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ОФІЦІЙНІ АКТИ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ

______________________________________________________________

УКАЗИ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про відзначення 16-ї річниці Конституції України
від 5 квітня 2012 р. № 242/2012

З метою належного відзначення у 2012 році 16-ї річниці Конституції 
України постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити розроблення та виконання заходів щодо відзначення 

16-ї річниці Конституції України, передбачивши, зокрема:
проведення у містах Києві та Севастополі, обласних центрах, інших 

населених пунктах урочистих заходів за участю представників органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів 
України, діячів науки, культури та громадськості;

покладення квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків видатним дія-
чам українського державотворення;

організацію тематичних наукових конференцій та круглих столів, 
інших науково-просвітницьких заходів, виставок фото- та архівних до-
кументів;

проведення в закладах культури, військових частинах, закладах для 
дітей та молоді тематичних заходів, спрямованих на виховання поваги 
до Конституції України, формування правової культури, отримання знань 
про конституційні права, свободи та обов’язки, історію вітчизняного кон-
ституційного права;

організацію культурно-мистецьких заходів, присвячених Дню Конс-
титуції України;

2) вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування 
заходів із відзначення 16-ї річниці Конституції України.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській 
та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити, за-
твердити та забезпечити виконання регіональних заходів щодо підготов-
ки та відзначення 16-ї річниці Конституції України.
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3. Міністерству закордонних справ України забезпечити проведення 
закордонними дипломатичними установами України заходів з нагоди 16-ї 
річниці Конституції України із залученням до участі в них представників 
української громадськості за кордоном.

4. Державному комітету телебачення і радіомовлення України забез-
печити широке висвітлення заходів щодо підготовки та відзначення 16-ї 
річниці Конституції України.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. Янукович

Про додаткові заходи з підготовки  
та відзначення 200-річчя від дня народження  

Тараса Шевченка
від 11 квітня 2012 р. № 257/2012

З метою гідного відзначення у 2014 році 200-річного ювілею видат-
ного сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка, підтримки 
заходів із вивчення і популяризації спадщини Великого Кобзаря в Україні 
та за її межами постановляю:

1. Оголосити в Україні 2014 рік Роком Тараса Шевченка.
2. Координаційній раді з питань підготовки та відзначення 200-річчя 

від дня народження Т. Г. Шевченка за участю Організаційного комітету  
з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка 
забезпечити організацію та координацію заходів із проведення Року Та-
раса Шевченка.

3. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити здійснення в рамках підготовки та відзначення  

200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка заходів, зокрема, щодо:
широкого відзначення міжнародною спільнотою 200-річчя від дня 

народження Тараса Шевченка, зокрема у Російській Федерації, Респуб-
ліці Казахстан, Литовській Республіці та Республіці Польща;

організації та проведення у 2014 році всеукраїнського Шевченківсь-
кого форуму “Свою Україну любіть!” та Шевченківського міжнародного 
літературного конгресу;

розроблення та затвердження державної цільової програми “Шев-
ченківський дім”;



�

створення логотипа відзначення 200-річчя від дня народження  
Т. Г. Шевченка для використання під час святкування цього ювілею  
в Україні та за її межами;

започаткування гуманітарного проекту “Шевченківські читання”;
завершення видання повного зібрання творів Тараса Шевченка  

у 12 томах та “Шевченківської енциклопедії” у 6 томах;
здійснення факсимільного видання рукописних збірок творів, альбо-

мів та листів Т. Г. Шевченка;
видання “Кобзаря” іноземними мовами, зокрема англійською, ні-

мецькою, французькою, російською, польською, казахською, литовсь-
кою, літопису життя і творчості Тараса Шевченка, альбому репродукцій 
художніх творів Тараса Шевченка, каталогу повернутих в Україну доку-
ментів і матеріалів, пов’язаних із життям і творчістю Тараса Шевченка;

започаткування Міжнародного фестивалю хорового співу у м. Каневі 
Черкаської області;

запису хорових творів на слова Тараса Шевченка;
завершення створення художньо-просвітницького серіалу про життя 

та творчість Тараса Шевченка;
проведення ремонтно-реставраційних робіт у Національному музеї 

Тараса Шевченка та його філіях у місті Києві – Літературно-меморіаль-
ному будинку-музеї Т. Г. Шевченка та Меморіальному будинку-музеї  
Т. Г. Шевченка, а також обладнання приміщень цих музеїв сучасними 
засобами охоронної сигналізації та музейним устаткуванням, створення 
інтерактивних музейних експозицій;

опрацювання питання щодо надання підтримки діяльності Музею-
квартири Тараса Шевченка в м. Санкт-Петербурзі (Російська Федерація);

спорудження до 2014 року пам’ятника Т. Г. Шевченку у м. Астані 
(Республіка Казахстан);

вивчення стану об’єктів, що знаходяться в Україні та за кордоном, 
пов’язаних з ім’ям Т. Г. Шевченка, вжиття в установленому порядку за-
ходів щодо їх збереження;

2) опрацювати питання щодо проведення відповідних урочистостей 
на рівні Організації Об’єднаних Націй, зокрема проведення міжнародної 
Шевченківської конференції, а також включення до Календаря пам’ятних 
дат ЮНЕСКО на 2014 рік відзначення ювілею Тараса Шевченка;

3) ужити разом із Київською міською державною адміністрацією 
заходів щодо створення в установленому порядку музею Кирило-Ме-
фодіївського товариства;

4) опрацювати разом із Черкаською обласною державною адмініст-
рацією питання щодо створення у м. Каневі, зокрема, вищого навчально-
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го закладу з підготовки фахівців гуманітарного профілю, Співочого поля 
біля підніжжя Тарасової гори, спорудження Тарасової церкви, а також 
Музею Тараса Шевченка у с. Мошнах Черкаської області;

5) забезпечити в установленому порядку фінансування заходів з під-
готовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

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

1) доопрацювати регіональні плани заходів із підготовки та відзна-
чення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка, передбачивши, зок-
рема, проведення ремонтних і реставраційних робіт, робіт з благоустрою 
і впорядкування об’єктів, пов’язаних з ім’ям Тараса Шевченка;

2) сприяти в установленому порядку громадським та благодійним 
організаціям у їх діяльності щодо вшанування пам’яті та популяризації 
творчості Тараса Шевченка, зокрема встановлення пам’ятників Т. Г. Шев-
ченку, оновлення експозицій музеїв.

5. Державному комітету телебачення і радіомовлення України забез-
печити широке висвітлення заходів з підготовки та відзначення 200-річчя 
від дня народження Т. Г. Шевченка.

Президент України В. Янукович

Про відзначення 21-ї річниці незалежності України
від 19 червня 2012 р. № 402/2012

З метою гідного відзначення у 2012 році знаменної події в історії ук-
раїнського державотворення – 21-ї річниці проголошення незалежності 
України, консолідації суспільства навколо ідеї державності, виховання  
у громадян патріотизму та гордості за свій народ постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:
1) утворити у двотижневий строк Організаційний комітет з підготов-

ки та відзначення 21-ї річниці незалежності України на чолі з Прем’єр-
міністром України;

2) розробити та затвердити у місячний строк план заходів з підго-
товки та відзначення 21-ї річниці незалежності України, передбачивши, 
зокрема, організацію та проведення:

23 серпня 2012 року – у День Державного Прапора України цере-
монії урочистого підняття Державного Прапора України у містах Києві 
та Севастополі, обласних і районних центрах, інших населених пунктах, 
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а також тематичних заходів, спрямованих на популяризацію державних 
символів України;

урочистостей з нагоди 21-ї річниці незалежності України в столиці 
України – місті-герої Києві за участю представників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, депутатського та дипломатич-
ного корпусу, громадських, релігійних та міжнародних організацій, нау-
ковців, української діаспори, делегацій з Автономної Республіки Крим, 
областей України, міст Києва, Севастополя, а також урочистих заходів в 
обласних та районних центрах, інших населених пунктах;

покладення квітів до пам’ятних знаків та пам’ятників видатним дія-
чам українського державотворення, борцям за свободу і незалежність Ук-
раїни;

заходів із сприяння реалізації громадських, зокрема молодіжних, 
ініціатив, спрямованих на консолідацію суспільства;

наукових конференцій, круглих столів, виставок фото- та архівних 
документів, присвячених історії українського державотворення та питан-
ням сучасного розвитку держави;

тематичних просвітницьких заходів у закладах культури, військових 
частинах, закладах для дітей та молоді;

культурно-мистецьких заходів і спортивних змагань;
всеукраїнських і регіональних виставок досягнень у сферах економі-

ки, науки, освіти та культури, а також святкових ярмарків;
показу на загальнонаціональних та регіональних каналах телебачен-

ня документальних фільмів про історію українського державотворення;
заходів щодо підвищення позитивного іміджу України у світі;
3) забезпечити в установленому порядку здійснення видатків на ор-

ганізацію та проведення заходів із нагоди 21-ї річниці незалежності Ук-
раїни.

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

затвердити регіональні плани заходів з підготовки та відзначення  
21-ї річниці незалежності України і забезпечити їх виконання;

вжити додаткових заходів із забезпечення благоустрою населених 
пунктів, упорядкування об’єктів культурної спадщини, пам’ятників та 
місць поховань борців за незалежність України, пам’ятників воїнам, по-
леглим у боях за її свободу.

3. Міністерству оборони України, Раді міністрів Автономної Респуб-
ліки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним 
адміністраціям забезпечити проведення 24 серпня 2012 року святкових 



феєрверків у містах Києві та Севастополі, обласних центрах, містах-ге-
роях.

4. Міністерству закордонних справ України вжити заходів щодо 
залучення до участі в урочистостях з нагоди 21-ї річниці незалежності 
України представників дипломатичного корпусу іноземних держав та ук-
раїнської діаспори, організації закордонними дипломатичними установа-
ми України заходів із відзначення 21-ї річниці незалежності України за 
участю представників української громадськості за кордоном.

5. Державному комітету телебачення і радіомовлення України забез-
печити висвітлення, у тому числі за кордоном, заходів з підготовки та 
відзначення 21-ї річниці незалежності України, організувати проведення 
тематичних радіо- і телепередач.

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. Янукович
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про підготовку та відзначення у 2012 році 125-річчя  
від дня народження двічі Героя  

Радянського Союзу Ковпака С. А.
від 5 квітня № 172-р

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення  
у 2012 році 125-річчя від дня народження двічі Героя Радянського Союзу 
Ковпака С. А. у складі згідно з додатком.

Надати голові Організаційного комітету право вносити у разі потре-
би зміни до його складу.

2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення у 2012 році 
125-річчя від дня народження двічі Героя Радянського Союзу Ковпа-
ка С. А. (далі – план заходів), що додається.

3. Органам виконавчої влади забезпечити виконання плану заходів у 
межах відповідних бюджетних призначень.

4. Полтавській, Сумській обласним, Київській міській та Котелев-
ській районній держадміністраціям розробити і затвердити до 10 квітня 
2012 р. регіональні плани заходів та забезпечити їх виконання.

5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, 
задіяним у виконанні плану заходів, Раді міністрів Автономної Респуб-
ліки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським і Котелев-
ській районній держадміністраціям подати до 20 червня 2012 р. Держав-
ній службі з питань інвалідів та ветеранів інформацію про хід виконання 
плану заходів для її узагальнення та подання до 30 червня 2012 р. Кабіне-
тові Міністрів України.

6. Державній службі з питань інвалідів та ветеранів здійснювати ко-
ординацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, 
пов’язаної із забезпеченням виконання плану заходів. 

 Прем’єр-міністр України М. Азаров
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    Додаток
    до розпорядження Кабінету   

    Міністрів України 
    від 5 квітня 2012 р. № 172-р

СКЛАД
Організаційного комітету з підготовки та відзначення  

у 2012 році 125-річчя від дня народження  
двічі Героя Радянського Союзу Ковпака С. А.

