГДА Міністерства 
внутрішніх справ України та 3117 справ – в архівних підрозділах ГДА 
Міністерства оборони України.

Як правило, ГДА приймають на зберігання управлінську документа-
цію від структурних підрозділів центрального апарату органу виконавчої 
влади, при якому функціонує ГДА. Від територіальних органів прийман-
ня документів до ГДА майже не здійснюється, тобто не виконується голо-
вне завдання ГДА – забезпечення централізованого зберігання галузевої 
документації.

В установах – джерелах комплектування ГДА своєчасно не прово-
диться упорядкування документів. Так, за анкетними даними лише 36 уста-
нов – джерел формування ГДА описали документи постійного зберігання за  
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встановлені роки (включно по 2007 р.) та схвалили описи на ЕПК ар-
хівів, з них 20 установ є джерелами комплектування ГДА Державної 
гідрометеорологічної служби Міністерства надзвичайних ситуацій та у 
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, 13 
установ – джерела комплектування ГДА Управління державної охорони 
України та 3 – установи – джерела комплектування ГДА Служби зовніш-
ньої розвідки України 

Оскільки ЕПК більшості ГДА не розглядають описи справ постій-
ного зберігання, то вони не змогли надати інформацію про кількість 
справ постійного зберігання в установах - джерелах комплектування, що 
включені до описів справ та схвалені ЕПК. Таку інформацію надав лише 
ГДА Державної гідрометеорологічної служби Міністерства надзвичай-
них ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи (до схвалених ЕПК описів внесено 840 од. зб.), та ГДА  
Управління державної охорони України (до схвалених ЕПК описів внесе-
но 256 од. зб.).  

На сьогодні з тринадцяти ГДА лише сім мають відомчі (галузеві) 
переліки документів зі строками зберігання, п’ять з них схвалені ЦЕПК 
Держкомархіву і затверджені Головою Держкомархіву та керівниками 
відповідних органів виконавчої влади:

ГДА – Державна установа “Державний картографо-геодезичний 
фонд України” Міністерства охорони навколишнього природного сере-
довища України керується у своїй роботі Переліком матеріалів, які під-
лягають передачі Укркартгеофонду з установленим терміном зберігання, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України (1999 р.).

ГДА Служби зовнішньої розвідки України керується у своїй роботі 
Переліком документів Служби зовнішньої розвідки України і строків їх 
зберігання (2007 р.), який на розгляд ЦЕПК Держкомархіву не подавався.

Наразі проекти галузевих переліків зі строками зберігання готують 
ГДА Державної прикордонної служби України та ГДА Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації.

За останні три роки лише сім ГДА провели 53 перевіряння стану 
організації діловодства та архівної справи в установах – джерелах ком-
плектування. Так, ГДА Служби зовнішньої розвідки України проведено –  
15 перевірянь, ГДА Державного департаменту України з питань вико-
нання покарань –14, ГДА Служби безпеки України проведено –11, ГДА 
Міністерства внутрішніх справ України – 5, ГДА Державної гідромете-
орологічної служби Міністерства надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи проведено –  
5, ГДА Міністерства оборони України – 2 і ГДА Управління державної 
охорони України –1. 
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За результатами анкетування за останні три роки вісім ГДА вико-
нали 96 166 запитів соціально-правового характеру, серед них найбіль-
шу кількість запитів виконали такі архіви: ГДА Міністерства оборони  
України – 57119; ГДА Міністерства внутрішніх справ України – 34036; 
ГДА Служби безпеки України – 3 438; ГДА Державної прикордонної 
служби України – 1350.

П’ять архівів (ГДА Державної гідрометеорологічної служби Мініс-
терства надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслід-
ків Чорнобильської катастрофи, ГДА – Державна установа “Державний 
картографо-геодезичний фонд України” Міністерства охорони навколиш-
нього природного середовища України, ГДА – Державний інформаційний 
геологічний фонд “Геоінформ України”, ГДА фінансових посередників 
Фонду державного майна України) не видають довідки соціально-право-
вого характеру, оскільки зберігають специфічну документацію.

ГДА Державного департаменту України з питань виконання пока-
рань не виконує функції, зазначені у положенні щодо видавання довідок 
соціально-правового характеру, оскільки надає архівні документи до 
бухгалтерії та відділу кадрів Департаменту, які оформлюють відповідні 
довідки.

Отже, на підставі анкетування, вивчення організаційних документів 
ГДА (положень про них та ЕПК), облікових даних можна зробити висно-
вок, що на сьогодні чітко не визначено їх юридичний статус (лише п’ять 
ГДА є юридичними особами), деякі з них належать до галузевих систем 
або сфер діяльності, які нині ліквідовано або реорганізовано. 

Є багато невирішених проблем в організації роботи ГДА, а саме: 
більшість з них не виконують функцію централізованого зберігання спе-
цифічних видів документів певної галузі (сфери діяльності); недостатньо 
ведеться робота з обліку установ - джерел формування НАФ; є суттєві 
порушення процедури проведення експертизи цінності документів (ЕПК 
не виконують свої основні завдання щодо розгляду документів); за харак-
тером виконуваних робіт деякі ГДА де факто є архівними підрозділами 
органів виконавчої влади, а не державними архівами; майже 40 % з них 
потребують розширення площ архівосховищ для комплектування доку-
ментами.
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Про затвердження форми запиту на інформацію
та Порядку складення та подання запитів  

на публічну інформацію, розпорядником якої  
є Державний комітет архівів України

від 24 червня 2011 р. № 73

На виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації», 
Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 “Питання за-
безпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, 
постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 
“Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформа-
ції” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих 
органах виконавчої влади” та пункту 5 наказу Держкомархіву від 7 чер-
вня 2011 року № 63 “Про доступ до публічної інформації”,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються: форму запиту на інформацію та 

Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпо-
рядником якої є Державний комітет архівів України, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Держкомархіву
24.06.2011 № 73

Порядок складення
та подання запитів на публічну інформацію

І. Загальні положення 

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України “Про 
доступ до публічної інформації” (далі – Закон), Указу Президента Украї-
ни від 5 травня 2011 року № 547 “Питання забезпечення органами ви-
конавчої влади доступу до публічної інформації” та постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 “Питання виконання 
Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Ка-
бінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої 
влади” з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ 
до публічної інформації.
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1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному  
в Законі.

1.3. Доступ до публічної інформації Державного комітету архівів 
України забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отри-
мання публічної інформації.

1.4. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фі-
зичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної 
особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх 
функцій.

1.5. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом  
України “Про звернення громадян”.

ІІ. Складення та подання запитів на публічну інформацію
2.1. Запитувач має право звернутися до Державного комітету архівів 

України із запитом на отримання публічної інформації незалежно від 
того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення при-
чини подання запиту. 

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивіду-
альним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається Державному 
комітету архівів в усній чи письмовій формі під час особистого прийому 
або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або 
по телефону на вибір запитувача.

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається 
в довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову ад-

ресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку, якщо такий є;
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст доку-

мента, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
підпис і дату за умови подання письмового запиту.
2.6. Для подання письмового запиту запитувач може використати 

форму, затверджену Державним комітетом архівів України.
2.7. Форма запиту розміщуються на офіційному веб-порталі Держав-

ного комітету архівів України та на інформаційному стенді в головному 
корпусі комплексу споруд центральних державних архівів України.

2.8. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто 
начальнику відділу міжнародного співробітництва та використання ін-
формації Ярошенку Д. В. (каб. № 44, тел. 275-45-22) – відповідальному 
з питань запитів на інформацію, який організовує в установленому по-
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рядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Державний 
комітет архівів України.

2.9. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні 
можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його офор-
млює відповідальна особа з питань запитів на інформацію, із зазначен-
ням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає 
копію запиту особі, яка його подала.

2.10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту простав-
ляється відбиток штампа із зазначенням найменування Державного комі-
тету архівів України, дати надходження та вхідного номера запиту. Така 
копія повертається запитувачу.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Держкомархіву
24.06.2011 № 73

 ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник 
інформації

Запитувач

       Державний комітет архівів України

______________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб,  

найменування організації, 

______________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові представника організації –  

для юридичних 

______________________________________________        
осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу  

юридичної особи,

______________________________________________
поштова адреса або електронна адреса,  

контактний телефон)
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ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України “Про доступ до публічної ін-
формації” надати

__________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк 
(необхідне зазначити):

на поштову адресу          _________________________________________
                                     поштовий індекс, область, район, населений пункт,  
                                                                                           вулиця,
                                          _________________________________________
                                                                 будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу     _________________________________________

факсом                             _________________________________________

телефоном                       _________________________________________

_________         ___________
     (дата)                     (підпіс)

____________
Примітки. 1. Запит на інформацію може бути поданий:
 на поштову адресу вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110
 на електронну адресу mail@archives.gov.ua;
 по факсу  (044) 275-36-55;
 по телефону  (044) 275-45-22.
 2. Відповідь на запит надається протягом п’яти робочих днів з 

дня надходження запиту у спосіб, обраний запитувачем.
 3. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, не-

обхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про 
стан навколишнього природного середовища, якості харчових 
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних 
природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися 
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або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь 
надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

 4. У разі коли запит стосується надання великого обсягу ін-
формації або потребує пошуку інформації серед значної кіль-
кості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 
20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про 
продовження строку розгляду запитувачу повідомляється  
в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отри-
мання запиту.

 5. Інформація на запит надається безоплатно.
 6. У разі коли запитувана інформація містить документи об-

сягом більш як 10 сторінок, про це повідомляється протягом 
п’яти робочих днів з дня надходження запиту запитувачу із 
зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копію-
ванням або друком документів, та реквізитів і порядку від-
шкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється 
протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вар-
тості фактичних витрат.

 7. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
 1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний від-

повідно до його компетенції, передбаченої законодавством, 
володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

 2) інформація, що запитується, належить до категорії інфор-
мації з обмеженим доступом;

 3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копію-
ванням або друком документів, відповідно до пункту 8 примі-
ток;

 4) недотримання вимог до оформлення та подання запиту на 
інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону 
України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не за-
значені:

 прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, пош-
това адреса або адреса електронної пошти, а також номер за-
собу зв’язку (якщо такий є);

 загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст 
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це 
відомо);

 підпис і дата (за умови подання письмового запиту).
_______________
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Про внесення змін до наказу Держкомархіву
від 16 березня 2011 року № 33 “Про участь  

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

від 24 червня 2011 р. № 75

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 21 червня 
2011 року № 29489/3/1-11 щодо виконання Плану заходів до 70-х роковин 
трагедії Бабиного Яру,

НАКАЗУЮ:
1. Доповнити наказ пунктом 1.1. такого змісту:
Директорам державних архівів:
– у межах компетенції взяти участь у підготовці збірника документів 

і матеріалів “Трагедія Бабиного Яру”;
– до 18 липня 2011 року провести виявлення фото- та архівних доку-

ментів про Бабини Яри України на окупованих територіях регіонів: ма-
совий розстріл єврейського населення, створення гетто, переслідування 
цивільного населення єврейської національності з боку окупаційної вла-
ди; переліки та цифрові копії виявлених документів передати Укрдерж-
архіву;

– продовжити пошук архівних документів, що стосуються трагедії 
Бабиного Яру, свідчень про розстріл громадян різних національностей та 
підготувати у вересні 2011 року відповідні публікації у ЗМІ;

– інформувати Укрдержархів про проведену роботу не пізніше 4 жов-
тня 2011 року.

2. Доповнити пункт 3 наказу абзацом 5 такого змісту:
спільно з ЦДАВО та Держархівом м. Києва взяти участь у підготовці 

та проведенні в Меморіальному комплексі “Національний музей історії 
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років” виставки “Праведники Ба-
биного Яру” (вересень 2011 року).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург
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Про оголошення рішення колегії Держкомархіву
від 14.06.2011 року “Про підготовку Державною архівною 

службою проектів бюджетних запитів на 2012 р.”
від 29 червня 2011 р. № 76

1. Оголошується до виконання рішення колегії Державного комітету 
архівів України від 14 червня 2011 року  “Про підготовку Державною ар-
хівною службою проектів бюджетних запитів на 212 р.” (додається).

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Годова Державного комітету О. П. Гінзбург

РІшЕННЯ 
Колегії Державного комітету архівів України

м. Київ  14 червня 2011 р.