ТІГІПКО 
Сергій Леонідович  Віце-прем’єр-міністр України –   

    Міністр соціальної політики,   
    голова Оргкомітету;

ДРОЗДОВА 
Лідія Миколаївна  заступник Міністра соціальної   

    політики, заступник голови   
    Оргкомітету;

МАСЛАКОВ 
Володимир Олексійович Голова Державної служби з питань  

    інвалідів та ветеранів, заступник   
    голови Оргкомітету;

АЛІПОВ 
Олександр Миколайович перший заступник Міністра   

    регіонального розвитку,    
    будівництва та житлово-   
    комунального господарства;

АНДРЕСЮК 
Борис Павлович  директор департаменту соціальної  

    та гуманітарної політики   
    Міноборони;

БОЯРИНЦЕВ 
Олег Анатолійович  перший заступник голови Сумської  

    обласної ради (за згодою);
ДЕРКАЧ 
Андрій Леонідович  народний депутат України (за   

    згодою);
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ДИВАК 
Михайло Миколайович начальник департаменту кадрового  

    забезпечення МВС;
ЖЕБРОВСЬКИЙ 
Борис Михайлович  заступник Міністра освіти і науки,  

    молоді та спорту;
КОНЬКОВ 
Василь Олександрович голова Комісії у справах колишніх  

    партизанів Великої Вітчизняної   
    війни 1941-1945 років при   
    Верховній Раді України (за згодою);

КОРНІЄНКО 
Володимир Володимирович заступник Міністра інфраструктури –
    керівник апарату;
КОРОСТ 
Тетяна Михайлівна  голова Котелевської    

    райдержадміністрації;
КОХАН 
Тимофій Григорович заступник Міністра культури;

КРАВЧЕНКО 
Дмитро Володимирович заступник Голови    

    Держкомтелерадіо;
МЕЗДРІН 
Микола Геннадійович перший заступник Голови   

    Укравтодору;
ПОПОВ 
Олександр Павлович голова Київської    

    міськдержадміністрації;
РИБАК 
Сергій Олександрович заступник Міністра фінансів;

СІРОШТАН 
Володимир Григорович перший заступник Голови   

    Державної служби з питань   
    інвалідів та ветеранів;

ТОЛСТАНОВ 
Олександр Костянтинович заступник Міністра охорони   

    здоров’я;
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УДОВІЧЕНКО 
Олександр Васильович голова Полтавської    

    облдержадміністрації;
ЦИБЕНКО 
Петро Степанович  голова ради Організації ветеранів  

    України (за згодою);
ЧМИРЬ 
Юрій Павлович  голова Сумської     

    облдержадміністрації;
ЯЦЕНКІВСЬКИЙ 
Володимир Володимирович директор департаменту зв’язків із  

    закордонним українством та   
    культурно-гуманітарного   
    співробітництва МЗС.

    ЗАТВЕРДЖЕНО 
    розпорядженням Кабінету   

    Міністрів України 
    від 5 квітня 2012 р. № 172-р

ПЛАН
заходів з підготовки та відзначення у 2012 році 125-річчя  

від дня народження двічі Героя Радянського Союзу  
Ковпака С. А.

1. Провести:
урочистості з відзначення у 2012 році 125-річчя від дня народження 

двічі Героя Радянського Союзу Ковпака С. А.
     Полтавська, Сумська обласні, 

     Київська міська та   
     Котелевська районна   
     держадміністрації,   
     Міноборони, Державна   
     служба з питань інвалідів та  
     ветеранів.

     До 26 травня;
ритуал пам’яті з покладенням квітів до могили та пам’ятників двічі 

Герою Радянського Союзу Ковпаку С. А.
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     Полтавська, Сумська обласні,  
     Київська міська та   
     Котелевська районна   
     держадміністрації,   
     Міноборони, Державна   
     служба з питань інвалідів та  
     ветеранів.

     26 травня;
спільне ювілейне засідання Київської міської організації колишніх 

партизанів і підпільників Великої Вітчизняної війни та Комісії у спра-
вах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років при 
Верховній Раді України.

     Київська    
     міськдержадміністрація,   
     Державна служба з питань  
     інвалідів та ветеранів.

     До 26 травня;
упорядження, ремонт могили, пам’ятників та пам’ятних місць, 

пов’язаних з життям і діяльністю Ковпака С. А., за рахунок коштів місце-
вих бюджетів та благодійних надходжень.

     Обласні, Київська міська та  
     Котелевська районна   
     держадміністрації.

     Березень – травень;
показ художніх та документальних фільмів про участь двічі Героя 

Радянського Союзу Ковпака С. А. у підпільно-партизанському русі в пе-
ріод Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років у кінотеатрах та клубних 
закладах.

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

     Березень – квітень;
у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних за-

кладах науково-практичні конференції, семінари, тематичні уроки, лекції, 
бесіди та зустрічі за участю колишніх партизанів та підпільників Великої 
Вітчизняної війни.

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

     Квітень – травень;
у краєзнавчих, історичних музеях, бібліотеках, навчально-виховних 

закладах експозиції та виставки, пов’язані з життям та діяльністю Ковпа-
ка С. А., організувати публікацію документів і матеріалів, що стосуються 
спогадів про нього.

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

     Квітень – травень;
конкурс патріотичної пісні, присвячений 125-річчю від дня народ-

ження Ковпака С. А.;
масові спортивні заходи та змагання з кінного спорту за Кубок Ков-

пака С. А.;
реконструкцію площі Ковпака С. А. у смт Котельві;
реконструкцію приміщення Котелевської гімназії № 1 імені С. А. Ков-

пака та укомплектувати її меблями.
     Полтавська обласна,   

     Котелевська районна   
     держадміністрації.

     До травня.
2. Сприяти:
висвітленню у державних засобах масової інформації заходів з від-

значення 125-річчя від дня народження двічі Героя Радянського Союзу 
Ковпака С. А.

     Держкомтелерадіо,   
     Українське національне   
     інформаційне агентство   
                  “Укрінформ”, Рада міністрів 
     Автономної Республіки   
     Крим, обласні, Київська та  
     Севастопольська міські   
     держадміністрації.

     Березень – травень;
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організації у закладах культури виступів творчих колективів, експо-
нуванню виставок художньої та мемуарної літератури, тематичних екс-
позицій, історичних читань, присвячених 125-річчю від дня народження 
двічі Героя Радянського Союзу Ковпака С. А.

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

    Квітень – травень;
виданню наукової, мемуарної та документальної літератури, публі-

кації документів і матеріалів, що стосуються спогадів про Ковпака С. А.
    Держкомтелерадіо,    

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

    Постійно.
3. Розглянути питання щодо:
присвоєння імені С.А. Ковпака Котелевській районній бібліотеці для 

дорослих.
    Полтавська обласна,    

    Котелевська районна    
    держадміністрації.

    Березень – травень;
можливості викупу садиби, де народився Ковпак С. А., та створення 

на її території музею-садиби за рахунок коштів місцевих бюджетів.
    Полтавська обласна,    

    Котелевська районна    
    держадміністрації.

    Квітень;
можливості надання Державному історико-культурному заповіднику 

у м. Путивлі статусу національного.
    Сумська     

    облдержадміністрація,    
    Мінкультури.

    Квітень.
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4. Провести ремонт об’їзної дороги смт Котельви Полтавської об-
ласті.

    Полтавська обласна,    
    Котелевська районна    
    держадміністрації,    
    Укравтодор.

    До 15 травня.
5. Забезпечити:
проведення урочистих зустрічей керівників органів виконавчої влади 

з ветеранами підпільно-партизанського руху, представниками громадсь-
ких організацій та відвідування ветеранів війни, інвалідів війни за місцем 
їх проживання, у госпіталях, лікарнях, будинках-інтернатах, пансіонатах 
для ветеранів війни і праці.

    Рада міністрів Автономної   
    Республіки Крим, обласні,   
    Київська та Севастопольська   
    міські держадміністрації,   
    Державна служба з питань   
    інвалідів та ветеранів, МОЗ,   
    Мінсоцполітики.

    Квітень – травень;
у місцях проведення заходів з відзначення у 2012 році 125-річчя від 

дня народження двічі Героя Радянського Союзу Ковпака С. А.:
охорону громадського порядку та дотримання вимог безпеки дорож-

нього руху.
    МВС.
    Травень;
медичне супроводження та належний санітарно-епідеміологічний 

нагляд.      
    МОЗ, Держсанепідслужба,   

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

    Травень.
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Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами  
Корюківської трагедії

від 25 квітня 2012 р. № 235-р

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення за-
ходів на 2012–2013 роки у зв’язку з 70-ми роковинами Корюківської тра-
гедії у складі згідно з додатком.

Надати голові Організаційного комітету право затверджувати його 
персональний склад та вносити у разі потреби до нього зміни.

2. Затвердити план заходів на 2012–2013 роки у зв’язку з 70-ми роко-
винами Корюківської трагедії, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 
Чернігівській облдержадміністрації за участю Національної академії 
наук та Українського інституту національної пам’яті забезпечити вико-
нання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України М. Азаров 

    Додаток 
    до розпорядження Кабінету   

    Міністрів України 
    від 25 квітня 2012 р. № 235-р

СКЛАД
Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів 

на 2012–2013 роки у зв’язку з 70-ми роковинами  
Корюківської трагедії

Міністр освіти і науки, молоді та спорту, голова Оргкомітету
Голова Чернігівської облдержадміністрації
Заступник Міністра культури
Заступник Міністра фінансів
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства
Заступник Міністра закордонних справ
Заступник Голови Держкомтелерадіо
Голова Укрдержархіву
Заступник директора Інституту історії України Національної ака-

демії наук (за згодою)
Директор Українського інституту національної пам’яті (за згодою)
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     ЗАТВЕРДЖЕНО 
     розпорядженням Кабінету  

     Міністрів України 
     від 25 квітня 2012 р. № 235-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2012–2013 роки у зв’язку з 70-ми роковинами  

Корюківської трагедії

1. Cпорудити у м. Корюківці Меморіальний комплекс пам’яті жи-
телів населених пунктів України, знищених фашистськими окупантами 
(далі - Меморіальний комплекс), зокрема:

опрацювати питання щодо створення комунального закладу “Ме-
моріальний комплекс пам’яті жителів населених пунктів України, знище-
них фашистськими окупантами” Чернігівської обласної ради.

    Чернігівська     
    облдержадміністрація. 

    Протягом 2012 року;
провести конкурс на кращу проектну пропозицію концепції Ме-

моріального комплексу;
забезпечити:
проведення тендерів та відповідно до вимог законодавства визначи-

ти генеральних проектувальника і підрядника з виконання робіт з проек-
тування та спорудження Меморіального комплексу;

розроблення ескізного проекту та проектно-кошторисної документа-
ції на спорудження Меморіального комплексу, у тому числі на проведен-
ня робіт з благоустрою прилеглої території.

    Чернігівська     
    облдержадміністрація,    
    Мінрегіон, Мінкультури.

    Протягом 2012 року;
виконання робіт із спорудження Меморіального комплексу та благо-

устрою прилеглої території.
    Чернігівська     

    облдержадміністрація.
    Протягом 2012–2013 років.
2. Організувати урочисте відкриття Меморіального комплексу та 

провести жалобні заходи у зв’язку з 70-ми роковинами Корюківської тра-
гедії.
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    Чернігівська     
    облдержадміністрація.

    Березень 2013 року.
3. Забезпечити проведення:
– реконструкції Корюківського районного історичного музею, онов-

лення його музейної експозиції.
    Чернігівська     

    облдержадміністрація.
    Протягом 2012 року;
робіт з пошуку та перепоховання останків жертв Корюківської тра-

гедії.
    Мінрегіон, Чернігівська    

    облдержадміністрація.
    Протягом 2012 року;
робіт з благоустрою та впорядкування м. Корюківки, у тому числі:
– ремонту доріг загального користування на під’їзді до м. Корюківки.
    Укравтодор, Чернігівська   

    облдержадміністрація.
    Протягом 2012 року;
– реконструкції та благоустрою центральних вулиць м. Корюківки;
– ремонту приміщення Корюківського районного будинку культури.
       Чернігівська  

         
 облдержадміністрація.

    Протягом 2012 року;
комплексу дослідницьких робіт з вивчення трагічних подій періоду 

фашистської окупації території України у 1941–1944 роках.
    Чернігівська     

    облдержадміністрація,    
    Укрдержархів, Національна   
    академія наук (за згодою),   
    Український інститут    
    національної пам’яті (за згодою).

    Протягом 2012–2013 років;
у навчальних закладах, закладах культури, військових частинах 

уроків пам’яті, лекцій, бесід, засідань за круглим столом, присвячених 
трагічним подіям березня 1943 р. у м. Корюківці.