Про підготовку Державною архівною службою України  
проектів бюджетних запитів на 2012 р.

Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік визначено Поста-
новою Верховної Ради України “Про Основні напрями бюджетної політи-
ки на 2012 рік” відповідно до статті 33 Бюджетного кодексу України. 

При підготовці бюджетного запиту на 2012 рік слід керуватися Бюд-
жетним Кодексом України та вимогами інструкції з підготовки бюджет-
них запитів, з урахуванням звітів про виконання паспортів бюджетних 
програм за 2010 та 2011 роки.

Розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, до-
стовірність та зміст поданих Державній архівній службі України бюджет-
них запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу ре-
зультативних показників бюджетної програми в плановому бюджетному 
періоді, щодо їх відповідності меті та завданням бюджетної програми.

При складанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають 
прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної систе-
ми цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забез-
печення якісного надання послуг, гарантованих державою, при залученні 
мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального 
результату при використанні бюджетних коштів.

При складанні бюджетних запитів не допускається включення ви-
датків, не передбачених нормативно-правовими актами, не допускається 
необґрунтоване завищення обсягів видатків без відповідних детальних 
розрахунків та обґрунтувань.
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При розрахунку граничних обсягів видатків та надання кредитів 
на 2012 рік керівники державних архівних установ повинні враховува-
ти запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати праців-
ників бюджетних установ, розмір посадового окладу (тарифної ставки), 
прожитковий мінімум, що будуть повідомлені пізніше. При розрахунку 
фонду заробітної плати працівників бюджетної сфери необхідно врахо-
вувати видатки для встановлення посадових окладів працівникам, роз-
мір окладів яких буде більший, ніж розмір мінімальної заробітної пла-
ти, посадових окладів на рівні мінімальної заробітної плати, а також для 
проведення індексації заробітної плати працівників бюджетної сфери  
з урахуванням прогнозного індексу інфляції на 2012 рік. Надбавку за 
особливий характер роботи та інтенсивність праці враховувати в розмірі 
не більше 30% від посадового окладу. Розмір матеріальної допомоги на 
вирішення соціально-побутових питань враховувати в розмірі посадового 
окладу. Розмір премії враховувати не більше 40% від посадового окладу. 
Підвищення заробітної плати у 2012 році буде відбуватись в межах індек-
сування на інфляцію. 

При здійсненні розрахунків видатків на відрядження по Україні та 
закордон на 2012 рік мінімізувати такі видатки шляхом визначення опти-
мальної кількості та доцільності поїздок, складу делегації і терміну пере-
бування, проведення роботи стосовно здешевлення витрат на проїзд, най-
мання житлового приміщення та інші витрати, пов’язані з відрядженням.

Збільшення видатків  на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 
(КЕКВ 1160) здійснювати на коефіцієнт, що буде повідомлений пізніше. 
При цьому, актуальним залишається здійснення бюджетними установами 
заходів,  які передбачені у бюджеті поточного року і спрямовані на макси-
мальну економію споживання енергоносіїв не менше, ніж на 10%.

Крім того, керівникам державних архівних установ необхідно: забез-
печити оптимізацію витрат коштів державного бюджету шляхом виклю-
чення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не 
забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного голо-
вного розпорядника; недопущення включення до проекту бюджету на 
2012 рік коштів на бюджетні програми, повноваження для проведення 
яких з державного бюджету безпосередньо не визначені нормативно-пра-
вовими актами Верховної Ради України, Президента України та Кабінету 
Міністрів України.

Бюджетні запити слід подавати з детальними розрахунками та обґрун-
туваннями щодо виділення коштів у 2012 році за відповідними бюджет-
ними програмами та кодами економічної класифікації видатків бюджету, 
а також, у разі потреби, додаткових обсягів видатків на 2012 рік.
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Відповідальні виконавці при підготовці бюджетних запитів та здійс-
ненні розрахунків до них:

при визначенні проекту видатків та надання кредитів із загального 
та спеціального фондів державного бюджету за основу беруть відповідні 
обсяги видатків, які затверджені законом про Державний бюджет України 
на поточний рік;

під час розподілу граничного обсягу видатків загального фонду за 
бюджетними програмами дотримуються граничних обсягів, наданих го-
ловним розпорядником коштів;

при здійсненні розрахунків за кодами економічної класифікації ви-
датків враховують чисельність працівників, передбачені до запроваджен-
ня розміри мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, підви-
щення тарифів тощо;

в обов’язковому порядку виконують вимоги щодо першочергового 
забезпечення бюджетними коштами видатків на оплату праці з нараху-
ваннями, а також на утримання установ;

при формуванні видатків на оплату праці враховують структуру 
їх видатків із забезпеченням у першочерговому порядку обов’язкових 
виплат відповідно до законодавства, а також доплати та надбавки, премії, 
матеріальну допомогу тощо;

під час визначення видатків забезпечують економію коштів і ма-
теріальних цінностей;

до бюджетних запитів включають тільки видатки, передбачені зако-
нодавством, необхідність яких обумовлена характером діяльності уста-
нови;

видатки на придбання обладнання, капітальний ремонт приміщень 
тощо, які не є першочерговими, передбачають лише за умови забезпечен-
ня коштами невідкладних витрат та відсутності заборгованості;

відповідно до основних функціональних повноважень здійснюють 
визначення видатків за напрямами діяльності;

при розробці прогнозних показників на три наступні роки врахову-
ють установлені середньорічні індекси інфляції;

при визначенні видатків враховують результати аналізу управління 
зобов’язаннями загального та спеціального фондів з урахуванням можли-
вої кредиторської та дебіторської заборгованості на початок бюджетного 
року;

враховують інші показники, які впливають на розрахунок видатків;
визначають результативні показники, які характеризують виконання 

бюджетних програм;
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у разі незабезпечення потреби в коштах граничними обсягами видат-
ків вказують положення нормативно-правового акта, виконання якого не 
забезпечується;

приводять зобов’язання загального фонду державного бюджету  
у відповідність до затверджених граничних видатків.

Також відповідальні виконавці в процесі складання бюджетних за-
питів при визначенні показників спеціального фонду виходять з того, що 
обсяги надходжень до спеціального фонду проекту державного бюджету 
визначаються на підставі розрахунків, які складаються за кожним джере-
лом доходів, що плануються на наступний рік. За основу цих розрахун-
ків беруться такі показники: обсяг надання тих чи інших платних послуг, 
прогнозні надходження коштів до спеціального фонду бюджету, рівень 
фактичного виконання надходжень до спеціального фонду за останній 
звітний рік, а також очікуваного виконання за період, що передує плано-
вому. Показники повинні наводитися в обсязі, зазначеному в розрахунку, 
і повність відповідати показникам бухгалтерської звітності за відповідні 
періоди.

Заповнені бюджетні запити необхідно подати до Державної архівної 
служби до 31 липня  2011 року. 

Колегія вирішує:
1.Керівникам центральних державних архівних установ подати пов-

ний пакет бюджетних запитів з детальними розрахунками та обґрунту-
ваннями щодо виділення коштів на 2012 рік до Державної архівної служ-
би до 31 липня 2011 року.

2. Керівникам державних архівів областей, м. Києва і Севастополя 
подавати копії бюджетних запитів на 2012 рік і подальші роки до Держав-
ної архівної служби.

3. Фінансово-економічному відділу (Стадник В.А.):
провести перевірку дотримання загальних вимог до заповнення 

бюджетних запитів на 2012 рік та обґрунтувань щодо виділення коштів  
у 2012 році;

подати у встановлені терміни загальний бюджетний запит за від-
повідними бюджетними програмами до Департаменту державного бюд-
жету Міністерства фінансів України.

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

Секретар колегії Т. В. Галицька



171

Про участь державних архівів у заходах з відзначення  
у 2011 році Дня партизанської слави та 70-ї річниці 

партизанського руху в Україні у період  
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років

від 30 червня 2011 р. № 79

На виконання Указу Президента України від 21 червня 2011 року  
№ 697 “Про заходи з відзначення у 2011 році Дня партизанської слави та 
70-ї річниці партизанського руху в Україні у період Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років”,

НАКАЗУЮ:
1. Директору ЦДАГО (Лозицький В. С.):
до 13 липня 2011 року подати Держкомархіву пропозиції щодо ви-

дання збірника документів, присвяченого 70-й річниці партизанського 
руху в Україні у період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років;

спільно із ЦДКФФА (Топішко Н. О.) забезпечити оформлення екс-
позиції та проведення відкриття тематичної виставки фото- та архівних 
документів в приміщенні ЦДАГО у вересні 2011 року.

2. Директорам Держархіву в Автономній Республіці Крим, держав-
них архівів областей, міст Києва і Севастополя забезпечити:

висвітлення в засобах масової інформації архівних матеріалів, 
пов’язаних із партизанським рухом в Україні у період Великої Вітчизня-
ної війни 1941–1945 років;

проведення до 22 вересня 2011 року тематичних виставок фото- та 
архівних документів, приурочених до 70-річчя від початку партизансько-
го руху;

участь у межах компетенції у підготовці мемуарної та історичної лі-
тератури з тематики партизанського руху в Україні у період Великої Віт-
чизняної війни 1941–1945 років.

3. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держ-
комархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити координацію роботи де-
ржавних архівів з підготовки та проведення заходів до Дня партизанської 
слави та 70-ї річниці партизанського руху в Україні у період Великої Віт-
чизняної війни 1941–1945 років.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург 
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ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ

У Держкомархіві України

12 квітня 2011 р. у ЦДАМЛМ України відкрито спільну українсько-
російську документальну виставку “Космічна ера в контексті архівної 
спадщини”, присвячену 50-річчю від дня польоту в космос першої люди-
ни – Ю. О. Гагаріна та 90-річчю від дня народження льотчика-космонавта 
Г. Т. Берегового. Організатори виставки: Державна архівна служба Украї-
ни, Федеральне архівне агентство (Російська Федерація).

На документальній виставці представлено архівні документи з фон-
дів ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, держар-
хівів Донецької, Луганської та Полтавської областей, матеріали Державної 
наукової архівної бібліотеки, м. Київ, документи Федерального архівного 
агентства (Російська Федерація), Російського державного архіву науково-
технічної документації, Російського державного архіву новітньої історії, 
Російського державного архіву кінофотодокументів.

* * *
16 квітня 2011 р. у Комплексі споруд центральних державних архів-

них установ України проведено щорічний суботник з благоустрою тери-
торії комплексу та навколишньої території.

Участь у благоустрої території взяли співробітники державних ар-
хівних установ, які знаходяться по вул. Солом’янській, 24. У рамках захо-
ду вони привели у належний санітарний стан 5,6 га, на яких розташовано 
архівне містечко, та територію будівельного майданчика, де триває будів-
ництво першої черги нового комплексу.

* * *
20 квітня 2011 р. проведено чергове засідання Комісії техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Держкомархіву за участі 
керівників центральних державних архівних установ України. На засі-
данні розглянуто питання здійснення комплексу заходів щодо запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій в архівних установах у весняно-літ-
ній пожежонебезпечний період, проведення командно-штабних навчань.

* * *
6 травня 2011 р. Організаційним комітетом Держкомархіву з питань 

проведення І туру Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний служ-
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бовець” проведено підсумкове засідання, на якому визначено переможця, 
який представлятиме Держкомархів у ІІ турі в Головдержслужбі: Сапри-
кіна Олена Георгіївна, головний спеціаліст відділу формування Націо-
нального архівного фонду Держкомархіву.

* * *
13 травня 2011 р. у Клубі Кабінету Міністрів України відбувся 

брифінг та пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участі 
Голови Державної архівної служби України О. П. Гінзбург.

Представники УКРІНФОРМу, “Українських новин”, “Голос.ua”, те-
леканалу “Всесвітня служба УТР”, видання “Столичные новости” взя-
ли участь у брифінгу, під час якого отримали інформацію про заходи  
Державної архівної служби з нагоди 20-ї річниці незалежності Украни, 
стан реконструкції Комплексу споруд центральних державних архівів по 
вул. Солом’янській, 24 у м. Києві, перспективи розвитку архівної галузі  
 світлі адміністративної реформи, стан розсекречення архівних докумен-
тів в Україні та можливість передачі сувоїв Тори з фондів державних ар-
хівів України у власність іудейських громад.

З огляду на зростаючий попит населення на генеалогічну інформа-
цію та той факт, що більшість зацікавлених людей працюють і не мають 
можливості відвідати архіви у робочий час, журналіст інформаційно-
го агентства “Українські новини” поцікавився у Голови Укрдержархіву  
О. П. Гінзбург щодо організації роботи читальних залів архівів в один 
з вихідних днів (наприклад, у суботу). Голова Укрдержархіву зазначила, 
що вивчить це питання.

За час роботи телефонної лінії до Голови Укрдержархіву надійшло 
12 звернень громадян, які переважно стосувалися отримання архівних 
довідок про підтвердження участі у Великій Вітчизняній війні 1941– 
1945 років, ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, стажу 
роботи та розміру заробітної плати для обчислення або перерахування 
пенсій, а також термінів виконання архівами запитів громадян.

* * *
6–20 травня 2011 р. керівництво і співробітники Державного коміте-

ту архівів України, Українського науково-дослідного інституту архівної 
справи та документознавства, Центрального державного електронного 
архіву України взяли участь у Днях електронного урядування–2011, що 
проходили у Національній академії державного управління при Прези-
дентові України.

З презентацією “Електронний документ як складова Національного 
архівного фонду України” виступила заступник Голови Державної архів-
ної служби України О. В. Музичук.
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* * *
24 травня 2011 р. заступник Голови Державної архівної служби  

О. В. Музичук взяла участь у роботі 7 Всеукраїнського з”їзду якості.

* * *
30 травня 2011 р. у приміщенні Комплексу споруд центральних де-

ржавних архівних установ відбулося спільне засідання науково-експерт-
ної та Громадської рад при Державній архівній службі за участю Голови 
Укрдержархіву О. П. Гінзбург. На засіданні обговорено проекти Законів 
України “Про внесення змін до Закону України “Про Національний ар-
хівний фонд та архівні установи” та “Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо порядку зберігання архівних документів, 
пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян”.

* * *
31 травня 2011 р. у Будинку митрополита Національного заповідни-

ка “Софія Київська” проведено спільну робочу нараду Державної архів-
ної служби України, Центрального державного архіву-музею літератури 
і мистецтва (ЦДАМЛМ) України, зацікавлених міністерств та відомств, 
громадських організацій та творчих спілок.

У рамках робочої наради обговорено актуальні питання поповнення 
Національного архівного фонду документами особового походження та 
документами установ, творчих спілок, інших громадських організацій, 
забезпечення їх належного зберігання. 

У ході наради учасники виробили практичні рекомендації щодо вирі-
шення питань виділення цільових коштів на будівництво нових архівних 
приміщень або реконструкції старих відповідно до сучасних стандартів, 
розгляду та прийняття Верховною Радою України Закону України про 
охорону культурних пам’яток, створення дієвих механізмів у боротьбі  
з “чорним” антикваріатом, авторського права на творчу спадщину діячів 
культури, ін.

* * *
3 червня 2011 р. Голова Державної архівної служби України  

О. П. Гінзбург взяла участь у запису програми на тему “Архіви для сус-
пільства” у рамках телевізійного проекту “На зв’язку з Урядом” Першо-
го національного телеканалу. Запис відбувся у приміщенні прес-центру  
Державної установи “Урядовий контактний центр”.

* * *
14 червня 2011 р. відбулося спільне засідання колегії Державного ко-

мітету архівів України та Президії ЦК профспілки працівників державних 
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установ України “Про роботу адміністрації та профспілкових комітетів 
архівних установ по створенню безпечних та нешкідливих умов праці”.

У державних архівних установах

В Українському науково-дослідному інституті архівної справи
та документознавства (УНДІАСД)

21 квітня 2011 р. директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь  
у прямому ефірі програми “Вечірні зустрічі” на радіо “Культура”.

* * *
13 травня 2011 р. у конференц-залі Комплексу споруд центральних 

державних архівних установ у м. Києві презентовано науково-методич-
ний посібник “Експертиза цінності управлінських документів: історія, те-
орія, методика”. У заході взяли участь представники навчальних закладів, 
наукових установ, приватних архівів, начальники архівних відділів РДА 
та фахівці Державної архівної служби України.

У посібнику узагальнено досвід радянського, вітчизняного та за-
рубіжного архівознавства в галузі експертизи цінності документів 
(1920–2010 рр.), розглянуто теоретико-методичні засади експертизи цін-
ності документів, запропоновано нові підходи у застосуванні принципів 
і критеріїв експертизи цінності управлінських документів з урахуванням 
потреб суспільства у ретроспективній документній інформації. Посібник 
є спільною працею к.і.н. С. В. Сельченкової (Державна архівна служба 
України) та к.пед.н. К. Т. Селіверстової (Український науково-дослідний 
інститут архівної справи та документознавства).

* * *
19 травня 2011 р. УНДІАСД проведено круглий стіл з обговорення 

Реєстру термінів українсько-англійського словника архівної термінології 
та Концепції українсько-англійського архівного термінологічного слов-
ника. Під час обговорення провідні фахівці Державної архівної служби 
України, кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної на-
уки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інсти-
туту української мови НАН України та інших установ висловили ряд за-
уважень та пропозицій, які будуть враховані при подальшій роботі над 
словником.
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У Центральному державному архіві вищих органів влади
та управління України (ЦДАВО)

26 травня 2011 р. у читальному залі ЦДАВО розгорнуто докумен-
тальну виставку, присвячену 130-річчю від дня народження українського 
патофізіолога, державного і громадського діяча, основоположника віт-
чизняної школи патофізіологів О. О. Богомольця (1881–1946). До ек-
спозицій виставки увійшли оригінали документів з особового фонду  
О. О. Богомольця (ф. 4708), що зберігається в архіві.

* * *
7 червня 2011 р. відбулася зустріч заступника директора ЦДАВО  

О. Б. Берковської з журналістами телеканалу “Перший національний”, на 
якій обговорено питання підготовки циклу міжпрограмних документаль-
них фільмів до Дня незалежності України “20 кроків до мрії” та “Обличчя 
української історії”, зокрема, узгоджено план роботи та проведено відбір 
документів для телесюжетів.

У Центральному державному архіві  
громадських об’єднань України (ЦДАГО)

13 травня 2011 р. відбулася зустріч співробітників відділу формуван-
ня НАФ і діловодства ЦДАГО України з колишнім головою виконавчо-
го комітету Української Гельсінської Спілки Л. Лук’яненком, у ході якої 
останнім передано на постійне зберігання до архіву документи УГС за 
1989-1990 рр., серед яких: звернення, резолюції, декларація принципів 
УГС, періодичні видання та ін. Триває науково-технічна обробка доку-
ментів.

* * *
31 травня 2011 р. у ЦДАГО України проведено семінар на тему “Ос-

новні особливості нового антикорупційного законодавства”. Учасників 
семінару ознайомлено, зокрема, з кваліфікацією антикорупційних діянь, 
відповідальністю за корупційні правопорушення.

У Центральному державному науково-технічному
архіві України (ЦДНТА)

16 квітня 2011 р. у головному корпусі Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна ЦДНТА України презентував вистав-
ку “Без грифу секретно: архівні документи з фондів ЦДНТА України”. 
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Захід проведено у рамках загальноміського свята “День випускника 
Харківського університету” на прохання Асоціації випускників і друзів 
Харківського університету. 

На виставці представлено найцікавіші матеріали з розсекречених 
фондів архіву: Українського відділення Всесоюзного ордена Леніна про-
ектно-розвідувального та науково-дослідного інституту “Укргідропро-
ект” ім. С. Я. Жука, Харківського відділення Всесоюзного державного 
ордена Леніна проектного інституту “Теплоелектропроект”, Державного 
проектного інституту по водопостачанню, каналізації та гідротехнічних 
спорудах “Харківський Водоканалпроект”, Державного науково-дослід-
ного і проектного інституту вугільної промисловості “УкрНДІпроект” 
тощо.

* * *
28 квітня 2011 р. на відзначення Дня охорони праці у ЦДНТА Украї-

ни проведено семінар на тему “Охорона праці в державних установах” 
за участі головного спеціаліста відділу охорони праці та здоров’я Харків-
ського обласного комітету профспілки працівників державних установ  
Г. Д. Багалюка.

Співробітники ЦДНТА України активно долучилися до обговорення 
питань забезпечення безпечних умов праці в архіві та дотримання висо-
ких стандартів виробничої гігієни. 

* * *
29 квітня 2011 р. ЦДНТА України провів День архівної інформа-

ції з демонстрацією копій документів на тему “До історії побудуван-
ня Харківського комерційного інституту (1913–1915 рр.) за проектом  
О. М. Бекетова”. Захід пройшов у рамках відзначення 110-річчя від дня на-
родження видатного економіста, лауреата Нобелівської премії з економіки  
1971 р. та вихованця Харківського комерційного інституту Саймона Кузнеця. 

Копії документів з особового фонду Р-47 експонувалися протягом 
травня 2011 р. у Музеї історії університету. 

* * *
29 квітня 2011 р. у газеті “Главное” вийшла друком стаття провідно-

го спеціаліста ЦДНТА України О. Бабич “Куда уехал цирк”. Статтю напи-
сано з використанням архівних документів ЦДНТА України (фонд Р-72, 
комплекс 1–271 “Цирк на 2094 місця по вул. Урицького у м. Харкові”) 
та приурочено до 45-річчя від дня прийняття рішення про будівництво 
будівлі цирку, проектна документація до якої зберігається у ЦДНТА  
України.
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* * *
18 травня 2011 р. у ЦДНТА України з нагоди Міжнародного свята 

“День Європи” за участі викладачів та студентів кафедри зовнішньої 
політики та національної безпеки Харківського регіонального інституту 
державного управління НАДУ при Президентові України відбувся тема-
тичний семінар “Міжнародне свято — День Європи”

Для учасників семінару проведено екскурсію архівом, ознайомлено 
з мікрофільмуючим обладнанням для створення страхового фонду доку-
ментації. 

* * *
19 травня 2011 р. на базі Держархіву Донецької області ЦДНТА 

України проведено виїзний семінар з представниками юридичних осіб – 
джерел формування НАФ України на тему “Забезпечення збереженості  
НТД: проблеми та шляхи їх вирішення на сучасному етапі”.

З привітанням до учасників семінару звернулася директор Держ-
архіву Донецької області Н. Д. Буценко.  Директор ЦДНТА України  
Є. В. Семенов поінформував про  внесок ЦДНТА України  у збережен-
ня історико-технічної  спадщини України, поповнення складової частини 
НАФ України науково-технічною документацією. З низкою доповідей по 
організації роботи з НТД виступили фахівці ЦДНТА України: начальник 
відділу формування НАФ та діловодства  А. К. Малишева та архівіст  
1 категорії  Н. В. Миргород. 

За плідну співпрацю з ЦДНТА України нагороджено представників 
ВАТ “ЮжНІІгіпрогаз”, ВАТ “Донецькгірмаш”, ДІ “МакНДІ по беспеці 
робіт в гірничій промисловості”, ДП “Донецький промбудНДІпроект”. 

* * *
20 травня 2011 р. у ЦДНТА України відбулася прес-конференція на 

тему “Проектна документація зі спорудження Монумента на честь про-
голошення радянської влади в Україні на площі Конституції у м. Хар-
кові”, проведена напередодні громадських слухань з питань перенесення 
пам’ятника на нове місце.

У ЦДНТА України зберігається проект цього пам’ятника, розроб-
лений Державним проектним інститутом з планування та забудови міст 
“Харківпроект” у рамках загальної реконструкції площі. 

* * *
23 травня 2011 р. у газеті “Дайджест-Е” вийшла друком стаття науко-

вого співробітника ЦДНТА України О. Балишевої “Коммерческий инсти-
тут в Харькове. К истории создания и строительства здания: 1911–1915 гг.”
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* * *
24–26  травня 2011 р. у ЦДНТА України проведено триденний  семі-

нар з підвищення кваліфікації спеціалістів державних архівів областей 
України з питань організації роботи з науково-технічною документа-
цією (НТД). На жаль, через відсутність фінансування не  взяли участь  
у семінарі фахівці держархівів Житомирської, Львівської, Тернопільської, 
Херсонської та Ченівецької областей. Підвищення кваліфікації пройшли 
працівники держархівів Волинської та Одеської областей, архівного 
підрозділу ПАТ “Укргідропроект” (м. Харків).

По організації роботи з НТД в організаціях – джерелах формування 
НАФ з низкою доповідей виступили фахівці ЦДНТА України.