    МОНмолодьспорт,    
    Мінкультури, Міноборони,   
    Український інститут    
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    національної пам’яті (за згодою).
    Протягом 2012 року.
4. Опублікувати:
списки населених пунктів Чернігівської області, знищених фашист-

ськими окупантами разом з мирним населенням.
    Чернігівська     

    облдержадміністрація,    
    Укрдержархів, Національна   
    академія наук (за згодою),   
    Український інститут    
    національної пам’яті (за  згодою).

    Протягом 2012–2013 років;
збірник документів і матеріалів про Корюківську трагедію.
    Чернігівська     

    облдержадміністрація,    
    Укрдержархів, Український   
    інститут національної пам’яті   
    (за згодою).

    Протягом 2012–2013 років.
5. Забезпечити створення документального фільму про Корюківську 

трагедію з подальшою трансляцією на телеканалах державних телерадіо-
організацій.

    Держкіно, Держкомтелерадіо,   
    Чернігівська     
    облдержадміністрація,    
    Національна академія наук   
    (за згодою), Український   
    інститут національної пам’яті   
    (за згодою).

    Протягом 2012–2013 років.

6. Інформувати міжнародну спільноту про трагічні події березня 
1943 р. у м. Корюківці Чернігівської області.

    МЗС.
    Протягом 2012–2013 років.
7. Сприяти висвітленню у державних телерадіоорганізаціях заходів у 

зв’язку з 70-ми роковинами Корюківської трагедії.
    Держкомтелерадіо.
    Протягом 2012–2013 років.
8. Організувати трансляцію циклу тематичних теле- і радіопередач 

про Корюківську трагедію.
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    Держкомтелерадіо,    
    Укрдержархів, Національна   
    академія наук (за згодою),   
    Український інститут    
    національної пам’яті (за  згодою).

    Протягом 2012–2013 років.

Про затвердження плану заходів з відзначення у 2012 році 
Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

від 23 травня 2012 р. № 311-р

1. Затвердити план заходів з відзначення у 2012 році Дня скорботи 
і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (далі – план заходів), що до-
дається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севасто-
польській міським держадміністраціям подати до 5 липня Державній служ-
бі з питань інвалідів та ветеранів інформацію про виконання плану заходів 
для її узагальнення та подання до 20 липня Кабінетові Міністрів України.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській 
та Севастопольській міським держадміністраціям розробити і затвердити 
до 5 червня регіональні плани заходів з відзначення Дня скорботи і вша-
нування пам’яті жертв війни в Україні та забезпечити їх виконання.

Прем’єр-міністр України М. Азаров
    

     ЗАТВЕРДЖЕНО 
     розпорядженням Кабінету  

     Міністрів України 
     від 23 травня 2012 р. № 311-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з відзначення у 2012 році Дня скорботи і вшанування пам’яті 

жертв війни в Україні

1. Провести:
1) урочистості, присвячені відзначенню Дня скорботи і вшанування 

пам’яті жертв війни в Україні, покладання 22 червня вінків і квітів до 
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пам’ятників загиблим у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, ме-
моріалів 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    
    ветеранів війни (за згодою).

    До 22 червня;
2) науково-практичні конференції, семінари у вищих навчальних 

закладах із запрошенням ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941– 
1945 років (далі – ветерани війни).

    МОНмолодьспорт,    
    Міноборони, МВС, МНС,   
    СБУ, Адміністрація    
    Держприкордонслужби, Рада   
    міністрів Автономної    
    Республіки Крим, обласні,   
    Київська та Севастопольська   
    міські держадміністрації.

    Травень – червень;
3) тематичні уроки, лекції, бесіди з історії Великої Вітчизняної вій-

ни 1941–1945 років у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих та 
позашкільних навчальних закладах за участю ветеранів війни, екскурсії 
до музеїв історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, походи міс-
цями бойової слави.

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

    Травень – червень.
2. Забезпечити:
1) відвідування керівниками органів виконавчої влади ветеранів вій-
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ни за місцем їх проживання, у госпіталях, лікарнях, будинках-інтернатах, 
пансіонатах для ветеранів війни і праці з метою вивчення стану їх со-
ціально-побутового забезпечення, медичного обслуговування та побуто-
вих потреб.

    Рада міністрів Автономної   
    Республіки Крим, обласні,   
    Київська та Севастопольська   
    міські держадміністрації,   
    МОЗ, Державна служба з   
    питань інвалідів та ветеранів.

    Постійно;
2) упорядкування та утримання у належному стані меморіалів, 

пам’ятників, братських могил та інших місць поховань загиблих захис-
ників Вітчизни, меморіальних дощок, музеїв, кімнат бойової слави.

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

    Постійно;
3) організацію поїздок ветеранів війни місцями бойової слави по те-

риторії України.
    Рада міністрів Автономної   

    Республіки Крим, обласні,   
    Київська та Севастопольська   
    міські держадміністрації,   
    Державна служба з питань   
    інвалідів та ветеранів,    
    громадські організації    
    ветеранів війни (за згодою).

    Червень – липень;
4) несення почесної варти біля Вічного вогню, могил Невідомого 

солдата та Невідомого матроса у містах-героях Києві, Керчі, Одесі, Се-
вастополі, м. Сімферополі, інших населених пунктах.

    Міноборони, МВС,    
    МОНмолодьспорт, Рада    
    міністрів Автономної    
    Республіки Крим, обласні,   
    Київська та Севастопольська   
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    міські держадміністрації.
    22 червня;
5) у місцях проведення заходів з відзначення Дня скорботи і вшану-

вання пам’яті жертв війни в Україні:
медичне супроводження та належний санітарно-епідеміологічний 

нагляд.
    МОЗ, Держсанепідслужба,   

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

охорону громадського порядку та дотримання правил дорожнього 
руху.

    МВС.
    Червень.
3. Сприяти:
1) широкому висвітленню у державних засобах масової інформації 

подій Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, показу художніх та до-
кументальних фільмів про початок війни, присвячених героїзму та пат-
ріотизму воїнів, які вступили в бій з фашистськими загарбниками в перші 
дні війни.

    Держкомтелерадіо, Рада    
    міністрів Автономної    
    Республіки Крим, обласні,   
    Київська та Севастопольська   
    міські держадміністрації,   
    Мінкультури, Міноборони,   
    Адміністрація     
    Держприкордонслужби.

    Червень;
2) проведенню пошукових робіт з метою встановлення осіб, які за-

гинули або пропали безвісти під час Великої Вітчизняної війни 1941– 
1945 років.

    Мінрегіон, Міноборони,    
    МВС, СБУ, Адміністрація   
    Держприкордонслужби,    
    Укрдержархів, Рада міністрів   
    Автономної Республіки    
    Крим, обласні, Київська та   
    Севастопольська міські    
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    держадміністрації,    
    громадські організації    
    ветеранів війни (за згодою).

    Постійно.

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

від 31 травня 2012 р. № 323-р

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 16-ї річниці 
Конституції України, що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, 
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Се-
вастопольській міським держадміністраціям забезпечити виконання за-
твердженого цим розпорядженням плану заходів у межах відповідних 
бюджетних призначень.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

     ЗАТВЕРДЖЕНО   
     розпорядженням Кабінету  
     Міністрів України 

     від 31 травня 2012 р. № 323-р

ПЛАН
заходів з підготовки та відзначення 16-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 і 
культури у мм. Києві та Севастополі, обласних і районних центрах, інших 
населених пунктах.

    Рада міністрів Автономної   
    Республіки Крим, обласні,   
    Київська та Севастопольська   
    міські держадміністрації,   
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    Мінкультури.
    28 червня;
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) тематичних науково-практичних конференцій, семінарів і засідань 

за круглим столом.
    МОНмолодьспорту,    

    Мінкультури. 
    Червень – липень;
4) виставок фотоматеріалів та архівних документів, що ілюструють 

процес прийняття Конституції України, становлення та розвиток ук-
раїнського конституціоналізму, історію національного законотворення.

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

    Червень – липень;
5) просвітницьких тематичних заходів, спрямованих на виховання 

поваги до Конституції України, формування правової культури, здобуття 
знань про конституційні права, свободи та обов’язки, історію вітчизня-
ного конституційного права, в державних закладах культури, військових 
частинах, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

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

    Червень;
6) культурно-мистецьких заходів, присвячених Дню Конституції  

України.
    Мінкультури,     

    МОНмолодьспорт, Рада    



    міністрів Автономної    
    Республіки Крим,    
    облдержадміністрації. 

    Червень – липень;
7) святкових феєрверків у мм. Києві та Севастополі, інших містах-

героях, містах, де розташовані штаби оперативних командувань та видів 
Збройних Сил.

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

    28 червня;
8) закордонними дипломатичними установами України заходів з на-

годи 16-ї річниці Конституції України із залученням до участі в них пред-
ставників української громадськості за кордоном.

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

дорожнього руху в місцях проведення святкових заходів.
    МВС.
    Червень – липень;
2) широке висвітлення у державних засобах масової інформації за-

ходів з підготовки та відзначення 16-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.

    Держкомтелерадіо.
    Червень – липень.
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НАКАЗИ ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ  
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Про організацію прийому делегації баварських архівістів у 
період з 14 по 16 травня 2012 року

від 3 квітня 2012 р. № 51

На виконання домовленостей, досягнутих під час візиту делегації 
українських архівістів до м. Мюнхену (Баварія) 4–6 квітня 2011 року 
на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 19 березня  
2011 року № 41638/23/1–09, щодо організації візиту баварських архівістів 
до м. Києва у період з 14 по 16 травня 2012 року з метою проведення кон-
сультацій та підписання Меморандуму про співробітництво між Держав-
ною архівною службою України та Генеральною дирекцією державних 
архівів Баварії,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити програму організації прийому та перебування делега-

ції баварських архівістів (Додаток 1).
2. Директорам ЦДАВО (Маковська Н. В.), ЦДІАК (Кісіль І. М.),  

ЦДКФФА (Топішко Н. О.), ЦДАМЛМ (Кульчий О. В.), ЦДЕА (Ус О. М.):
забезпечити виконання програми організації прийому та перебуван-

ня делегації баварських архівістів відповідно до затвердженої програми;
організувати виявлення в фондах архівів документів про історію 

Баварії, історичні, культурні, наукові та інші зв’язки українського та 
німецького народів (у тому числі мешканців Баварії) та до кінця квітня  
2012 року подати їх переліки відділу міжнародного співробітництва 
Укрдержархіву.

3. Відділу міжнародного співробітництва департамента організації 
архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити:

координацію роботи з організації прийому та перебування делега-
ції баварських архівістів в м. Києві з Генеральним консульством України  
в Мюнхені (Федеративна Республіка Німеччина) та контроль за виконан-
ням програми (Додаток 1);

організацію та проведення 15 травня 2012 року церемонії підписан-
ня Меморандуму про співробітництво між Державною архівною служ-
бою України та Генеральною дирекцією державних архівів Баварії в при-
міщенні читального залу ДНАБ, м. Київ та участь у ній відповідальних 
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працівників Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні, 
Міністерства закордонних справ України, центральних державних ар-
хівів, громадськості та представників засобів масової інформації;

до 11 травня 2012 року передачу ДЕКС ЦДА графіку забезпечення 
делегації баварських архівістів транспортом.

4. Директору ДНАБ, м. Київ (Порохнюк Г. В.) спільно з ДЕКС ЦДА 
(Зенченко Є. М.) підготувати читальний зал бібліотеки до церемонії під-
писання Меморандуму.

5. Директору ДЕКС ЦДА (Зенченко Є. М.) забезпечити транспортне 
обслуговування делегації баварських архівістів у період з 14 по 16 травня 
2012 року.

6. Фінансово-економічному управлінню Укрдержархіву (Стад-
ник В. А.) до 11 травня 2012 року вирішити фінансові питання із забезпе-
чення церемонії підписання Меморандуму (папки, ручки, інше).

7. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

Щодо участі у підписанні Угоди про співробітництво між 
Державною архівною службою України та Архівом Югославії 

(Белград, Республіка Сербія, 24–27.04.2012)
від 5 квітня 2012 р. № 53

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 29 лютого 
2012 року № 56784/5/1–11 щодо підписання Угоди про співробітництво 
між Державною архівною службою України та Архівом Югославії, яке 
відбудеться у період з 24 по 27 квітня 2012 року в Адміністративній будів-
лі Архіву Югославії (Республіка Сербія) в м. Белграді, 

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад української делегації у кількості 2 особи:
Гінзбург О. П.    керівник делегації
Прилепішева Ю. А.
2. Відділу міжнародного співробітництва департаменту організації 

архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити коор-
динацію роботи з Посольством України в Республіці Сербія щодо органі-
зації перебування делегації у м. Белград (Республіка Сербія);

3. Відділу кадрового забезпечення Укрдержархіву (Баранова О. В.) 
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підготувати наказ про відрядження членів делегації до м. Белград (Рес-
публіка Сербія).

4. Фінансово-економічному управлінню Укрдержархіву (Стадник 
В. А.) забезпечити обслуговування Гінзбург О. П. в Залі офіційних деле-
гацій міжнародного аеропорту “Бориспіль” та забезпечення коштами на 
відрядження (добові, авіаквитки) Прилепішевої Ю. А.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

Про підготовку довідково-інформаційного видання  
про тимчасову нацистську окупацію м. Конотоп

від 5 квітня 2012 р. № 55

На виконання Указу Президента України від 22 березня 2012 року  
№ 207 “Про заходи у зв’язку з відзначенням 67-ї річниці Перемоги у Ве-
ликій Вітчизняній війні 1941–1945 років”,

НАКАЗУЮ:
1. Створити робочу групу з підготовки довідково-інформаційного 

видання про тимчасову нацистську окупацію м. Конотопа у складі:
Воронін В. М.  керівник групи
Прилепішева Ю. А.
Маковська Н. В.
Лозицький В. С.
Топішко Н. О.
Яценюк А. М.
Артюх В. В.
1.1. Робочій групі:
– на підставі виявлених в державних архівних установах документів 

підготувати концепцію та розробити план-проспект довідково-інформа-
ційного видання, тематико-експозиційний план документальної виставки;

– до 18 травня 2012 року подати Голові Державної архівної служби 
пропозиції щодо термінів підготовки та видання довідково-інформацій-
ного видання та відкриття документальної виставки.

1.2. Визначити відповідальними за підготовку експозиції та відкрит-
тя документальної виставки в м. Конотоп Артюха В. В., за підготовку 
та презентацію під час відкриття виставки довідково-інформаційного 



��

видання Лозицького В. С., за друк довідково-інформаційного видання – 
Яценюк А. М.

1.3. Членам робочої групи надавати необхідну допомогу у підготовці 
експозиції документальної виставки та довідково-інформаційного видан-
ня відповідальним особам, визначеним у пункті 1.2. цього наказу.

2. Директорам ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, Держархіву Сумської 
області провести до кінця квітня 2012 року виявлення документів та 
матеріалів, що висвітлюють історію м. Конотопа періоду тимчасової 
нацистської окупації: табори, тюрми та гетто, що існували на території 
міста у зазначений період, участь населення у підпільно-партизанському 
русі, побут цивільного населення, а також звільнення території м. Коно-
топа від окупантів, збитки та злочини, заподіяні нацистською окупацій-
ною владою, інше. 

Цифрові копії та переліки виявлених документів надіслати до відді-
лу міжнародного співробітництва департаменту організації архівної ро-
боти Укрдержархіву.

3. Відділу міжнародного співробітництва департаменту організації 
архівної роботи (Прилепішева Ю. А.):

– до кінця квітня 2012 року опрацювати питання щодо можливості 
отримання з фондів Державного архіву СБУ, ДАРФ та ЦАМО РФ цифро-
вих копій та переліків архівних матеріалів з історії м. Конотопа періоду 
тимчасової нацистської окупації;

– забезпечити координацію роботи членів робочої групи.
4. Відділу інформаційних технологій департаменту діловодства, 

формування, зберігання та обліку документів НАФ (Забенько Ю. І.) за-
безпечити верстку оригінал-макету довідково-інформаційного видання 
та технічну обробку цифрових копій документів для експозиції докумен-
тальної виставки.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого за-
ступника Голови Державної архівної служби Вороніна В. М.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург
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Про участь у заходах з вшанування пам’яті жертв насильного 
вивезення мирного населення з території окупованої України 

на примусові роботи в роки Великої Вітчизняної війни
від 9 квітня 2012 р. № 57

На виконання Указу Президента України від 22 березня 2012 року  
№ 206/2012 “Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами початку насильно-
го вивезення мирного населення з території окупованої України на при-
мусові роботи в роки Великої Вітчизняної війни”,

НАКАЗУЮ:
1. Директорам державних архівних установ:
– до кінця квітня 2012 року провести виявлення документів та ма-

теріалів про насильне вивезення мирного населення з території окупо-
ваної України на примусові роботи на території Німеччини або її со-
юзників, що перебували у стані війни з колишнім Союзом РСР, або на 
території окупованих ними інших держав у період Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років. Цифрові копії та переліки документів (не більше 
20) надіслати на адресу відділу міжнародного співробітництва департа-
менту організації архівної роботи Укрдержархіву;

– відповідно до компетенції взяти участь в організації та проведенні 
у м. Києві (у другому півріччі 2012 року – першому півріччі 2013 року) 
міжнародної пересувної виставки “Примусова праця. Німці, підневіль-
ні робітники та війна”, що проходитиме за ініціативи Фонду “Пам’ять, 
відповідальність і майбутнє” та Фонду меморіальних комплексів “Бухен-
вальд” та “Міттельбау-Дора”;

– організацію та проведення тематичних документальних виставок 
присвячених вшануванню пам’яті жертв насильного вивезення мирного 
населення з території окупованої України на примусові роботи в роки 
Великої Вітчизняної війни;

– надавати необхідну допомогу дослідникам у підготовці тематичних 
науково-документальних та науково-популярних видань цієї тематики;

– забезпечити першочергове надання архівних довідок на запити 
громадян з підтвердження фактів перебування на примусових роботах в 
роки Великої Вітчизняної війни;

– взяти участь у тематичних конференціях, у проведенні у навчаль-
них закладах тематичних лекцій, бесід, інших заходах, присвячених тра-
гічним подіям та долям людей, які були насильно вивезені з території 
окупованої України на примусові роботи під час Великої Вітчизняної 
війни;
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– організувати висвітлення в засобах масової інформації за допо-
могою інтерв’ю, участі у теле- та радіопередачах інформації про архівні 
документи, що висвітлюють події, пов’язані з масовим насильним виве-
зенням мирного населення з території окупованої України на примусові 
роботи на території Німеччині або її союзників, що перебували у стані 
війни з колишнім СРСР, або на території окупованих ними інших держав 
у період Великої Вітчизняної війни;

– про проведену роботу інформувати Укрдержархів наприкінці пер-
шого та другого півріччя 2012 року.

2. Відділам міжнародного співробітництва та використання інфор-
мації департаменту організації архівної роботи Укрдержархіву (Прилепі-
шева Ю. А. Ярошенко Д. В.) спільно з директорами ЦДАВО (Маковська 
Н. В.), ЦДКФФА (Топішко Н. О.), ЦДАГО (Лозицький В. С.), Держархіву 
Київської області (Каменєва С. А.):

– на підставі виявлених документів та матеріалів упродовж травня 
2012 року розробити концепцію та тематико-експозиційний план доку-
ментальної виставки, присвяченої трагедії жертв нацистських пересліду-
вань та збереженню пам’яті про них;

– визначити місце та дату проведення документальної виставки  
в м. Києві;

– розробити та підготувати каталог документальної виставки;
– відділу міжнародного співробітництва департаменту організації 

архівної роботи (Прилепішева Ю. А.):
забезпечити координацію роботи з підготовки та відкриття докумен-

тальної виставки в м. Києві та висвітлення цієї події в засобах масової 
інформації;

вивчити питання участі у підготовці документальної виставки Де-
ржавного архіву СБУ.

3. Відділу інформаційних технологій департаменту діловодства, 
формування, зберігання та обліку документів НАФ Укрдержархіву (За-
бенько Ю. І.):

– забезпечити, не пізніше ніж за місяць до відкриття документальної 
виставки підготовку до друку оригінал-макету каталогу цієї виставки та 
розмістити, не пізніше ніж за п’ять днів до відкриття, он-лайновий варіант 
документальної виставки на офіційному веб-порталі Укрдержархіву;

– підготувати електронний варіант документальної виставки для роз-
повсюдження серед державних архівних установ.

4. Директору ДЦЗД НАФ (Яценюк А. М.) забезпечити друк інформа-
ційних матеріалів та каталогу документальної виставки.
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5. Директору ДЕКС ЦДА (Зенченко Є. М.) забезпечити транспортне 
обслуговування ЦДАВО під час транспортування виставкового облад-
нання та експозиції документальної виставки до місця її проведення та у 
зворотному напрямку.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого за-
ступника Голови Державної архівної служби Вороніна В. М.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

Про проведення в Україні 27 травня – 1 червня 2012 року 
тристоронньої зустрічі керівників державних архівних служб 

України, Росії та Білорусі за участі директорів державних 
архівних установ цих держав та міжнародної наукової 

конференції “Стан, проблеми та перспективи діяльності 
регіональних архівів”

від 9 квітня 2012 р. № 58

На виконання зобов’язань за Протоколом про спільні проекти Де-
ржавного комітету архівів України та Федерального архівного агентства 
(Російська Федерація) від 21 березня 2007 року та за Протоколом про 
спільні проекти Державного комітету архівів України і Департаменту 
з архівів та діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь від  
18 вересня 2008 року, 

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад української делегації у кількості 15 осіб:
Гінзбург О. П.    керівник делегації
Воронін В. М.
Музичук О. В.
Прилепішева Ю. А.
Сельченкова С. В.
Гаранін О. Я.
Маковська Н. В.
Топішко Н. О.
Кісіль І. М.
Пельц Д. І.
Кульчий О. В.
Гриник І. І.
Кравчук П. І.
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Левченко Л. Л. 
Купченко В. П.
2. Організувати і провести 27 травня – 1 червня 2012 року на базі 

Держархіву Закарпатської області (Місюк М. Д.) щорічну зустріч керів-
ників державних архівних служб України, Росії та Білорусі за участі ди-
ректорів державних архівних установ цих держав та міжнародну наукову 
конференцію “Стан, проблеми та перспективи діяльності регіональних 
архівів” із залученням до організації ЦДАМЛМ (Кульчий О. В.), ЦДІАЛ 
(Пельц Д. І.), держархівів Львівської області (Кравчук П. І.) та м. Києва 
(Купченко В. П.).

3. Відділу міжнародного співробітництва департаменту організації 
архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.):

до кінця квітня 2012 року підготувати та погодити з Держархівом 
Закарпатської області проект програми міжнародних заходів;

забезпечити завчасне інформування учасників міжнародних заходів 
про можливі зміни у програмі їх проведення та підготовку, не пізніше  
14 травня 2012 року, графіку роботи з іноземними делегаціями;

забезпечити координацію роботи Держархіву Закарпатської області з 
ЦДІАЛ, ЦДАМЛМ, держархівами Львівської області та м. Києва з вико-
нання програми міжнародних заходів;

підготувати прес-реліз про міжнародні заходи та забезпечити спільно 
з Держархівом Закарпатської області висвітлення цієї події в центральних 
та регіональних засобах масової інформації.

2. Директору Держархіву Закарпатської області (Місюк М. Д.) (28– 
31 травня), ЦДІАЛ та Держархіву Львівської області (Пельц Д. І., Кравчук 
П. І.) (28, 31 травня), ЦДАМЛМ (Кульчий О. В.) та Держархіву м. Києва 
(Купченко В. П.) (27 травня, 1 червня) забезпечити виконання програми 
міжнародних заходів у частині організаційного забезпечення, транспорт-
ного та екскурсійного обслуговування членів делегацій.

3. УНДІАСД (Гаранін О. Я.) до 14 травня 2012 року підготувати го-
ловну доповідь та її презентацію на міжнародній науковій конференції 
“Стан, проблеми та перспективи діяльності регіональних архівів” (росій-
ською мовою), електронний варіант доповіді надати відділу міжнародно-
го співробітництва департаменту організації архівної роботи Укрдержар-
хіву (Прилепішева Ю. А.).