* * *
28 травня 2011 р. у газеті “Слово ветерана” вийшла друком стаття 

провідного спеціаліста ЦДНТА України О. Дождьової “К проекту пере-
носа памятника” з актуальної для громадськості м. Харкова теми. Статтю 
побудовано на архівних матеріалах з фонду Р-72, комплексу 1-82 ЦДНТА 
України.

* * *
16 червня 2011 р. на офіційному веб-сайті ЦДНТА України роз-

міщено он-лайнову виставку за документами ЦДНТА України “Мости  
і мостові переходи України”. Для виставки відібрано найцікавіші та 
визначніші проекти мостів України, які зберігаються у ЦДНТА Украї-
ни, зокрема: проект Київського міського мосту через р. Дніпро імені  
Е. О. Патона;  підвісний пішохідний міст через р. Дніпро, побудований  
у Києві; міст-метро через головне русло р. Дніпро; міст-метро через Ру-
санівську протоку; документи з проекту “Відновлення та реконструкція Хар-
ківських мостів” тощо. Проекти мостів, наявні у ЦДНТА України, географіч-
но охоплюють як великі ріки України (Дніпро, Дністер, Південний Буг), так 
і невеликі річки та притоки (р. Случ, Опір, Прут, Смотрич, Самара), а також 
територію інших країн – Росію, Білорусію, Словаччину (р. Орава).

У Центральному державному архіві-музеї
літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ)

20 травня 2011 р. керівництво та співробітники Державної архівної 
служби України, центральних державних архівних установ, держархівів 
Київської області та м. Києва взяли участь у літературно-мистецькому 
святі “Весна в Плютах”, традиційно проведеному в Архівно-музейному 
комплексі “Літературно-мистецькі Плюти”.
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* * *
21 червня 2011 р. у приміщенні Національного культурно-мистець-

кого та музейного комплексу “Мистецький арсенал” відбулося відкрит-
тя виставки “Василь Єрмілов”, присвяченої українському живописцю, 
графіку, монументалісту, одному з найвидатніших представників україн-
ського авангарду 1920–1930-х рр. До експозиції ввійшли архівні матеріа-
ли з фонду В. Єрмілова, що зберігаються в Центральному державному 
архіві-музеї літератури і мистецтва України, серед яких: чоловічі порт-
рети, виконані олівцем (1921), фотознімки стінгазети, що експонувалися 
на виставці преси в Кельні (1927–1928), фабричні марки парфумів, фо-
тознімок рекламного плакату “Читайте книги В Поліщука” (1927–1928), 
розпис агітпоїзда “Червона Україна” (1921).

У Центральному державному архіві зарубіжної україніки (ЦДАЗУ)

18 травня 2011 р. у приміщенні ЦДАЗУ проведено творчий вечір 
української поетеси, письменниці, громадського діяча Наталії Замул-
ко-Дюбуше. У рамках творчого вечора до архіву передано документи  
з її особового архіву.

* * *
25 травня 2011 р. у ЦДАЗУ відкрито документальну виставку до 85-ї 

річниці від дня загибелі С. Петлюри.

* * *
17 червня 2011 р. у Київському міському будинку учителя відкрито 

документальну виставку ЦДАЗУ, присвячену 120-річчю від дня народ-
ження українського бібліографа та громадського діяча П. А. Зленка.

У Держархіві в АР Крим

11 квітня 2011 р. в ефір телеканалу “Росія” у телепередачі “Ад’ютант 
його превосходительства. Особова справа” прозвучав телесюжет про 
документи Держархіву в АР Крим, пов’язані з життям та діяльністю  
П. В. Макарова – прототипу героя фільму “Ад’ютант його превосходи-
тельства”.

* * *
12 квітня 2011 р. в ефір інформаційної програми “Наші новини” 

телерадіокомпанії “ІТВ” вийшов підготовлений за участі Держархіву  
в АР Крим телесюжет “Крим астрономічний та космічний”.
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* * *
17 квітня 2011 р. у програмі “Недільний вечір на Караїмській, 6” 

ДТРК “Крим” вийшла підготовлена за участі Держархіву в АР Крим 
радіопередача “До 100-річчя завершення будівництва театру в м. Сімфе-
рополі.

* * *
13 травня 2011 р. у Держархіві в АР Крим відкрито документальну 

виставку “До дня пам’яті жертв політичних репресій”.

* * *
16 травня 2011 р. у Сімферопольському художньому музеї відкрито 

документальну виставку “Історія Центрального музею Тавриди в архів-
них документах (1920–1945 рр.)”.

* * *
17 травня 2011 р. у Держархіві в АР Крим проведено нараду з голо-

вами та членами комісій з припинення діяльності міністерств, республі-
канських комітетів та інших органів виконавчої влади АР Крим.

У рамках наради обговорено питання забезпечення збереженості до-
кументів НАФ, документів з особового складу підприємств, установ та 
організацій, порядок передавання документів НАФ на державне зберіган-
ня, вимоги до оформлення описів справ. Головою комісії з припинення 
діяльності Міністерства у справах сім’ї та молоді АР Крим М. М. Рома-
новим порушено питання щодо звільнення голів та членів комісій або їх 
переведення до інших організацій до закінчення ліквідаційних процедур, 
що не дозволяє здійснити упорядкування документів, складання описів 
справ постійного зберігання та з особового складу, передавання доку-
ментів НАФ на державне зберігання, складання ліквідаційних балансів 
тощо.

За підсумками наради направлено відповідного листа до Ради 
Міністрів Автономної Республіки Крим.

* * *
24 травня 2011 р. у Держархіві в АР Крим відкрито документальну 

виставку “Автографи діячів культури із фондів Держархіву в АРК”.

У Держархіві Вінницької області

27–29 травня 2011 р. директор Держархіву Вінницької області,  
д. і. н. Ю. В. Легун взяв участь в українських генеалогічніх читаннях, 
проведених на базі Музею історичних і культурних реліквій родини  
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Шереметьєвих у Києві, та виступив із доповіддю “Генеалогічні матеріали 
у фондах Державного архіву Вінницької області: загальний огляд”.

У Держархіві Волинської області

8 квітня 2011 р. у Держархіві Волинської області проведено І тур 
щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”, 
у якому взяли участь 13 державних службовців. 7–8 червня 2011 р. про-
ведено ІІ тур конкурсу.

* * *
27 квітня 2011 р. співробітники держархіву Л. І. Коць та Н. М. Кузь-

міна взяли участь у презентації виставки Волинського краєзнавчого му-
зею “Волиняни – Шевченківські лауреати”, присвяченої 50-й річниці за-
снування Національної премії України імені Тараса Шевченка.

* * *
13 травня 2011 р. директор Держархіву Волинської області  

В. М. Гика та співробітник архіву Л. І. Коць виступили з доповідями на 
ХХХVІ Міжнародній історико-краєзнавчій науковій конференції “Мину-
ле і сучасне України і Полісся. Чорторийськ і Четвертня в європейській та 
українській історії”, присвяченій 20-й річниці незалежності України.

* * *
22 червня 2011 р. начальник відділу держархіву Л. І. Коць взяла участь 

у навчально-методичному семінарі для працівників підрозділів і служб, 
які забезпечують співпрацю із засобами масової інформації, проведено-
му на базі обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ та організацій.

У Держархіві Дніпропетровської області

12–13 квітня 2011 р. начальники відділів Держархіву Дніпропет-
ровської області ознайомилися з досвідом роботи Держархіву Полтавсь-
кої області щодо впровадження Системи управління якістю.

* * *
У травні 2011 р. вийшла друком підготовлена за участі Держархіву 

Дніпропетровської області перша книга збірника документів “Державно-
церковні відносини та становище Дніпропетровської єпархії Руської Пра-
вославної Церкви (1945–1953 рр.)” (Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2011). 
Готується друга книга збірника.
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Вийшла друком “Метрична книга двох приходів: слобод Буянської 
і Попельнастої 1770–1782 років” (К.: Академперіодика, 2011), що знахо-
диться на зберіганні в держархіві області. Триває робота з описування 
видання “Екатеринославские епархиальные ведомости (1872–1917)”.

* * *
21 червня 2011 р. проведено семінар з головами ЕК та архівістами 

вищих навчальних закладів з питань роз’яснення цілей та завдань кон-
курсу “Кращий архівний підрозділ”, ознайомлення з основними вимо-
гами щодо обліку та забезпечення збереженості документів в установі, 
умовами проведення конкурсу-огляду.

* * *
У ІІ кварталі 2011 р. співробітники Держархіву Дніпропетровської 

області взяли участь у 3 радіо- та 11 телепередачах. На шпальтах газет 
опубліковано 7 статей, присвячених Дню Перемоги, Дню Конституції Ук-
раїни, генеалогічному пошуку за архівними документами, ін.

У Держархіві Івано-Франківської області

14 червня 2011 р. у Держархіві Івано-Франківської області відкрито 
документальну виставку “Його вела ідея волі”,  присвячену 120-річчю від 
дня народження Євгена Коновальця (1891–1938), українського військово-
го і політичного діяча.

 
У Держархіві Кіровоградської області

13 травня 2011 р. на веб-сайті Держархіву Кіровоградської облас-
ті опубліковано он-лайнову документальну виставку „Тотальний злочин 
душі ті згубив...”, присвячену Дню пам’яті жертв політичних репресій. 
Документи з фондів архіву за 1920–1988 рр., зокрема, рішення виконко-
мів окружної та районних рад робітничих, селянських і червоноармійсь-
ких депутатів, Указ Президії Верховної Ради СРСР, опис архівно-слідчої 
справи репресованого колгоспника, висвітлюють події трагічної новітнь-
ої історії на Кіровоградщині. 

У Держархіві Луганської області

26 травня 2011 р. у Держархіві Луганської області проведено семі-
нар-нараду “Основні правила роботи архівних підрозділів та експертних 
комісій підприємств, установ, організацій, що знаходяться у зоні комп-
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лектування архіву”. У роботі наради взяли участь співробітники 21 ор-
ганізації, документи яких зберігаються у неупорядкованому стані або 
позатерміново.

* * *
7 червня 2011 р. проведено засідання Держархіву Луганської області, 

на якому розглянуто питання посилення пожежної та охоронної безпеки 
архівних приміщень, забезпечення надійності експлуатації їх інженерних 
мереж та комунікацій. Директор архіву М. М. Старовойтов особливо на-
голосив на необхідності дотримання вимог пожежної безпеки для забез-
печення належних умов зберігання документів, навівши приклади резо-
нансних пожеж минулого року, що заподіяли серйозну шкоду економіці 
Луганщини.

У Держархіві Львівської області

6 квітня 2011 р. у Виставковому центрі Держархіву Львівської об-
ласті за матеріалами ЦДІАЛ та Музею окупаційних режимів “Територія 
Терору” відкрито документальну виставку, присвячену 130-річчю Україн-
ського Педагогічного Товариства “Рідна Школа”.

* * *
Протягом другого кварталу 2011 р. головним спеціалістом відділу 

використання інформації документів О. Л. Бондаром проведено оглядову 
екскурсію Держархівом Львівської області для працівників Обводового 
архіву м. Краків (Польща), студентів Львівської філії Київського націо-
нального університету культури і мистецтва, Люблінського університету 
ім. Складовської К‘юрі (Польща), учнів шкіл м. Львова.

* * *
16 квітня 2011 р. у Держархіві Львівської області за участю керів-

ництва та працівників архіву проведено “День довкілля”.

* * *
29 квітня 2011 р. у Держархіві Львівської області визначено пере-

можців І-го туру конкурсу “Кращий державний службовець”. У номінації 
“Кращий керівник” переможцем став Іщенко Юрій Васильович, началь-
ник відділу формування НАФ та діловодства; у номінації “Кращий спе-
ціаліст” – Заліська Ольга Василівна, головний спеціаліст відділу форму-
вання НАФ та діловодства.
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***
19 травня 2011 р. реставратора архівних документів відділу забез-

печення фізичного стану документів О. Є. Лалак нагороджено Грамотою 
Державного архіву Львівської області як переможницю конкурсу на кра-
ще робоче місце.

У Держархіві Миколаївської області

11 травня 2011 р. начальник архівного відділу Новобузької рай-
держадміністрації виступила в ефірі місцевої комунальної ТРК “Ново-
бузьке районне радіомовлення” та поінформувала про терміни зберігання 
архівних документів.

* * *
17, 24 та 31 травня 2011 р. директором Держархіву Миколаївської 

області Л. Л. Левченко та начальником відділу держархіву Г. І. Хозяше-
вою проведено тематичні зустрічі на тему “Особливості ведення архівної 
справи. Порядок підготовки і передачі документів в архів”, організованих 
в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівни-
ків органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держав-
них підприємств, установ та організацій.

* * *
25 травня 2011 р. проведено засідання колегії Держархіву Мико-

лаївської області, на якому розглянуто стан охорони праці в держархіві, 
виконання Регіональної програми здійснення контролю за наявністю, 
станом та рухом документів НАФ у Миколаївській області на 2010– 
2014 роки, стан роботи з архівними підрозділами, службами діловодства, 
ЕК установ-джерел комплектування, ін.

У Держархіві Рівненської області

 4 квітня 2011 р. у Держархіві Рівненської області проведено зйомки 
телепередачі “Так було” Рівненської ОДТРК, присвячені історії Рівненсь-
кої тюрми.

* * *
5 квітня 2011 р. в обласному центрі перепідготовки та підвищен-

ня кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій для 
керівників та спеціалістів районних і місцевих служб у справах дітей 
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співробітниками Держархіву Рівненської області прочитано лекцію “До-
кументаційне забезпечення управління. Уніфікована система організацій-
но-розпорядчої документації”.

* * *
 13 квітня 2011 р. в обласному центрі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого са-
моврядування, державних підприємств, установ та організацій для голо-
вних редакторів районних газет співробітниками Держархіву Рівненської 
області прочитано лекцію щодо складу та змісту документів Держархіву 
Рівненської області.

* * *
 19 квітня 2011 р. в обласному центрі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого са-
моврядування, державних підприємств, установ та організацій Держархі-
вом Рівненської області проведено навчання з питань діловодства з спе-
ціалістами загальних відділів райдержадміністрацій.

* * *
 19 квітня 2011 р. співробітниками Держархіву Рівненської області 

прочитано лекцію учням ЗОШ № 26 про склад і зміст документів Держ-
архіву Рівненської області.

* * *
11 травня 2011 р. директор Держархіву Рівненської області надав 

інтерв’ю телеканалу Рівне-1 та розповів про склад та зміст документів 
особистого фонду Бульби Боровця.

У Держархіві Сумської області

2 червня 2011 р. у читальному залі Держархіву Сумської області від-
крито фотодокументальну виставку до 75-річчя від дня народження жур-
наліста та краєзнавця Г. Т. Петрова, фонд якого зберігається у Держархіві 
Сумської області.

* * *
10 червня 2011 р. у читальному залі Держархіву Сумської області 

відкрито фотодокументальну виставку до 100-річчя від дня народження 
педагога, літературознавця, мистецтвознавця, краєзнавця Ю. П. Ступака. 
До експозиції виставки увійшли документи та фотографії із особового 
фонду Ю. П. Ступака, що зберігається у держархіві. 
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Ю. П. Ступак залишив у спадок більше 300 наукових праць. Серед 
його зацікавлень – шевченкознавство, фольклористика, українська дитя-
ча література, зв’язки української літератури з літературами радянських 
республік, образотворче мистецтво. Він є автором посібників “Українсь-
ка дитяча література” (1963, у співавторстві з Д. Білецьким), “Дитяча лі-
тература” (1967, у співавторстві з Д. Білецьким, Ф. Гурвич та ін.), Окре-
мими виданнями вийшли “Педагогічні погляди О. В. Духновича” (1956), 
“Педагогічні ідеї в українській народній поетичній творчості” (1958), 
“Виховне значення українського фольклору” (1960), “Бібліографічна 
робота вчителя літератури” (1961), “Видатні художники на Сумщині” 
(1969), “Крамськой і Україна” (1971). Багатогранна сфера наукової та 
громадської діяльності Ю. П. Ступака, відображена в документах фон-
ду, привертає увагу дослідників в галузях педагогіки, літературознавства, 
мистецтвознавства,  краєзнавства.

У Держархіві Тернопільської області

12 квітня 2011 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито доку-
ментальну виставку до 90-річчя від дня народження льотчика-космонавта 
Г. Т. Берегового.

* * *
6 травня 2011 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито доку-

ментальну виставку до 140-річчя від дня народження етнографа, фоль-
клориста, літературознавця В. М. Гнатюка “Знавець перлин народних”.

* * *
20 травня 2011 р. у Держархіві Тернопільської області відкрилася до-

кументальна виставка до 150-річчя від дня перепоховання Т. Г. Шевченка 
в Україні “І оживу, і думу вольную із домовини озову…”.

* * *
24 травня 2011 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито доку-

ментальну виставку до 100-річчя від дня народження відомого учасника 
національно-визвольних змагань, політв’язня Михайла Сороки “Михай-
ло Сорока – ідейний патріарх політв’язнів”.

* * *
14 червня 2011 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито до-

кументальну виставку до 120-річчя від дня народження українського вій-
ськового і політичного діяча Є. Коновальця.
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У Держархіві Харківської області

1 квітня 2011 р. керівництво та начальники структурних підрозділів 
Держархіву Харківської області взяли участь у проведеній у Харківській 
облдержадміністрації нараді з питань роз’яснення основних положень 
Закону України “Про інформацію” та Закону України “Про доступ до 
публічної інформації”.

* * *
6 квітня 2011 р. директор держархіву Л. М. Момот надала інтерв’ю 

журналістам Медіа-групи “Об’єктив” та розповіла про становище ар-
хіву. 

* * *
7 квітня 2011 р. директор держархіву Л. М. Момот надала інтерв’ю 

журналістам телеканалу “АТВК” та розповіла про підсумки виконання 
обласної Програми підтримки розвитку архівної справи у Харківській 
області на 2007–2010 рр.

* * *
14 квітня 2011 р. у читальному залі Держархіву Харківської області 

відкрито документальну виставку “Життя, присвячене освіті народу” (до 
170-річчя від дня народження українського педагога та громадського дія-
ча Х. Д. Алчевської).

* * *
11 травня 2011 р. у Держархіві Харківської області відкрито доку-

ментальну виставку до Дня памяті жертв політичних репресій “Репресо-
ване духовенство”.

* * *
3 червня 2011 р. на селекторній нараді у Харківській облдержад-

міністрації директор держархіву Л. М. Момот звітувала про роботу ар-
хівних відділів райдержадміністрацій та міських рад міст обласного 
значення щодо забезпечення збереження документів НАФ та рівень їх 
матеріально-технічного забезпечення. 

У Держархіві Херсонської області

27 квітня 2011 р. у Державному архіві Херсонської області відкри-
то документальну виставку “До 90-річчя створення архівної служби на 
Херсонщині”.
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У Держархіві Хмельницької області

12 травня 2011 р.у Хмельницькому інституті Міжрегіональної ака-
демії управління персоналом відкрито документальну виставку Держ-
архіву Хмельницької області “Духовні витоки Поділля”. Інформація 
про виставку прозвучала в ефірі обласного радіо Хмельницької ОДТРК 
“Поділля-центр”.

* * *
13 травня 2011 р. у Держархіві Хмельницької області відкрито книж-

ково-документальну виставку “Подільська Шевченкіада”.

У Держархіві Черкаської області

16 травня 2011 р. у читальному залі Держархіву Черкаської області 
відкрито документальну виставку, присвячену 150-річчю з часу перепо-
ховання Т. Г. Шевченка на Чернечій горі в Каневі.

У Держархіві Чернівецької області

24 травня 2011 р. у Держархіві Чернівецької області відкрито тема-
тичну виставку “Місія Головного Отамана українських військ – Симона 
Васильовича Петлюри (1879–1926)”.

У Держархіві Чернігівської області

11 квітня 2011 р. в ефір Чернігівського міського телебачення вийшла 
підготовлена за участі Держархіву Чернігівської області телепередача з 
циклу “Невідомий Чернігів”, присвячена видатному російському дипло-
мату, уродженцю м. Чернігова Г. Щербині.

* * *
27 травня 2011 р. збірник документів і матеріалів Держархіву Чер-

нігівської області “Радянська влада та православна церква на Чернігів-
щині у 1919 – 1930 рр.” отримав Диплом за І місце у номінації “Нау-
кова література” на літературному конкурсі “Краща книга року – 2010”  
у м. Чернігові.
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МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ

У Держкомархіві

4–6 квітня 2011 р. делегація українських архівістів у складі 3-х осіб 
на чолі з Головою Державної архівної служби України О. П. Гінзбург.  
у рамках Робочої програми українсько-баварського співробітництва про-
вела консультації з керівництвом Генеральної дирекції державних архівів 
Баварії (м. Мюнхен, Баварія, ФРН). 

* * *
14–15 квітня 2011 р. Голова Державної архівної служби О. П. Гінз-

бург перебувала у м. Москва (Російська Федерація) з метою проведення 
консультацій з керівництвом Федерального архівного агентства з реаліза-
ції спільних науково-видавничих та виставкових проектів.

У рамках візиту 14 квітня підписано План спільних заходів Держав-
ної архівної служби України і Федерального архівного агентства (Росій-
ська Федерація) на 2011–2013 роки. Від української сторони План під-
писала Голова Державної архівної служби Ольга Петрівна Гінзбург, від 
російської сторони – керівник Федерального архівного агентства Андрій 
Миколайович Артізов.

15 квітня Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург взяла 
участь у зустрічі з Губернатором Тверської області Д. В. Зєлєніним, ознайо-
милася з роботою Архівного відділу Тверської області, Державного архіву 
Тверської області та Тверського центру документації новітньої історії.

* * *
30 травня 2011 р. перший заступник Голови Державної архівної 

служби України В. М. Воронін взяв участь у церемонії підписання мініс-
трами закордонних справ України та Греції Угоди про співробітництво 
між Державною архівною службою України та Генеральним державним 
архівом Грецької Республіки, що відбулася в МЗС України у рамках дво-
денного офіційного візиту в Україну Міністра закордонних справ Грець-
кої Республіки Дімітріса Друтсаса.

* * *
21–23 червня 2011 р. Голова Державної архівної служби України 

О. П. Гінзбург, відповідальні співробітники Укрдержархіву та держав-
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них архівних установ України взяли участь у 12-й Загальній конферен-
ції Євро-Азійського регіонального відділення (ЄВРАЗІКА) Міжнародної 
ради архівів та міжнародній науковій конференції “Архіви державної та 
приватної форми власності: досвід співпраці та взаємодії. Організатор: 
Департамент з архівів та діловодства Міністерства юстиції Республіки 
Білорусь.

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

13–14 квітня 2011 р. ЦДАВО України з робочим візитом відвідав 
старший науковий співробітник Центру документації Об’єднання “Сак-
сонські матеріали” у м. Дрездені (ФРН) А. Харитонов. У ході зустрічі 
з директором архіву Н. В. Маковською вирішено організаційні питання 
та обговорено напрацювання у рамках спільного проекту “Радянські та 
німецькі військовополонені та інтерновані. Дослідження питань Другої 
світової війни та повоєнного періоду”.

15 червня 2011 р. з метою узгодження подальших кроків з підготовки 
бази даних відбулася зустріч А. Харитонова із заступником директора ар-
хіву О. Б. Берковською, під час якої співробітнику Об’єднання “Саксонсь-
кі матеріали” передано частину даних “Німецькі військовополонені” для 
їх подальшої передачі Генеральному Секретаріату Німецького Червоного 
Хреста. Крім того, проведено технічне обслуговування обладнання робо-
чих місць та визначено терміни передачі наступних частин бази даних.

У Центральному державному архіві
громадських об’єднань (ЦДАГО) України

24 травня 2011 р. у приміщенні Центрального державного архіву 
громадських об’єднань України проведено двосторонню зустріч пред-
ставників ЦДАГО та Архіву Президента Республіки Казахстан, під час 
якої підписано Угоду про співпрацю між архівами.

У Держархіві Харківської області

Наприкінці травня 2011 р. вийшов друком збірник документів “Ла-
тыши на Харьковщине”. Видання є результатом співпраці Держархіву 
Харківської області, Центру краєзнавства Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна та Академічної бібліотеки Латвійського 
університету. Він містить документи та фотоматеріали сер. ХІХ – 80-х 
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років ХХ ст., які стосуються латишів, що проживали на території Хар-
ківщини. Переважна більшість представлених документів публікується 
вперше.