4. Директору Держархіву Миколаївської області (Левченко Л. Л.) до 
14 травня 2012 року підготувати співдоповідь до головної доповіді ук-
раїнської сторони на міжнародній науковій конференції “Стан, проблеми 
та перспективи діяльності регіональних архівів” (російською мовою), 
електронний варіант доповіді надати відділу міжнародного співробітниц-
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тва департаменту організації архівної роботи Укрдержархіву (Прилепі-
шева Ю. А.). 

5. Директорам держархівів Івано-Франківської (Гриник І. І.), Львів-
ської (Кравчук П. І.) областей, м. Києва (Купченко В. П.) до 14 травня 
2012 року підготувати виступи на міжнародній науковій конференції 
“Стан, проблеми та перспективи діяльності регіональних архівів” (росій-
ською мовою), електронний варіант виступів надати відділу міжнародно-
го співробітництва департаменту організації архівної роботи Укрдержар-
хіву (Прилепішева Ю. А.). 

6. Відділу інформаційних технологій департаменту діловодства, фор-
мування, зберігання та обліку документів НАФ Укрдержархіву (Забенько 
Ю. І.) до 18 травня 2012 року забезпечити підготовку до друку програми 
міжнародних заходів.

7. Директору ДЦЗД НАФ (Яценюк А. М.) забезпечити виготовлення 
до 21 травня 2012 року програми міжнародних заходів у кількості 50 шт. 
та інших інформаційних матеріалів.

8. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

Про участь державних архівних установ у відзначенні  
67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні  

1941–1945 років
від 9 квітня 2012 р. № 59

На виконання Указу Президента України від 22 березня 2012 року  
№ 207 “Про заходи у зв’язку з відзначенням 67-ї річниці Перемоги у Ве-
ликій Вітчизняній війні 1941–1945 років” та Плану заходів з підготовки 
та відзначення 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–
1945 років, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 28 березня 2012 року № 154-р,

НАКАЗУЮ:
1. Керівникам державних архівних установ:
забезпечити організацію та проведення до 9 травня 2012 року тема-

тичних документальних виставок, присвячених Дню Перемоги;
надати допомогу у формуванні експозицій документів та фотома-

теріалів у музейних закладах;
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сприяти пошуковим організаціям у проведенні науково-дослідної, 
історико-краєзнавчої та пошукової роботи зі встановлення імен загиблих 
і зниклих безвісти у роки війни;

організувати зустрічі колективів архівів із ветеранами Великої Віт-
чизняної війни 1941–1945 років;

забезпечити, у межах компетенції, участь державних архівів у нау-
ково-практичних конференціях та семінарах, покладанні вінків і квітів до 
пам’ятників та меморіалів, проведенні тематичних уроків, лекцій, бесід 
на тему Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років;

організувати публікацію в засобах масової інформації архівних доку-
ментів, що висвітлюють сторінки історії Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 років, героїзм і самовідданість воїнів під час визволення України від 
фашистських загарбників;

не пізніше 18 травня 2012 року інформувати відділ використання ін-
формації Укрдержархіву (Ярошенко Д. В.) про проведену роботу.

2. Начальнику відділу використання інформації Укрдержархіву (Яро-
шенко Д. В.) забезпечити:

координацію роботи державних архівів з підготовки та проведення 
тематичних виставок до 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945 років;

подання до 25 травня 2012 року Державній службі з питань інвалідів 
та ветеранів узагальненої інформації про проведену Укрдержархівом та 
державними архівами роботу з виконання Плану заходів з підготовки та 
відзначення 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–
1945 років.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

Про участь в урочистих заходах з нагоди 90-річчя системи 
державних архівних установ Республіки Білорусь та 85-річчя 

Національного архіву Республіки Білорусь
від 9 квітня 2012 р. № 60

З нагоди 90-річчя органів архівної справи та документознавства і 
системи державних архівних установ Республіки Білорусь і 85-річчя На-
ціонального архіву Республіки Білорусь та беручи до уваги запрошення 
директора Департаменту з архівів та діловодства Міністерства юстиції 
Республіки Білорусь В. І. Адамушка
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НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад української делегації у складі 5 осіб:
Гінзбург О. П. (керівник делегації)
Лозицький В. С.
Кульчий О. В.
Воробей Р. Б.
Купченко В. П.
2. Відділу міжнародного співробітництва департаменту організації 

архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити коор-
динацію роботи з Департаментом з архівів та діловодства Міністерства 
юстиції Республіки Білорусь щодо організації перебування українських 
архівістів у м. Мінськ (Республіка Білорусь) 24 травня 2012 року.

3. Відділу кадрового забезпечення Укрдержархіву (Баранова О. В.) 
підготувати наказ про відрядження Голови Державної архівної служби до 
м. Мінськ (Республіка Білорусь) 24 травня 2012 року.

4. Директору ДЕКС ЦДА України (Зенченко Є. М.) забезпечити 
транспортом (мікроавтобус) делегацію українських архівістів для пере-
везення за маршрутом Київ–Мінськ–Київ.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

Про проведення комплексної перевірки діяльності галузевого 
державного архіву Державної прикордонної служби України

від 9 квітня 2012 р. № 61

Відповідно до п.2.6.1.1 Плану роботи Державної архівної служби 
України на 2012 рік, затвердженого Головою Державної архівної служби 
України та погодженого Міністром юстиції України 10 лютого 2012 року

НАКАЗУЮ:
1. Провести комплексну перевірку стану роботи галузевого держав-

ного архіву Державної прикордонної служби України з 17 по 20 квітня 
2012 року.

2. Затвердити склад робочої групи фахівців Укрдержархіву для про-
ведення комплексної перевірки стану роботи галузевого державного ар-
хіву Державної прикордонної служби України:

Прись Т. П. – директор департаменту організації архівної роботи 
Укрдержархіву, керівник групи;
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Сельченкова С. В. – директор департаменту діловодства, формуван-
ня, зберігання Укрдержархіву;

Кисельова Л. А. – заступник директора департаменту - начальник 
відділу зберігання та обліку документів НАФ Укрдержархіву;

Ярошенко Д. В. – начальник відділу використання інформації депар-
таменту організації архівної роботи Укрдержархіву;

Рибачук О. В. – завідувач сектору режимно-секретної та мобілізацій-
ної роботи Укрдержархіву;

Грабітченко К. С. – головний спеціаліст відділу зберігання та обліку 
документів НАФ департаменту діловодства, формування, зберігання та 
обліку документів НАФ Укрдержархіву.

3. Членам робочої групи до 1 травня 2012 року підготувати та пода-
ти керівнику робочої групи матеріали для узагальнення та підготовки до 
розгляду на черговому засіданні колегії Укрдержархіву питання про стан 
архівної справи в галузевому державному архіві Державної прикордонної 
служби України.

4.  Директору Дирекції з експлуатації комплексу споруд централь-
них державних архівних установ України (Зенченко Є. М.) забезпечити 
транспортом робочу групу.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

Щодо участі у XVII Міжнародному конгресі архівів  
“Виклики та зміни”, 19–25 серпня 2012 року  

у Брісбені, Австралія
від 11 квітня 2012 р. № 62

На виконання рішення колегії Державної архівної служби від 17 січ-
ня 2012 року “Про участь делегації українських архівістів у ХVІІ Між-
народному конгресі архівів “Виклики та зміни”, що проходитиме 20– 
24 серпня 2012 року у Брісбені, Австралія”,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад української делегації у кількості 5 осіб:
Гінзбург О. П.   керівник делегації
Маковська Н. В.
Левченко Л. Л.
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Білоус Г. П.
Купченко В. П.
2. Відділу міжнародного співробітництва департаменту організації 

архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити коор-
динацію роботи з керівництвом МРА та організаторами конгресу щодо 
перебування українських архівістів у м. Брісбен та оформлення службо-
вих в’їзних віз до Австралії членам делегації.

3. Фінансово-економічному управлінню Укрдержархіву (Стад-
ник В. А.) забезпечити обслуговування Гінзбург О. П. в Залі офіційних 
делегацій міжнародного аеропорту “Бориспіль”.

4. Відділу кадрового забезпечення Укрдержархіву (Баранова О. В.) 
підготувати наказ про відрядження керівництва Укрдержархіву до Авс-
тралії.

5. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

Про покладання обов’язків по надсиланню документів через 
систему електронної взаємодії органів виконавчої влади

від 11 квітня 2012 р. № 63

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 
грудня 2011 № 1363-р “Про впровадження системи електронної взаємодії 
органів виконавчої влади” та з метою дослідного впровадження системи 
електронної взаємодії органів виконавчої влади

НАКАЗУЮ:
1. Надати Малюк Ганні Володимирівні, помічнику Голови Укрде-

ржархіву, повноваження по надсиланню/отриманню документів через 
систему електронної взаємодії органів виконавчої влади.

2. Відділу нормативно-методичного забезпечення діловодства (Де-
нисенко О. В.), відділу інформаційних технологій (Забенько Ю. І.) забез-
печити супровід дії системи електронної взаємодії органів виконавчої 
влади в Укрдержархіві.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Го-
лови Укрдержархіву О. В. Музичук.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург
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Про участь ЦДІАК України в організації та проведенні 
міжнародної виставки “Реліквії старого Київського 
самоврядування” (25 травня – 10 вересня 2012 року)

від 13 квітня 2012 р. № 64

У зв’язку з проведенням у період з 25 травня по 10 вересня  
2012 року у приміщенні Національного музею історії України міжнарод-
ної виставки “Реліквії старого Київського самоврядування”, тематико-ек-
спозиційним планом якої передбачено включення до експозиції докумен-
тів з фондів ЦДІАК України (оригінали),

НАКАЗУЮ:
1. Директору ЦДІАК (Кісіль І. М.):
1.1. до кінця квітня 2012 року укласти з Національним музеєм історії 

України (далі – Музей) відповідний договір, проект якого погодити з від-
повідальними працівниками Укрдержархіву.

У договорі передбачити страхування документів (пункт 1. 3. наказу) 
відповідно до грошової оцінки;

1.2. копії підписаного договору у триденний термін надати Укрде-
ржархіву;

1.3. забезпечити 21–23 травня 2012 року передавання у тимчасове 
користування Музею оригіналів документів НАФ з фондів архіву:

1654 р., липня 16. Грамота царя Олексія Михайловича про затверд-
ження Богдана Сомковича на посаді війта м. Київ пожиттєво. Оригінал 
(ф. 220, оп. 1, спр. 156, арк. 1);

1667 р., лютого 20. Грамота царя Олексія Михайловича про затвер-
дження Данила Полоцького на посаді війта м. Київ пожиттєво. Оригінал 
(ф. 220, оп. 1, спр. 178, арк. 1);

1700 р., лютого 29. Грамота царя Петра І про затвердження Дмитра 
Полоцького у званні війта київського, відповідно до універсалу гетьмана 
І. Мазепи. Оригінал (ф. 220, оп. 1, спр. 232, арк. 1).

1. 4. завчасно надати ЦДКФФА оригінали документів для виготов-
лення копій на оригінали документів;

1. 5. передавання оригіналів архівних документів здійснити відповід-
но 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 ЦДІАК України на директора 
архіву Кісіля І. М.
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3. Директору ЦДКФФА (Топішко Н. О.) до 16 травня 2012 року виго-
товити копії на документи ЦДІАК, оригінали яких експонуватимуться на 
міжнародній виставці, та передати їх архіву.

4. Відділам міжнародного співробітництва департаменту організації 
архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.), зберігання та облі-
ку документів НАФ департаменту діловодства, формування, зберігання 
та обліку документів НАФ Укрдержархіву (Кисельова Л. А.) забезпечити 
координацію та контроль за роботою ЦДІАК України з Музеєм.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Го-
лови Державної архівної служби Музичук О. В.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

Про організацію виставки оригіналів архівних документів
від 18 квітня 2012 р. № 65

На виконання програми організації прийому делегації баварських 
архівістів 14–16 травня 2012 року, затвердженої наказом Укрдержархіву 
від 3 квітня 2012 року № 51,

НАКАЗУЮ:
1. Організувати і провести 15 травня 2012 року (12.30–13.00)  

у рамках церемонії підписання Меморандуму про співробітництво між 
Державною архівною службою України та Генеральною дирекцією де-
ржавних архівів Баварії в приміщенні ДНАБ, м. Київ виставки оригіналів 
архівних документів, відібраних ЦДАВО, ЦДІАК, ЦДКФФА з історії Ба-
варії, історичних, культурних, наукових та інших зв’язків українського та 
німецького народів (у тому числі мешканців Баварії).