У Держархіві Чернігівської області

24 червня 2011 р. Держархів Чернігівської області взяв участь у засі-
данні круглого столу архівістів України, Росії, Білорусі та Придністровсь-
кої Молдавської Республіки. Круглий стіл відбувся у рамках Міжнарод-
ного молодіжного фестивалю “Дружба-2011”, який щорічно проходить 
поблизу с. Сеньківка Городнянського району Чернігівської області. 

У заході взяли участь близько 20 архівістів Чернігівської, Брянської, 
Гомельської областей та м. Тирасполь. Офіційно делегації представляли 
обласні керівники архівних установ. Чернігівську делегацію очолила ди-
ректор держархіву області Р. Б. Воробей, яка презентувала видання ар-
хівістів Чернігівщини 2010 р. та розповіла про роботу архіву у рамках 
відзначення 66-ї річниці Великої Перемоги та 25-ї річниці Чорнобиль-
ської катастрофи.
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ЮВІЛЕЙНІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

Заходи державних архівних установ,
присвячені 25-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС

26 квітня 2011 р. у ЦДАГО України Укрдержархівом відкрито спіль-
ну українсько-російсько-білоруську документальну виставку “Чорно-
бильська трагедія та її відлуння”, присвячену 25-й річниці аварії на Чор-
нобильській АЕС.

Експонувалися документи з фондів ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА 
України ім. Г. С. Пшеничного, Галузевого держархіву МВС України, де-
ржархівів Житомирської, Київської, Львівської та Рівненської областей, 
Державного архіву Російської Федерації, Російського державного архіву 
новітньої історії, Національного архіву Республіки Білорусь, Білорусько-
го державного архіву кінофотофонодокументів, Державного архіву Го-
мельської області.

Всього на виставці було представлено понад 100 унікальних і ма-
ловідомих широкому загалу документів і фотоматеріалів, які дозволя-
ють об’єктивно оцінити квітневі події 1986 року, розкривають масштаби 
аварії та дають уявлення про ситуацію, що склалася в країні внаслідок 
Чорнобильської трагедії.

У рамках виставки транслювався також фрагмент документального 
фільму “Чорнобиль: Хроніка важких тижнів” (Укркінохроніка, 1986 р. 
Режисер В. Шевченко) з фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.

* * *
21 квітня 2011 р. у читальному залі ЦДАВО України відкрито доку-

ментальну виставку, присвячену 25-й річниці Чорнобильської трагедії.

* * *
26 квітня 2011 р. у ЦДАГО України відкрито документальну вистав-

ку “Чорнобильська трагедія та її відлуння”, присвячену 25-й річниці тра-
гедії на Чорнобильській АЕС.

* * *
19 квітня 2011 р. на офіційному веб-сайті ЦДКФФА ім. Г. С. Пше-

ничного розміщено он-лайнову фотодокументальну виставку, присвячену  
25-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС, та фрагмент документально-
го фільму “Чорнобиль. Хроніка важких тижнів” з фондів архіву. 
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* * *
26 квітня 2011 р. на офіційному веб-сайті ЦДНТА України розміще-

но он-лайнову документальну виставку “Об’єкти атомної енергетики у 
фондах ЦДНТА України”, присвячену 25-й річниці аварії на Чорнобиль-
ській АЕС. 

* * *
22 квітня 2011 р. на офіційному веб-сайті ЦДЕА України відкрито 

інтернет-проект “Чорнобильська катастрофа – 25 років потому”.

* * *
26 квітня 2011 р. у Держархіві в Автономній Республіці Крим від-

крито документальну виставку, присвячену 25-річниці аварії на Чорно-
бильській АЕС.

* * *
22 квітня 2011 р. на офіційному веб-сайті Держархіву Вінницької 

області розміщено он-лайнову документальну виставку “Чорнобильська 
катастрофа та її відлуння в документах Державного архіву Вінницької 
області”.

* * *
19 квітня 2011 р. на офіційному веб-сайті Держархіву Донецької об-

ласті розміщено он-лайнову документальну виставку “Чорнобиль попе-
реджає...”. 

* * *
20 квітня 2011 р. у Держархіві Житомирської області відкрито доку-

ментальну виставку “25 років Чорнобильської катастрофи”.

* * *
20 квітня 2011 р. у Держархіві Закарпатської області відкрито до-

кументальну виставку, присвячену 25-річниці аварії на Чорнобильській 
АЕС. 

* * *
19 квітня 2011 р. на офіційному веб-сайті Держархіву Запорізької 

області розміщено он-лайнову документальну виставку “Чорнобильська 
катастрофа в серцях запоріжців (до 25-ї річниці аварії на Чорнобильській 
АЕС)”.

* * *
22 квітня 2011 р. у Держархіві Івано-Франківської області розгорнуто 

документальну виставку з нагоди 25-ї річниці Чорнобильської трагедії.



195

* * *
21 квітня 2011 р. у Держархіві Київської області за участі заступника 

Голови Державної архівної служби О. В. Музичук відкрито документаль-
ну виставку, присвячену 25-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС.

* * *
22 квітня 2011 р. на офіційному веб-сайті Державного архіву Кіро-

воградської області розміщено он-лайнову документальну виставку до 
25-річчя Чорнобильської трагедії “Відлуння Чорнобиля”. 

* * *
22 квітня 2011 р. на веб-сайті Луганської облдержадміністрації роз-

міщено он-лайнову документальну виставку Держархіву Луганської об-
ласті “Чорнобильська трагедія на сторінках періодичних видань Лугансь-
кої області”.

* * *
21 квітня 2011 р. на офіційному веб-сайті Держархіву Львівської об-

ласті розміщено он-лайнову документальну виставку “До 25-річчя Чор-
нобильської трагедії”.

* * *
26 квітня 2011 р. на офіційному веб-сайті Держархіву Одеської об-

ласті розміщено он-лайнову документальну виставку “До 25-ї річниці 
трагедії на Чорнобильській АЕС”. 

* * *
22 квітня 2011 р. на офіційному веб-сайті Держархіву Полтавської 

області розміщено он-лайнову документальну виставку “До 25-ї річниці 
Чорнобильської трагедії”. 

* * *
26 квітня 2011 р. у приміщенні Рівненського обласного краєзнавчо-

го музею відкрито спільну з Держархівом Рівненської області докумен-
тальну виставку, присвячену 25-й річниці Чорнобильської катастрофи. 
На веб-сайті Рівненської державної обласної бібліотеки розміщено он-
лайнову документальну виставку Державного архіву Рівненської області, 
присвячену 25-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС.

* * *
22 квітня 2011 р. у читальному залі Держархіву Сумської області від-

крито документальну виставку до 25-ї річниці Чорнобильської трагедії.
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* * *
22 квітня 2011 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито доку-

ментальну виставку “Чорнобильська трагедія”. 

* * *
26 квітня 2011 р. у Держархіві Харківської області розгорнуто доку-

ментальну виставку “25-й річниці Чорнобильської катастрофи - присвя-
чується”.

* * *
18 квітня 2011 р. у Держархіві Хмельницької області розгорнуто до-

кументальну виставку “Чорнобиль – скорбота людської пам’яті”.

* * *
21 квітня 2011 р. у читальному залі Держархіву Черкаської області 

відкрито документальну виставку “Чорнобиль: документи свідчать”.

* * *
22 квітня 2011 р. у Держархіві Чернівецької області відкрито доку-

ментальну виставку “Чорнобильський слід 25 років потому”.

* * *
26 квітня 2011 р. у Держархіві Чернігівської області розгорнуто фо-

тодокументальну виставку з нагоди 25-ї річниці аварії на Чорнобильській 
АЕС.

* * *
Протягом квітня 2011 р. у Держархіві м. Києва експонувалася до-

кументальна виставка, присвячена 25-річниці аварії на Чорнобильській 
АЕС.
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Заходи державних архівних установ,
присвячені 66-й річниці Великої Перемоги  

та 70-й річниці від початку Великої Вітчизняної війни  
1941–1945 рр.

6 травня 2011 р. у вестибюлі Комплексу споруд ЦДА України відкри-
то документальну виставку “Пам’ятаємо подвиг... Шануємо відданість... 
До Дня Перемоги та на пошану Олександра Георгійовича Мітюкова”.

25–26 травня 2011 р. у рамках науково-практичної конференції та 
засідання Круглого столу на тему “Внесок учасників війни - працівників 
тилу в Перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років”, органі-
зованих Радою ветеранів України,  відкрито тематичну документальну 
виставку, підготовлену Державною архівною службою України за доку-
ментами українських державних та російських федеральних архівів.

16 червня 2011 р. у приміщенні Меморіального комплексу “Націо-
нальний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років” відбу-
лося урочисте відкриття виставки “Війна. Документ. Пам`ять. Рік 41-й” 
до 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни, експозиція якої підготов-
лена за документами державних архівів України та федеральних архівів 
Російської Федерації, матеріалами Меморіального комплексу.

* * *
10 травня 2011 р. у ЦДАВО України відкрито документальну вистав-

ку “До 66-ї річниці Великої Перемоги”.
17 червня 2011 р. у Центральному державному архіві вищих ор-

ганів влади та управління України відкрито документальну виставку “До  
70-річчя від початку Великої Вітчизняної війни”.

* * *
20 червня 2011 р. у ЦДАГО України відкрито виставку документів 

“Документальні свідчення героїчних і трагічних сторінок перших днів 
Вітчизняної війни”.

* * *
5 травня 2011 р. документи з фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пше-

ничного представлено в експозиції документальної виставки з нагоди  
66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років “Роль 
Уряду у відбудові післявоєнної України”, яка відкрилася у Будинку Уряду.

6 травня 2011 р. на веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного 
розміщено тематичний огляд фонодокументів “Звуковий літопис Великої 
Вітчизняної війни”.
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6 червня 2011 р. на офіційному веб-сайті архіву розміщено он-лай-
нову документальну виставку “Початок Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 рр. в фотодокументах ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного”.

14 червня 2011 р. на офіційному веб-сайті архіву розміщено тема-
тичний огляд та добірку світлин до 70-річчя початку Київської оборонної 
операції, 17 червня 2011 р. – звукозаписи із фондів архіву, присвячені по-
чатку Великої Вітчизняної війни 22 червня 1941 р.

* * *
5 травня 2011 р. документи з фондів ЦДНТА України представлено 

на документальній виставці “Велич подвигу народного”, яку розгорнуто 
до Дня Перемоги у приміщенні Харківського історичного музею. Того 
ж дня в архіві відбулася зустріч з ветераном Великої Вітчизняної війни 
1941-1945 рр. генерал-майором Сависько Гаврилом Дмитровичем.

20 червня 2010 р. у ЦДНТА України проведено День архівної ін-
формації на тему “Архівна НТД про події Великої Вітчизняної війни”.  
У рамках заходу відкрито виставку документів “Економічні збитки Украї-
ни в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Документальні свід-
чення”.

* * *
16 червня 2011 р. у ЦДАМЛМ України відкрито документальну 

виставку, присвячену 70-річчю від початку Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 рр.

* * *
6 травня 2011 р. у Держархіві в Автономній Республіці Крим роз-

горнуто документальну виставку “Велика Вітчизняна війна. Крим. 1941–
1944 рр.”, 15 червня 2011 р. – документальну виставку “Крим у початко-
вий період Великої Вітчизняної війни”.

* * *
4 травня 2011 р. у читальному залі Держархіву Вінницької області 

розгорнуто документальну виставку “До 66-ї річниці Великої Перемоги”.
17-19 травня 2011 р. заступник директора з науково-методичної ро-

боти  Держархіву Вінницької області Ф. А. Винокурова виступила з до-
повіддю “Праведники – рятівники життя: історичний досвід та моральні 
уроки” на Міжнародній науковій конференції, присвяченій 70-й річниці 
нападу Німеччини на СРСР та початку Голокосту на території України.  
У рамках конференції було презентовано підготовлений за участі  
Ф. А. Винокурової історико-документальний фільм “Реквієм Берегині”, 
присвячений Праведниці народів світу Л. І. Постоловській, директору –
дитячого будинку у м. Вінниця в період нацистської окупації міста.
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19 травня 2011 р. у газеті “Подільська зоря” (№ 21 (8332) опубліко-
вано статтю провідного спеціаліста відділу інформації та використання 
документів Держархіву Вінницької області В. М. Верховлюка “Все для 
фронту, все для Перемоги”.  