2. Директорам ЦДАВО (Маковська Н. В.), ЦДІАК (Кісіль І. М.), 
ЦДКФФА (Топішко Н. О.) забезпечити оформлення виставки та охорону 
оригіналів під час її проведення, а також надання роз’яснень учасникам 
церемонії.

3. Директору ДЦЗД НАФ (Яценюк А. М.) надати допомогу ЦДАВО, 
ЦДІАК, ЦДКФФА в оформленні виставки (друк назв архівів, анотацій до 
документів, інше).

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови 
Державної архівної служби О. В. Музичук.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург
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Про участь державних архівів у заходах з відзначення  
у 2012 році 125-річчя від дня народження  

двічі Героя Радянського Союзу Ковпака С. А.
від 19 квітня 2012 р. № 66

На виконання постанови Верховної Ради України від 22 березня  
2012 року № 4603-VI “Про відзначення 125-річчя з дня народження двічі 
Героя Радянського Союзу Сидора Артемовича Ковпака” та відповідного 
Плану заходів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів Украї-
ни від 5 квітня 2012 року № 172-р,

НАКАЗУЮ:
1. ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, держархівам Полтавської та Сумсь-

кої областей, галузевим державним архівам СБУ та СЗРУ провести вияв-
лення документів, пов’язаних з життям та діяльністю Ковпака С. А.

Цифрові копії та переліки виявлених документів надіслати на адресу 
Укрдержархіву до 27 квітня 2012 року.

2. Директору ЦДКФФА (Топішко Н. О.) підготувати відеоролик 
за документами архіву для демонстрації під час урочистого відкриття 
виставки.

3.  Директору ЦДАГО (Лозицький В. С.) спільно з ЦДАВО, ЦДКФ-
ФА, забезпечити підготовку експозиції, афіші та буклету виставки, а та-
кож її розміщення та урочисте відкриття в приміщенні ЦДАГО 25 травня 
2012 року.

4. Директорам державних архівів областей, мм. Києва та Севастопо-
ля забезпечити:

організацію та проведення виставок до 125-річчя від дня народжен-
ня двічі Героя Радянського Союзу Ковпака С. А.;

організувати публікацію в засобах масової інформації архівних до-
кументів, що висвітлюють участь двічі Героя Радянського Союзу Ковпа-
ка С. А. у підпільно-партизанському русі в період Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років, а також спогадів про нього;

не пізніше 13 червня 2012 року інформувати відділ використання ін-
формації Укрдержархіву (Ярошенко Д. В.) про проведену роботу.

5. Начальнику відділу міжнародного співробітництва Укрдержархіву 
(Прилепішева Ю. А.) забезпечити висвітлення інформації про виставку в 
засобах масової інформації.

6. Начальнику відділу інформаційних технологій Укрдержархіву (За-
бенько Ю. І.) забезпечити розміщення он-лайнового варіанту виставки на 
офіційному веб-порталі Укрдержархіву до 24 травня 2012 року.
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7. Начальнику відділу використання інформації Укрдержархіву (Яро-
шенко Д. В.) забезпечити:

координацію роботи державних архівів з підготовки та проведення 
тематичних виставок до 125-річчя від дня народження двічі Героя Ра-
дянського Союзу Ковпака С. А.;

подання до 20 червня 2012 року Державній службі з питань інвалідів 
та ветеранів узагальненої інформації про проведену Укрдержархівом та 
державними архівами роботу з виконання Плану заходів з підготовки та 
відзначення у 2012 році 125-річчя від дня народження двічі Героя Ра-
дянського Союзу Ковпака С. А.

8. Директору ДЦЗД НАФ (Яценюк А. М.) забезпечити друк інформа-
ційних матеріалів та буклету виставки.

9. Директору ДЕКС ЦДА (Зенченко Є. М.) забезпечити транспорт-
не обслуговування ЦДАГО, ЦДАВО, ЦДКФФА під час транспортування 
виставкового обладнання та експозиції виставки до місця її проведення 
та у зворотному напрямку.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

З оголошенням рішення колегії Укрдержархіву від 19.04.2012 
р. “Про стан фінансової діяльності Державної наукової 

архівної бібліотеки, м. Київ”
від 19 квітня 2012 р. № 67

1. Оголосити до виконання рішення колегії Укрдержархіву від  
19 квітня 2012 року “Про стан фінансової діяльності Державної наукової 
архівної бібліотеки, м. Київ” (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург
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РІШЕННЯ
КОЛЕГІЇ  ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

м. Київ 19 квітня 2012 р.

Про стан фінансової діяльності Державної наукової  
архівної бібліотеки, м. Київ

Заслухавши і обговоривши доповідь начальник відділу планово-еко-
номічної діяльності та бюджетної звітності Малишевої Л. С. про перевір-
ку фінансової діяльності Державній наукової архівної бібліотеки, м. Київ 
за 2010–2011 роки (далі – ДНАБ, м. Київ) колегія зазначає, що значних 
порушень фінансової дисципліни не виявлено.

ДНАБ, м. Київ здійснювала свою діяльність за рахунок надходжен-
ня коштів із загального та спеціального фонду державного бюджету по 
КПКВ 6111030 “Архівна справа”. 

Фактичне виконання кошторису свідчить, що протягом 2010 року за 
загальним фондом надійшло коштів у сумі 450,9 тис.грн. Недофінансова-
но в сумі 10,1 тис.грн.

Встановлено, що кошторис на 2011 рік, з урахуванням внесених про-
тягом року змін, затверджено за загальним фондом державного бюджету 
в сумі 522,3 тис.грн.

Протягом періоду, що підлягав перевірці дохідна частина спеціаль-
ного фонду ДНАБ, м. Київ формувалася від надання друкованих видань 
для копіювання технічними засобами.

За період, що підлягав перевірці, надано платних послуг на загальну 
суму 18,6 тис.грн. (у т.ч. 2010 – 3,6 тис.грн.; 2011 – 15,0 тис.грн.).

Аналіз обсягів витрат коштів спеціального фонду ДНАБ, м. Київ 
вказує, що на виконання завдань і функцій архівом витрачено вищезазна-
чені кошти спеціального фонду у наступних розмірах: 2010 – 2,1 тис.грн.; 
2011 – 10,9 тис.грн.

Використання коштів спеціального фонду в періоді, що підлягав пе-
ревірці, приведено у відповідність до кошторисних призначень.

Перевіркою правильності встановлення посадових окладів, та-
рифних ставок, надбавок, доплат порушень не виявлено. Нарахування і 
виплата премій здійснювались відповідно до Положення про преміюван-
ня працівників ДНАБ, м. Київ.

Станом на 01.01.2010 кредиторська заборгованість за загальним 
та спеціальним фондом відсутня. Відповідно до даних бухгалтерського 
обліку рахувалась дебіторська заборгованість Фонду соціального стра-
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хування по виплаченим лікарняним листам (загальний фонд), по КЕКВ 
1120 “Нарахування на заробітну плату” і складала 1,7 тис.грн. 

Станом на 01.01.2011 кредиторська заборгованість за загальним та 
спеціальним фондом відсутня. Рахувалась дебіторська заборгованість 
Фонду соціального страхування по виплаченим лікарняним листам (за-
гальний фонд), по КЕКВ 1120 “Нарахування на заробітну плату” в сумі 
10,0 тис.грн. 

Перевіркою порядку дотримання граничних сум витрат на придбан-
ня автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних 
телефонів, комп’ютерів порушень не встановлено.

Усі необоротні активи та запаси, що рахуються на обліку ДНАБ,  
м. Київ, закріплено за матеріально-відповідальними особами, з якими 
укладено договір про матеріальну відповідальність. Згідно з інвентариза-
ційним описом у наявності ДНАБ було матеріальних цінностей по рахун-
ках (основні засоби – 17,9 тис.грн.; інструменти, прилади та інвентар –  
77,6 тис.грн.; бібліотечні фонди – 512,0 тис.грн.; малоцінні необоротні 
матеріальні активи – 19,1 тис.грн.; необоротні матеріальні активи спе-
ціального призначення – 25,6 тис.грн.) на загальну суму 652,2 тис.грн.

Перевіркою дотримання об’єктом контролю періодичності та по-
рядку проведення інвентаризації необоротних активів та запасів, пра-
вильності оформлення та відображення в бухгалтерському обліку її ре-
зультатів, порушень не встановлено (останню інвентаризацію проведено  
у листопаді 2011 року, протокол комісії про проведення річної інвента-
ризації затверджено директором ДНАБ, м. Київ від 07.11.2011 р.). При 
списанні необоротних активів порушень не встановлено.

Протягом 2010 – 2011 років фінансування ДНАБ, м. Київ на ком-
плектування книжними фондами не відбувалося, профінансовано лише 
передплату періодичних видань. За цей час бібліотека комплектувалася 
виключно за рахунок подарункових видань від організацій і громадян.

Перевіркою встановлено, що вся література, яка надходить до фон-
ду ДНАБ, м. Київ, реєструється в інвентарних книгах. На кожний вид 
видань існують свої інвентарні книги: на книжковий, журнальний, газет-
ний, фонди листівок, плакатів, афіш, карт, а також фонд літератури на іно-
земних мовах. По закінченню інвентарної книги проводиться перевірка 
аркушів, підраховується кількість видань, що надійшли, їх вартість, після 
чого книга прошивається і опечатується.

ДНАБ, м. Київ проводить розрахунки з працівниками та постачаль-
никами безготівково.

Відповідно до Положення про ведення касових операцій у націо-
нальній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Націо-
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нального банку від 15.12.2004 № 637 та зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 13.01.2005 №40/10320, встановлено, що в ДНАБ, м. Київ 
проводилась інвентаризація каси один раз у квартал, відповідно до наказу 
директора ДНАБ, м. Київ, шляхом перерахування всіх готівкових коштів 
в касі та грошових документів.

У ході перевірки були виявлені недоліки.
Перевіркою бюджетного запиту на 2010 рік встановлено, що п.10.1 

“Перелік державних цільових програм і програм розвитку окремих ре-
гіонів, галузей економіки та сфер суспільного життя, які виконуються в 
межах бюджетної програми у 2010 році” зазначено виконання Державної 
програми розвитку архівної справи на 2006–2010 роки. На виконання да-
ної програми на 2010 рік ДНАБ, м. Київ передбачено 100,0 тис. грн. 

Основною метою зазначеної програми було створення інформацій-
них систем в центральних державних архівах, підключення до інформа-
ційної системи Держкомархіву.

Аудитом встановлено, що видатки у сумі 100,0 тис. грн., які пере-
дбачені для створення інформаційної системи ДНАБ, м. Київ та для її 
підключення до інформаційної системи Держкомархіву за зазначеною 
програмою у затвердженому кошторисі на 2010 рік не враховані. 

Аудитом встановлено, що в порушення п. 3.2. Правил складання пас-
портів бюджетних програм та інформації про їх виконання, затвердже-
них наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 “Про 
паспорти бюджетних програм” ДНАБ, м. Київ у річних звітах про вико-
нання паспорта бюджетної програми і за 2010, і за 2011 рік наведено не-
достовірну інформацію щодо здійснення видатків в розрізі використання 
бюджетних коштів, а саме: видатки загального фонду завищено, а видат-
ки спеціального фонду занижено   проти фактично проведених. 

Перевіркою відповідності посад, зазначених у особових рахунках 
працівників, визначених у штатному розписі виявлено, що заробітна пла-
та за період з квітня по жовтень 2011 року нараховується за штатним роз-
писом, погодженим у листопаді 2011 року.

Зважаючи на викладені результати перевірки фінансово-госпо-
дарської діяльності ДНАБ, м. Київ,

Колегія вирішує:
1. Директору ДНАБ, м. Київ Порохнюк Г. В. усунути недоліки, вияв-

лені у ході перевірки:
– при плануванні бюджетного запиту на 2013 рік;
– при складанні паспорту бюджетної програми на 2013 рік та інфор-

мації про виконання паспорту за 2012 рік;
– при перерахуванні заробітної плати.
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2. Начальнику фінансово-економічного управління Укрдержархіву 
(Стадник В. А.) забезпечити контроль за виконанням ДНАБ, м. Київ за-
значених недоліків.