16 червня 2011 р. у Держархіві Вінницької області відкрито доку-
ментальну виставку, присвячену 70-річчю початку Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 рр. “Навіки пам’ятаємо. Людина на війні”.

17–19 червня 2011 р. заступник директора Держархіву Вінницької 
області Ф. А. Винокурова взяла участь у міжнародній освітньо-культуро-
логічній конференції “Лимуд”, присвяченій 70-й річниці нападу нацист-
ської Німеччини на Радянський Союз та початку Голокосту на території 
колишнього СРСР. У рамках конференції вона презентувала докумен-
тальний фільм про Праведницю Світу Л. І. Постоловську та прочитала 
лекцію “Євреї Вінниччини у русі антинацистського опору: стереотипи 
сприйняття та об’єктивність фактів. Огляд архівних джерел”.

* * *
6 травня 2011 р. у Держархіві Волинської області відкрито докумен-

тальну виставку “Допомога населення Волині фронту у 1944–1945 ро-
ках”.

22 червня 2011 р. у Держархіві Волинської області відкрито виставку 
“Волинь у роки війни 1941–1945 роки”.

22 червня 2011 р. директор держархіву В. М. Гика взяв участь  
у ХХХІХ Всеукраїнській науковій історико-краєзнавчій конференції 
“Минуле і сучасне Волині і Полісся. Волинь у 1941 році: люди, події, 
факти. Сторінки історії Іваничівщини”.

* * *
4 травня 2011 р. у приміщенні Дніпропетровської облдержадмініст-

рації відкрито документальну виставку Держархіву Дніпропетровської 
області “Великий день… Великдень перемоги”, присвячену 66-й річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.

20 червня 2011 р. у Дніпропетровській облдержадміністрації відкри-
то документальну виставку “1941 рік. На смертний бій”, підготовлену за 
документами Держархіву Дніпропетровської області.

Співробітниками держархіву підготовлено до друку книгу “Матери-
алы о деятельности Днепропетровского металлургического института, 
его профессорско-преподавательский состав в период Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 гг.”.



200

* * *
У травні 2011 р. з нагоди 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчиз-

няній війні працівниками архівних установ Донецької області підготов-
лено 26 документальних виставок.

15 червня 2011 р. у Держархіві Донецької області відкрито вистав-
ку документів “В том сорок первом, сорок первом...”, присвячену подіям 
початку війни.

* * *
5 травня 2011 р. у Держархіві Житомирської області відкрито до-

кументальну виставку “До Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941–1945 років”.

20 червня 2011 р. у Держархіві Житомирської області відкрито 
виставку документів “До 70-ї річниці початку Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 років”.

Того ж дня Донецькою обласною ТРК до 70-річчя початку Вели-
кої Вітчизняної війни за участі співробітників держархіву підготовлено 
радіопередачу “Воины славы”.

22 червня 2011 р. у газеті “Жизнь” опубліковано статтю директора 
Держархіву Донецької області Н. Д. Буценко “Перший день війни”.

* * *
5 травня 2011 р. у Держархіві Закарпатської області, Відділі Держар-

хіву у м. Берегово, архівних відділах райдержадміністрацій, міських рад 
області урочисто відкрито документальні виставки “Шлях до Перемоги”.

22 червня 2011 р. у Держархіві Закарпатської області відкрито 
виставку документів з нагоди відзначення 70-річчя від початку Великої 
Вітчизняної війни 1941–1944 рр.

* * *
У травні 2011 р. на офіційному веб-сайті Запорізької облдержад-

міністрації розміщено он-лайнову документальну виставку “Вони набли-
жали Перемогу. До річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–
1945 рр.”.

21 червня 2011 р. держархівом проведено день інформування з на-
годи Дня скорботи і вшанування памяті жертв війни на Україні та 70-ї 
річниці початку Великої Вітчизняної війни.

22 червня 2011 р. на офіційному веб-сайті Держархіву Запорізької 
області розміщено он-лайнову документальну виставку “Запорізький 
край у перші дні Великої Вітчизняної війни (До 70-річчя від початку Ве-
ликої Вітчизняної війни)”.
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* * *
5 травня 2011 р. у Держархіві Івано-Франківської області з нагоди  

66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років від-
крито документальну виставку “Їх подвиг безсмертний, їх слава невми-
руща”.

* * *
6 травня 2011 р. у Держархіві Київської області відкрито докумен-

тальну виставку, присвячену 66-й річниці Перемоги у Великій Вітчиз-
няній війні 1941–1945 років.

17 червня 2011 р. у Держархіві Київської області відкрито докумен-
тальну виставку “Трагічний 41-й у документах архіву”, присвячену 70-
річчю початку Великої Вітчизняної війни та героїчній обороні м. Києва.

* * *
29 квітня 2011 р. у Держархіві Кіровоградської області відкрито до-

кументальну виставку “Незабутній подвиг”, присвячену 66-й річниці Пе-
ремоги у Великій Вітчизняній війні.

21 червня 2011 р. співробітники держархіву взяли участь у у засідан-
ні круглого столу „Початок Великої Вітчизняної війни. Історія та сучас-
ність”, проведеному у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядуван-
ня, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обл-
держадміністрації.

* * *
5 травня 2011 р. у Держархіві Луганської області відкрито докумен-

тальну виставку “Початок Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років за 
документами Держархіву Луганської області”.

Протягом травня-червня 2011 р. у Держархіві Луганської області 
відкрито документальну виставку “Початок Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 років”.

15 червня 2011 р. у газеті “Молодогвардеец” опубліковано статтю 
заступника начальника відділу держархіву Ю. Ю. Бурлуцької “Война на 
пожелтевших страницах. История Великой Отечественной войны в архи-
вных документах”.

16 червня 2011 р. начальник відділу держархіву Т. В. Проха взя-
ла участь у присвяченому 70-річчю початку Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 років круглому столі на тему “Времени неподвласны, мы пом-
ним!”, проведеному у Луганській обласній універсальній науковій бібліо-
теці ім. М. Горького.
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* * *
Протягом травня 2011 р. у Держархіві Львівської області експону-

валися тематичні виставки “До 66-ї річниці визволення України від ні-
мецько-фашистської окупації”, “Партизанський рух в Галичині 1941– 
1944 рр.”. Для учнівської та студентської молоді міста проведено оглядові 
екскурсії.

20 червня 2011 р. у Держархіві Львівської області відкрито вистав-
ку “До 70-ї річниці від початку Великої Вітчизняної війни”. 17 червня 
2011 р. на офіційному веб-сайті держархіву розміщено документальну 
он-лайнову виставку “До 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 років”.

* * *
18 червня 2011 р. на офіційному веб-сайті Держархіву Миколаївської 

області опубліковано документальну он-лайнову виставку “У трагічному 
сорок першому (До 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 рр.)”.

* * *
18 квітня 2011 р. у приміщенні Одеської облдержадміністрації від-

крито виставку архівних документів і матеріалів Держархіву Одеської 
області “Одеса. 1941–1944”, присвячену Перемозі у Великій Вітчизняній 
війні.

21 квітня 2011 р. у приміщенні Одеської облдержадміністрації ди-
ректором Держархіву Одеської області І. І. Ніточко та головним науко-
вим співробітником відділу інформації С. Є. Березіним надано інтерв’ю 
журналістам ТРК “Круг” з приводу підготовки та розміщення виставок 
документальних матеріалів “Одеса. 1941–1944”, присвячених Перемозі  
у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років.

12 травня 2011 р. у Держархіві Одеської області відкрито докумен-
тальну виставку “Одещина за часів Великої Вітчизняної війни”, присвя-
чену 70-річчю початку Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років.

20 червня 2011 р. у Держархіві Одеської області відкрито докумен-
тальну виставку, присвячену 70-річчю початку Великої Вітчизняної вій-
ни 1941–1945 років: “Героїчна Одеса: 1941 рік”.

* * *
6 травня 2011 р. у Держархіві Полтавської області відкрито докумен-

тальну виставку до 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941–1945 років “Подвиг народу – безсмертний”, 20 червня 2011 р. – до-
кументальну виставку до 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни.
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* * *
7 квітня 2011 р. у Держархіві Рівненської області відкрито докумен-

тальну виставку до Дня в’язнів фашистських концтаборів.
5 травня 2011 р. у Держархіві Рівненської області відкрито книж-

ково-документальну виставку про відзначення першого Дня Перемоги 
на Рівненщині та вшанування пам’яті загиблих у Великій Вітчизняній 
війні.

17 червня 2011 р. у Держархіві Рівненської області відкрито вистав-
ку “З болем у серці. До 70-ї річниці початку Великої Вітчизяної війни 
1941–1945 років”, підготовлено однойменні радіопередачу та статтю.

 21 червня 2011 р. співробітники Держархіву Рівненської області взя-
ли участь в онлайн-конференції Рівненської обласної державної бібліоте-
ки. Зокрема, старший науковий співробітник архіву В. Марчук виступив 
з доповіддю “Єврейська спільнота Рівненщини в умовах нацистського 
окупаційного режиму. Голокост: створення гетто і масові розстріли єв-
рейського населення; опір і порятунок євреїв. Праведники світу”.

* * *
4 травня 2011 р. у Держархіві Сумської області відкрито докумен-

тальну виставку до 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941–1945 років “Навічно в пам’яті народній”. На виставці представле-
но документи з фондів Держархіву Сумської області, ЦДКФФА України  
ім. Г. С. Пшеничного, Державного архіву Російської Федерації, які висвіт-
люють долю представників Сумщини – учасників боїв на фронтах Вели-
кої Вітчизняної війни 1941–1945 років: тричі Героя Радянського Союзу 
І. М. Кожедуба, двічі Героя Радянського Союзу С. П. Супруна, марша-
ла бронетанкових військ П. С. Рибалка, двічі Героя Радянського Союзу  
С. А. Ковпака та Героя Радянського Союзу С. В. Руднєва, учасників під-
пільної групи “Прапор”. У рамках заходу відбулася зустріч колективу де-
ржархіву та учнівської молоді міста з ветеранами Великої Вітчизняної 
війни Г. І. Соломко, Г. А. Мусаєвим, А. П. Гордієнком, дослідником пар-
тизанського руху на Сумщині О. М. Рубановим.

21 червня 2011 р. у Держархіві Сумської області відкрито фотодо-
кументальну виставку до 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 рр. “Війна у листах, щоденниках і нотатках її учасників”.

* * *
14 квітня 2011 р. у Держархіві Тернопільської області розміщено до-

кументальну виставку до 67-ї річниці визволення м. Тернополя від на-
цистських загарбників “Пам’ять серця”, 6 травня 2011 р. – документаль-
ну виставку до 66-ї річниці Великої Перемоги “І час не лікує пам’ять”.
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21 червня 2011 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 
виставку до 70-річчя від початку війни 1941–1945 рр. “Наш біль, наша 
пам’ять”.

***
5 травня 2011 р. у Держархіві Харківської області відкрито докумен-

тальну виставку “Крізь вогняні роки”, 20 червня 2011 р. – виставку “Хар-
ківщина: перші місяці війни” до 70-річчя початку Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 рр.

24 червня 2011 р. у Держархіві Харківської області відбулася конфе-
ренція “Харківщина за часів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.”, 
присвячена 70-річчю початку Великої Вітчизняної війни.

* * *
5 травня 2011 р. на веб-сайті Держархіву Херсонської області роз-

міщено он-лайнову документальну виставку “66-річчя Перемоги”. 
Виставку архівних документів та матеріалів, присвячену історії Великої 
Вітчизняної війни на Херсонщині, розгорнуто у Херсонському обласно-
му госпіталі інвалідів Великої Вітчизняної війни.

16 червня 2011 р. на офіційному веб-сайті Держархіву Херсонської 
області розміщено он-лайнову виставку архівних документів, присвячену 
70-річчю від початку Великої Вітчизняної війни.

22 червня 2011 р. у приміщенні універсальної наукової бібліотеки  
ім. О. Гончара проведено презентацію збірника документів “Херсонщи-
на на початку Великої Вітчизняної війни (червень-вересень 1041 року)” 
у серії “Бібліотечка архіву: випуск 14”. У рамках заходу презентовано 
виставку архівних документів, присвячену 70-річчю початку Великої Віт-
чизняної війни. Організаторами виступили Державний архів Херсонської 
області та навчально-виховний комплекс “Школа гуманітарної праці”.