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

   Секретар колегії І. В. Шеремет

АКТ
30.03.2012                   № ___ м. Київ

перевірки фінансової діяльності Державної наукової  
архівної бібліотеки, м. Київ за 2010, 2011 роки

Відповідно до пункту 2.6.2.1. Плану роботи Державної архівної 
служби України на 2012 рік, затвердженого Головою Державної архів-
ної служби України 3 лютого 2012 року, погодженого Міністром юстиції 
України 10 лютого 2012 року та на підставі наказу Державної архівної 
служби України від 14.03.2012 № 35 “Про проведення перевірки фінан-
сової діяльності ДНАБ, м. Київ” робочою групою проведено перевірку 
фінансової діяльності Державної наукової архівної бібліотеки, м. Київ 
(далі – ДНАБ, м. Київ) за 2010, 2011 роки.

Перевірку проведено з 21 по 27 березня 2012, у відповідності до пи-
тань програми перевірки, з відома директора ДНАБ, м. Київ Порохнюк 
Г. В. та в присутності головного бухгалтера ДНАБ, м. Київ Співак О. О.

Посадовими особами ДНАБ, м. Київ, яким було надано право розпо-
ряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді, 
що підлягав перевірці, були:

з правом першого підпису: директор Порохнюк Г. В. за весь період, 
що підлягав перевірці;

з правом другого підпису: головний бухгалтер Співак О. О.
2. Стан усунення недоліків і порушень, виявлених попередніми 

контрольними заходами. Повнота прийняття рішень за фактами 
спричинених державі збитків. 

Державним комітетом архівів України в червні 2008 року проведено 
комплексну перевірку діяльності ДНАБ, м. Київ. Основні порушення фі-
нансової діяльності: 

1) при придбанні матеріальних цінностей (меблів) на суму  
3292,48 грн. її було віднесено на рахунок 112 “Бібліотечні фонди”, чим 
було збільшено суму бібліотечного фонду; 
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2) видання, що надходили до бібліотечного фонду ДНАБ, м. Київ 
від приватних осіб не обліковувались у грошовому виразі і їх вартість 
не відображалась у бухгалтерському обліку та звітності, таким чином не 
враховано і не обліковано в бухгалтерському обліку, в грошовому виразі 
1509 видань; 

3) не проводилась перевірка наявності бібліотечного фонду.
В квітні 2009 року проведено перевірку усунення недоліків, які усу-

нуто у повному обсязі, а саме:
1) приведено у відповідність рахунки 112 “Бібліотечні фонди” та 113 

“Малоцінні необоротні матеріальні активи”; 
2) оцінено та взято на баланс 1509 видань, отриманих безкоштовно; 
3) проведено інвентаризацію матеріально-технічних засобів (прото-

кол інвентаризаційної комісії від 17.11.2008).
Рахунковою палатою України з 12 вересня по 12 жовтня 2011 року 

було проведено аудит ефективності використання коштів державного 
бюджету, виділених Державній науковій архівній бібліотеці на форму-
вання Національного архівного фонду та архівну справу у 2010 році –  
I півріччі 2011 року.

Перевіркою бюджетного запиту на 2010 рік встановлено, що п.10.1 
“Перелік державних цільових програм і програм розвитку окремих ре-
гіонів, галузей економіки та сфер суспільного життя, які виконуються в 
межах бюджетної програми у 2010 році” зазначено виконання Державної 
програми розвитку архівної справи на 2006–2010 роки. На виконання да-
ної програми на 2010 рік ДНАБ, м. Київ передбачено 100,0 тис. грн. 

Основною метою зазначеної програми було створення інформацій-
них систем в центральних державних архівах, підключення до інформа-
ційної системи Держкомархіву.

Аудитом встановлено, що видатки у сумі 100,0 тис. грн., які пере-
дбачені для створення інформаційної системи ДНАБ, м. Київ та для її 
підключення до інформаційної системи Держкомархіву за зазначеною 
програмою у затвердженому кошторисі на 2010 рік не враховані. 

Аудитом встановлено, що в порушення п. 3.2. Правил складання пас-
портів бюджетних програм та інформації про їх виконання, затвердже-
них наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 “Про 
паспорти бюджетних програм” ДНАБ, м. Київ у річних звітах про вико-
нання паспорта бюджетної програми і за 2010, і за 2011 рік наведено не-
достовірну інформацію щодо здійснення видатків в розрізі використання 
бюджетних коштів, а саме: видатки загального фонду завищено, а видат-
ки спеціального фонду занижено проти фактично проведених. 
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�. Складання бюджетного запиту, обґрунтованість включених до 
нього показників. Розгляд проекту кошторису та плану використання 
бюджетних коштів, обґрунтованість затверджених у них показників.

Потреба бібліотеки в коштах на 2010–2011 роки за бюджетною про-
грамою 6111030 визначена у проектах кошторисів за 2010 та 2011 рік та 
бюджетних запитах (форма 2010-2, 2010-3, 2011-2, 2011-3), за підписом ди-
ректора Порохнюк Г. В. та головного бухгалтера Співак О. О., яка складає:

– у 2010 році загальна потреба склала 417,9 тис. грн., в т.ч. загальний 
фонд 412,9 тис. грн. (368,9 тис. грн. – заробітна плата з нарахуваннями; 
25,0 тис. грн. – обладнання та інвентар; 19,0 тис. грн. – оплата послуг), 
спеціальний фонд 5,0 тис. грн. (оплата послуг);

– у 2011 році загальна потреба склала 913,8 тис. грн., в т.ч. загальний 
фонд 910,3 тис. грн. (550,5 тис. грн. – заробітна плата з нарахуваннями; 
100,0 тис. грн. – обладнання та інвентар; 15,0 тис. грн. – оплата послуг; 
225,0 тис. грн. – проведення Інтернету та комп’ютеризація читального 
залу; 19,8 тис. грн. – ліцензійне програмне забезпечення), спеціальний 
фонд 3,5 тис. грн. (оплата послуг).

Додаткова потреба в коштах загального фонду на 2010 рік стано-
вила: 21,8 тис. грн. (15,8 тис. грн. – заробітна плата з нарахуваннями,  
6,0 тис. грн. - оплата послуг з технічного обслуговування обладнання).

Додаткова потреба в коштах загального фонду на 2011 рік стано-
вила: 444,8 тис. грн. (113,6 тис. грн. – заробітна плата з нарахуваннями,  
80,2 тис. грн. – підписка на періодичні видання, 6,2 тис. грн. – оплата пос-
луг, 225,0 тис. грн. – проведення Інтернету та комп’ютеризація читально-
го залу, 19,8 тис. грн. – ліцензійне програмне забезпечення).

Вищезазначена потреба у вищевказаних коштах за бюджетною про-
грамою 6111030 “Архівна справа” на 2010–2011 роки підтверджена де-
тальними розрахунками та економічними обґрунтуваннями.

4. Складання та затвердження кошторису, внесення до нього 
змін. Стан виконання кошторису за бюджетною програмою 6111030 
“Архівна справа”.

Перевіркою порядку дотримання порядку складання кошторису до-
ходів і видатків ДНАБ, м. Київ за період що підлягав перевірці, порушень 
не встановлено.

Перевіркою питання обґрунтування потреб за загальним фондом 
кошторису ДНАБ, м. Київ на 2010 рік за кодами економічної класифікації 
порушень не встановлено. Потребу підтверджено відповідними розра-
хунками.

Встановлено, що кошторис на 2010 рік, з урахуванням внесених про-
тягом року змін, затверджено за загальним фондом державного бюджету 
в сумі 461,0 тис.грн.
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Фактичне виконання кошторису свідчить, що протягом 2010 року за 
загальним фондом надійшло коштів у сумі 450,9 тис.грн. (що становить 
97,81 % суми річних бюджетних асигнувань). Недофінансовано в сумі 
10,1 тис.грн.

Кошти виділено за такими КЕКВ:
1111 “Заробітна плата” в сумі 320,0 тис.грн.;
1120 “Нарахування на заробітну плату” в сумі 112,4 тис.грн.;
1131 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі 

м’який інвентар та обмундирування” в сумі 19,8 тис.грн.;
1134 “Оплата послуг (крім комунальних)” в сумі 8,8 тис.грн.
На кінець 2010 року встановлено перевищення фактичних видат-

ків над касовими по КЕКВ 1120 “Нарахування на заробітну плату” на 
суму 10,0 тис.грн., що є дебіторською заборгованістю на початок року 
(виникла у зв’язку з нарахуванням по лікарняним листам), яка повернена 
фондом; по КЕКВ 1131 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар,  
у тому числі м’який інвентар та обмундирування” на суму 5,9 тис.грн., 
що є різницею між залишком матеріалів на початок та кінець року.

Обґрунтування потреб кошторису ДНАБ, м. Київ підтверджено від-
повідними розрахунками на 2010 рік за кодами економічної класифікації. 
Порушень не встановлено. 

Встановлено, що кошторис на 2011 рік, з урахуванням внесених про-
тягом року змін, затверджено за загальним фондом державного бюджету 
в сумі 522,3 тис.грн., а саме за такими КЕКВ:

1111 “Заробітна плата” в сумі 370,4 тис.грн.;
1120 “Нарахування на заробітну плату” в сумі 132,9 тис.грн.;
1131 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі 

м’який інвентар та обмундирування” в сумі 12,0 тис.грн.;
1134 “Оплата послуг (крім комунальних)” в сумі 7,0 тис.грн.
Протягом 2011 року за загальним фондом надійшло коштів у сумі 

522,2 тис.грн., що становить 99,97 % суми річних бюджетних асигнувань. 
Дебіторська заборгованість на кінець 2011 року відсутня.
Перевищення фактичних видатків над касовими по загальному фон-

ду не встановлено. 
Обґрунтування потреб кошторису ДНАБ, м. Київ підтверджено від-

повідними розрахунками на 2011 рік за кодами економічної класифікації. 
Порушень не встановлено. 

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

Перевіркою з питань штатної дисципліни, оплати праці працівни-
ків та нарахувань на заробітну плату проведено за період 01.01.2010 по 
31.12.2011.
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Перевіркою охоплені наступні документи: штатні розписи за 2009, 
2010 роки; накази директора ДНАБ, м. Київ особові рахунки працівників, 
лікарняні листи, листи – погодження на премії.

Штатні розписи ДНАБ, м. Київ затверджені та погоджені згідно ви-
мог чинного законодавства України.

Перевіркою відповідності посад, зазначених у особових рахунках 
працівників, визначених у штатному розписі виявлено, що заробітна пла-
та за період з квітня по жовтень 2011 року нараховується за штатним роз-
писом, який погоджено у листопаді 2011 року.

В пояснення головного бухгалтера Співак О. О.: ДНАБ, м. Київ 
підвищувала заробітну плату працівників на основі єдиної тарифної сіт-
ки згідно Закону України “Про державний бюджет України на 2011 рік”, 
що вступив у дію 01.01.2011 та має найвищу юридичну силу, в якому були 
прописані місяці та коефіцієнти для розрахунку тарифних ставок праців-
ників бюджетної сфери року раніше ніж у листопаді місяці 2011 року, 
коли був отриманий наказ Державного комітету України на підвищення 
заробітної плати з наступних причин: план асигнувань на листопад та 
грудень місяці не передбачав можливості виплати працівникам бібліоте-
ки перерахунку заробітної плати за весь рік; відпускний період – пере-
рахунок виплачених відпускних за новими ставками та доплата різниці 
звільненим та працюючим працівникам; плинність кадрів – остаточний 
і повний розрахунок зі звільненим працівником; перерахунок індексації 
грошових доходів громадян.

Оплата праці працівникам ДНАБ, м. Київ здійснювалася на підставі 
наказу Державного комітету архівів України від 21.11.2005 № 138  Про 
умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної та-
рифної сітки” та постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.2005  
№ 84 “Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років пра-
цівникам державних і комунальних бібліотек”.

Перевіркою правильності встановлення посадових окладів, та-
рифних ставок, надбавок, доплат порушень не виявлено. Нарахування  
і виплата премій здійснювалися відповідно до Положення про премію-
вання працівників ДНАБ, м. Київ.