* * *
1 квітня 2011 р. у Держархіві Хмельницької області відкрито доку-

ментальну виставку, присвячену 67-й річниці звільнення Хмельниччини 
від нацистських загарбників.

4 травня 2011 р. у Держархіві Хмельницької області до 66-ї річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні розгорнуто книжково-докумен-
тальну виставку “Війна. Документи. Пам’ять”.

Того ж дня в ефірі Хмельницької ОДТРК “Поділля-центр” прозву-
чала підготовлена начальником відділу інформації та використання до-
кументів держархіву Н. А. Кузьміною радіопередача із циклу “Персона 
біля мікрофона” на тему “День Перемоги у Великій Вітчизняній війні на 
шпальтах місцевих ЗМІ”.
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17 червня 2011 р. у Держархіві Хмельницької області відкрито книж-
ково-документальну виставку “Рік 1941...”. 

Того ж дня у держархіві області проведено зустріч з групою німець-
ких учнів та педагогів гімназії ім. Й. Рай м. Вупперталь (ФРН) та учнями 
НВК № 10 м. Хмельницького, які упродовж року працювали над пошу-
ковим проектом, присвяченим долі українських остарбайтерів у Німеч-
чині у роки Другої світової війни. Під час зустрічі учасники обговорили 
проблеми прав людини, міжнаціональних відносин, примусової праці та 
ознайомилися з архівними документами з фондів держархіву області.

22 червня 2011 р. в ефірі Хмельницької ОДТРК “Поділля-центр” 
прозвучала інформація, підготовлена заступником начальника відділу 
інформації та використання документів держархіву Ю. В. Олійником на 
тему “Хмельниччина в роки Великої Вітчизняної війни”.

4 травня 2011 р. у читальному залі Держархіву Черкаської облас-
ті з нагоди 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941– 
1945 рр. розгорнуто документальні виставки “Листи з фронту” та “Літо-
пис пам’яті народної”. З експозиціями виставок ознайомилися студенти 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. На веб-
порталі Черкаської облдержадміністрації розміщено електронні версії 
документальних виставок та вступне слово директора держархіву області  
Т. А. Клименко.

16 червня 2011 р. на офіційному веб-сайті Черкаської облдержад-
міністрації опубліковано виставку архівних документів Держархіву Чер-
каської області, присвячену 70-й річниці початку Великої Вітчизняної 
війни.

* * *
20 червня 2011 р. у Держархіві Чернівецької області відкрито тема-

тичну виставку “Події перших днів війни у житті мешканців Чернівець-
кої області”, приурочену до 70-ї річниці від початку Великої Вітчизняної 
війни.

22 червня 2011 р. в ефір ОДТРК “Чернівці” вийшла телепередача 
циклу “Пам’ять”, присвячена 70-й річниці від початку Великої Вітчизня-
ної війни.

* * *
8 травня 2011 р. в ефір Чернігівського обласного телебачення  

та 22 червня 2011 р. в ефір Чернігівського обласного радіо вийшли пере-
дачі за документами Держархіву Чернігівської області, присвячені пер-
шим місяцям Великої Вітчизняної війни на Чернігівщині.
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У травні 2011 р. у Держархіві Чернігівської області відкрито доку-
ментальну виставку “Його знають як Героя”, присвячену двічі Герою Ра-
дянського Союзу, організатору та учаснику партизанського руху в Україні 
в 1941–1944 рр. О. Ф. Федорову, он-лайновий варіант якої розміщено на 
веб-сайті архіву.

10 червня 2011 р. у Держархіві Чернігівської області відкрито вистав-
ку документів з нагоди 70-ї річниці початку Великої Вітчизняної війни.

* * *
У травні 2011 р. на веб-сайті Держархіву м. Києва розміщено он-

лайнові документальні виставки “До 66-річчя Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 рр. Документи Київського міського істо-
рико-патріотичного клубу “Пошук” та “До 70-ї річниці від початку Ве-
ликої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. Про евакуацію установ освіти  
у 1941 році з Києва”.

Протягом червня 2011 р. у Держархіві м. Києва експонувалася до-
кументальна виставка до 70-ї річниці від початку Великої Вітчизняної 
війни.
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Заходи державних архівних установ,
присвячені 15-й річниці прийняття Конституції України 

24 червня 2011 р. у ЦДАВО України відкрито документальну вистав-
ку “До 15-ї річниці Конституції України”.

* * *
23 червня 2011 р. у ЦДАГО України відкрито документальну вистав-

ку “На шляху до Конституції України” .

* * *
25 червня 2011 р. у ЦДІАЛ відкрито документальну виставку “До 

15-ї річниці Конституції України”.

* * *
28 червня 2011 р. у ЦДАМЛМ України відкрито документальну 

виставку, присвячену 15-й річниці прийняття Конституції України.

* * *
23 червня 2011 р. у Держархіві в Автономній Республіці Крим від-

крито документальну виставку “До 15-ї річниці Конституції України”.

* * *
23 червня 2011 р. у Держархіві Вінницької області відкрито вистав-

ку, присвячену 15-й річниці Конституції України.

* * *
25 червня 2011 р. у Держархіві Волинської області відкрито виставку 

“Конституція – Основний Закон Держави”.

* * *
24 червня 2011 р. у Держархіві Дніпропетровської області відкрито 

документальну виставку “Конституції України – 15 років”.
Для обласного радіо підготовлено інформацію, присвячену 15-річчю 

Конституції України, яка вийшла в ефір програми “Вісник” (27 червня) 
та “Вечірня панорама”  (28 червня). Для публікації у газеті “Наше місто” 
надано статтю, присвячену знаменній даті.

Студентам історичного факультету Дніпропетровського національ-
ного університету ім. О. Гончара прочитано лекцію про процес прийняття 
Конституції України, історію національного законотворення.

* * *
20 червня 2011 р. у Держархіві Донецької області відкрито тематич-

ну виставку документів до 15-ї річниці Конституції України.
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* * *
23 червня 2011 р. у Держархіві Житомирської області відкрито 

виставку документів та періодичної преси, присвячену 15-й річниці Кон-
ституції України.

* * *
24 червня 2011 р. у Держархіві Закарпатської області відкрито 

виставку документів до 15-ї річниці Конституції України.

* * *
23 червня 2011 р. Держархівом Запорізької області проведено день 

інформування “До 15-ї річниці Конституції України”.
24 червня 2011 р. на офіційному веб-сайті Держархіву Запорізької 

області розміщено он-лайнову документальну виставку “28 червня – День 
Конституції. Основний Закон України”.

* * *
25 червня 2011 р. у Держархіві Івано-Франківської області відкрито 

документальну виставку, присвячену 15-й річниці прийняття Конституції 
України, становленню та розвитку українського конституціоналізму, іс-
торії національного законотворення.

* * *
23 червня 2011 р. у Держархіві Кіровоградської області відкрито 

виставку документів “Конституція – атрибут незалежності”, присвячену 
15-й річниці Конституції України.

* * *
21 червня 2011 р. на веб-сторінці Держархіву Луганської області роз-

міщено он-лайнову документальну виставку “До 15-ї річниці Конституції 
України”.

* * *
17 червня 2011 р. на офіційному веб-сайті Держархіву Львівської 

області розміщено он-лайнову документальну виставку до 15-річчя Кон-
ституції України.

* * *
16 червня 2011 р. на офіційному веб-сайті Держархіву Миколаївської 

області розміщено он-лайнову документальну виставку “До 15-ї річниці 
Конституції України”.

* * *
16 червня 2011 р. на офіційному веб-сайті Держархіву Одеської об-

ласті опубліковано он-лайнову документальну виставку до 15-ї річниці 
Конституції України.
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* * *
24 червня 2011 р. у Держархіві Полтавської області відкрито вистав-

ку документів до 15-річчя прийняття Конституції України.

* * *
25 червня 2011 р. у Держархіві Рівненської області відкрито вистав-

ку, присвячену 15-ї річниці Конституції України.

* * *
24 червня 2011 р. у Держархіві Сумської області відкрито докумен-

тальну виставку до 15-ї річниці Конституції України.

* * *
24 червня 2011 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито до-

кументальну виставку до 15-річчя Конституції України “Конституція - 
Основний Закон держави”.

* * *
28 червня 2011 р. у Держархіві Харківської області відкрито доку-

ментальну виставку “Конституція – основний закон України”.

* * *
23 червня 2011 р. у Держархіві Херсонської області відкрито доку-

ментальну виставку, присвячену Дню Конституції.

* * *
24 червня 2011 р. у Держархіві Хмельницької області відкрито 

виставку “Правовий оберіг державності”, присвячену 15-й річниці Кон-
ституції України.

* * *
23 червня 2011 р. у Держархіві Черкаської області відкрито докумен-

тальну виставку “З історії Конституції”.

* * *
24 червня 2011 р. у Держархіві Чернівецької області відкрито тема-

тичну виставку “15 років першої Конституції незалежної України”.

* * *
28 червня 2011 р. у Держархіві Чернігівської області відкрито доку-

ментальну виставку, присвячену 15-й річниці Конституції України.

* * *
Протягом червня 2011 р. у Держархіві м. Києва експонувалася вистав-

ка друкованих видань, присвячена 15-й річниці Конституції України.
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Участь державних архівних установ
у заходах з нагоди Дня державної служби

23 червня 2011 р. заступник Голови Державної архівної служби  
О. В. Музичук взяла участь у круглому столі “Державна служба в Україні: 
історичний контекст”, організованому Головним управлінням державної 
служби України.

* * *
22 червня 2011 р. у Харківському регіональному інституті держав-

ного управління Національної академії державного управління при Пре-
зидентові України за участю працівників ЦДНТА проведено круглий стіл 
на тему “Державна служба України в історичному аспекті”.

* * *
22 червня 2011 р. у Держархіві Закарпатської області проведено 

круглий стіл “Державна служба в історичному процесі”. Організаторами 
заходу виступили Управління державної служби Головного управління 
державної служби України в Закарпатській області та Держархів Закарпат-
ської області. У рамках заходу архівом розгорнуто виставку копій архівних 
документів і матеріалів “Витоки державної служби на Закарпатті”.

* * *
20 червня 2011 р. у Івано-Франківській облдержадміністрації за 

участю працівників Держархіву Івано-Франківської області проведено 
круглий стіл до Дня державної служби “Державна служба України в істо-
ричному аспекті”.

* * *
17 червня 2011 р. у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфіка-

ції працівників органів державної влади, органів місцевого самовряду-
вання, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської 
облдержадміністрації за участю працівників Держархіву Кіровоградсь-
кої області проведено круглий стіл на тему: “Державна служба України:  
історичний аспект”.

* * *
15 червня 2011 р. на базі обласного центру перепідготовки та підви-

щення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій 
за участю директора Держархіву Миколаївської області Л. Л. Левченко 
відбулося засідання круглого столу, присвячене Дню державної служби 
України.
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* * *
16 червня 2011 р. директор Держархіву Луганської області М. М. Ста-

ровойтов взяв участь у семінарі з нагоди Дня державної служби України 
“Державна служба в історичному аспекті”, проведеному на базі Луган-
ського центру післядипломної освіти у рамках підвищення кваліфікації 
начальників архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад.

* * *
21 червня 2011 р. у бібліотеці Української академії банківської спра-

ви НБУ відбувся круглий стіл на тему “Державна служба України в істо-
ричному аспекті”. Організаторами заходу виступили Сумська облдержад-
міністрація, Управління Головдержслужби в Сумській області, Держархів 
Сумської області.

* * *
9 червня 2011 р. у м. Херсон проведено круглий стіл на тему  

“Державна служба України в історичному аспекті”, присвячений Дню де-
ржавної служби. Організатори заходу: Центр адаптації державної служ-
би до стандартів Європейського Союзу та Херсонська облдержадмініст-
рація. У рамках засідання директор Держархіву Херсонської області  
В. Ф. Боровик представив учасникам історичну ретроспективу українсь-
кого державотворення на Херсонщині в 1917–1921 рр. та презентував 
анотований перелік справ “З історії українського державотворення на 
Херсонщині. 1917–1921”.

* * *
17 червня 2011 р. у Чернівецькому національному університеті імені 

Ю. Федьковича відбувся круглий стіл “Державна служба України в іс-
торичному аспекті”. Організатори заходу: Управління Головдержслужби 
України в Чернівецькій області, Держархів Чернівецької області та Чер-
нівецький національний університет.
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