Перевіркою дотримання законодавства при нарахуванні заробіт-
ної плати за час відпусток та лікарняних встановлено, що розрахунок 
середньої заробітної плати проводиться відповідно до вимог Порядку 
обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 “Про затвердження По-
рядку обчислення середньої заробітної плати” та постанови Кабінету 
Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 “Про обчислення середньої за-
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робітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат 
за загальнообов’язковим соціальним страхуванням”.

6. 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.

Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості по КПКВ 
6111030 “Архівна справа” характеризується наступними показниками.

Станом на 01.01.2010 кредиторська заборгованість за загальним 
та спеціальним фондом відсутня. Відповідно до даних бухгалтерського 
обліку рахувалася дебіторська заборгованість Фонду соціального стра-
хування по виплаченим лікарняним листам (загальний фонд), по КЕКВ 
1120 “Нарахування на заробітну плату” і складала 1,7 тис.грн. 

Станом на 01.01.2011 кредиторська заборгованість за загальним та 
спеціальним фондом відсутня. Рахувалася дебіторська заборгованість 
Фонду соціального страхування по виплаченим лікарняним листам (за-
гальний фонд), по КЕКВ 1120 “Нарахування на заробітну плату” в сумі 
10,0 тис.грн. 

Перевіркою порядку дотримання граничних сум витрат на придбан-
ня автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних 
телефонів, комп’ютерів порушень не встановлено.

Перевіркою встановлено, що інвентаризація розрахунків проводила-
ся відповідно до вимог пунктів 1.4, 1.5 Інструкції з інвентаризації ма-
теріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних 
установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казна-
чейства України від 30.10.1998 № 90.

7. Стан збереження та використання необоротних активів, засобів 
та інших матеріальних цінностей закуплених за бюджетні кошти.

Перевіркою своєчасності, повноти та правильності оприбуткування 
придбаних, безкоштовно отриманих необоротних активів та запасів за 
наявними документами порушень не встановлено.

Всі необоротні активи та запаси, що рахуються на обліку ДНАБ,  
м. Київ, закріплено за матеріально-відповідальними особами, з якими 
укладено договір про матеріальну відповідальність. Згідно з інвентари-
заційним описом у наявності ДНАБ, м. Київ було матеріальних ціннос-
тей по рахунках (основні засоби – 17,9 тис.грн.; інструменти, прилади 
та інвентар – 77,6 тис.грн.; бібліотечні фонди – 512,0 тис.грн.; малоцін-
ні необоротні матеріальні активи – 19,1 тис.грн.; необоротні матеріаль-
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ні активи спеціального призначення – 25,6 тис.грн.) на загальну суму  
652,2 тис.грн.

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 (останню інвентаризацію проведено у 
листопаді 2011 року, протокол комісії про проведення річної інвентари-
зації затверджено директором ДНАБ, м. Київ від 07.11.2011 р.). При спи-
санні необоротних активів порушень не встановлено.

Також встановлено, що у своїй роботі ДНАБ, м. Київ керується По-
ложенням про умови зберігання архівних документів, яке затверджено 
наказом Державного комітету архівів України від 15.01.2003 року.

Станом на 01.01.2010 року у ДНАБ, м. Київ зберігалось видань у 
кількості – 364 229 од., у порівнянні з 2010 роком бібліотечний фонд 
збільшився на 1070 од. і станом на 01.01.2011 рік становили 365 299 од.,  
а на початок 2012 року бібліотечний фонд збільшився на 1337 од. і станом 
на 01.01.2012 рік склав 366 636 од.

Таким чином за даними ДНАБ, м. Київ у її сховищах зосереджено 
366,6 тисяч книг, комплектів журналів, газет, листівок, плакатів, афіш, 
картографічних матеріалів. Це – суспільно-політична, історична, архі-
вознавча, довідкова література, а також видання міністерств і відомств 
Російської імперії та колишнього Радянського Союзу, статистичні видан-
ня. Уся література ДНАБ, м. Київ є профільною, повністю відповідає за-
питам читачів та використовується дослідниками.

Також у бухгалтерському обліку ДНАБ, м. Київ отримані видання 
від громадян, та періодичні видання обліковуються по рахунку № 112 
“Бібліотечні фонди” та відображаються у фінансовій звітності по формі 
№ 5 “Звіт про рух необоротних активів”.

Протягом 2010–2011 років фінансування ДНАБ, м. Київ на комп-
лектування книжними фондами не відбувалося, профінансовано лише 
передплата періодичних видань. В цей час бібліотека комплектувалася 
виключно за рахунок подарункових видань від організацій і громадян.

Перевіркою встановлено, що вся література, що надходить до фон-
ду ДНАБ, м. Київ, реєструється в інвентарних книгах. На кожний вид 
видань існують свої інвентарні книги: на книжковий, журнальний, газет-
ний, фонди листівок, плакатів, афіш, карт, а також фонд літератури на іно-
земних мовах. По закінченню інвентарної книги проводиться перевірка 
аркушів, підраховується кількість видань, що надійшли, їх вартість, після 
чого книга прошивається і опечатується.
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Перелік видань на передоплату на 2010 рік складався директором 
ДНАБ, м. Київ та погоджувався Державним комітетом архівів України в 
усній формі, на 2011 рік передплата здійснювалась також за погодженням 
Державним комітетом архівів України (лист від 19.10.2010 №2505/071). 
Видання, які отриманні за передоплатою надходять до фонду ДНАБ,  
м. Київ на постійне зберігання.

8. Перевірка ведення касових операцій та розрахунки з підзвіт-
ними особами.

Відповідальною особою за ведення касових операцій була головний 
бухгалтер Співак О. О., з якою було укладено угоду про повну матеріаль-
ну відповідальність. 

Касова книга ДНАБ, м. Київ пронумерована, прошнурована, скріп-
лена печаткою та відповідними підписами.

ДНАБ, м. Київ проводить розрахунки з працівниками та постачаль-
никами безготівково.

Відповідно до Положення про ведення касових операцій у національ-
ній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національно-
го банку від 15.12.2004 № 637 та зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 13.01.2005. №40/10320, ревізією встановлено, що в ДНАБ,  
м. Київ проводилася інвентаризація каси один раз у квартал, на виконан-
ня наказу директора ДНАБ, м. Київ, шляхом перерахування всіх готівко-
вих коштів в касі та грошових документів.

9. Перевірка правильності формування та використання коштів 
спеціального фонду кошторису.

Перевіркою встановлено, що протягом перевіряємого періоду доход-
на частина спеціального фонду ДНАБ, м. Київ формувалася від надання 
друкованих видань для копіювання технічними засобами.

Перелік платних послуг ДНАБ, м. Київ регламентовано постановою 
Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 “Про затвердження пе-
реліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що 
утримуються за рахунок бюджетних коштів” та наказом Держкомархіву 
від 06.05.2008 № 82 “Про затвердження цін на роботи (послуги), що на-
даються центральними державними архівними установами на договірних 
засадах”.

За період, що підлягав перевірці надано платних послуг на загальну 
суму 18 576,00 грн. (у т.ч. 2010 – 3 562,98 грн.; 2011 – 15 013,02 грн.).

Аналіз обсягів витрат коштів спеціального фонду ДНАБ вказує, що 
на виконання завдань і функцій архівом витрачено вищезазначені кошти 
спеціального фонду у наступних розмірах: 2010 – 2 082,95 грн.; 2011 –  
10 941,69 грн.
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Основні напрямки витрат коштів були: нарахування на заробітну 
плату; оплата предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, у тому 
числі м’який інвентар та обмундирування; оплата інших послуг (крім ко-
мунальних) та інші видатки.

Використання коштів спеціального фонду в періоді, що підлягав пе-
ревірці, приведено у відповідність до кошторисних призначень.

ПРОПОЗИЦІЇ:
1. Під час формування бюджетного запиту врахувати потребу фі-

нансування ДНАБ, м. Київ для створення комп’ютерної бази даних, під-
ключення до інформаційної системи Укрдержархіву, комплектування но-
вими виданнями.

2. Під час складання паспорту бюджетної програми та інформації про 
його виконання звернути увагу на аналіз видатків в розрізі використання 
бюджетних коштів.

3. Перерахування заробітної плати робити після затвердження штат-
них розписів.

Про затвердження Положення про архів Державної архівної 
служби України

від 20 квітня 2012 р. № 68

Відповідно до Типового положення про архівний підрозділ органу 
державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і кому-
нального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом 
Міністерства юстиції України від 10.02.2012 № 232/5 та зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 р. за № 202/20515,  
та у зв’язку з реорганізацією Державного комітету архівів України і утво-
ренням Державної архівної служби України,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про архівний підрозділ Державної архівної 

служби України, що додається.
2. Вважати таким, що втратив чинність наказ Державного комітету 

архівів України від 08.02.2007 № 17 “Про затвердження Положення про 
архів Державного комітету архівів України”.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Го-
лови Державної архівної служби України Музичук О. В.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург
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     ЗАТВЕРДЖЕНО
     Наказ Державної архівної 
     служби України
     від 20 квітня 2012 р. № 68

ПОЛОЖЕННЯ
про архів Державної архівної служби України

1. Архів Державної архівної служби (далі – Укрдержархів) ство-
рюється відповідно до Типового положення про архівний підрозділ ор-
гану державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і 
комунального підприємства, установи та організації, затвердженого нака-
зом Міністерства юстиції України від 10.02.2012 р. № 232/5 та зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 р. за № 202/20515, 
для тимчасового зберігання архівних документів, що нагромадилися за 
час його діяльності, використання відомостей, що містяться в цих доку-
ментах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також 
для захисту прав і законних інтересів громадян.

2. Архів Укрдержархіву входить до складу відділу нормативно-мето-
дичного забезпечення діловодства департаменту діловодства, формуван-
ня, зберігання та обліку документів НАФ.

3. У своїй діяльності архів Укрдержархіву керується Конституцією і 
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів Украї-
ни, іншими нормативними актами та цим Положенням.

З питань організації та методики ведення архівної справи архів ке-
рується наказами Укрдержархіву.

4. Архів Укрдержархіву працює відповідно до річного плану, який 
затверджує Голова Укрдержархіву, і звітує перед ним про проведену ро-
боту.

5. Коло службових обов’язків особи, відповідальної за архів, визна-
чається посадовою інструкцією, яку затверджує Голова Укрдержархіву.

6. Основними завданнями архіву є:
приймання від структурних підрозділів Укрдержархіву та зберігання 

архівних документів;
контроль стану зберігання та правильності оформлення документів у 

структурних підрозділах Укрдержархіву;
участь у погодженні зведеної номенклатури справ Укрдержархіву, 

перевіряння відповідності формування документів у справи згідно з за-
твердженою номенклатурою;
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ведення державного обліку документів Національного архівного фон-
ду (далі – НАФ) та щорічне подання відомостей про їх кількість за формою, 
встановленою Правилами роботи архівних підрозділів органів державної 
влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, за-
твердженими наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 
№ 16, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.05.2001 за  
№ 407/5598 (із змінами) (далі – Правила) Центральному державному ар-
хіву вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО);

проведення попередньої експертизи цінності документів, що знахо-
дяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії 
Укрдержархіву проектів описів справ постійного зберігання, описів справ 
тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з особового складу та 
актів про вилучення для знищення документів, не віднесених до НАФ;

створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних доку-
ментів;

організація користування архівними документами, надання архівних 
довідок, копій, витягів з документів юридичним і фізичним особам;

підготовка і передання документів НАФ до ЦДАВО;
участь у заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників 

Укрдержархіву, які відповідають за роботу з документами.
7. Для виконання покладених на архів завдань йому надається право:
вимагати від структурних підрозділів Укрдержархіву передання на 

зберігання документів, оформлених згідно з чинним законодавством; 
повертати структурним підрозділам на доопрацювання документи, 

оформлені з порушенням встановлених вимог;
давати структурним підрозділам Укрдержархіву рекомендації з пи-

тань, що входять до компетенції архіву;
отримувати від структурних підрозділів Укрдержархіву відомості, 

необхідні для роботи;
інформувати керівництво Укрдержархіву про стан роботи з докумен-

тами та вносити пропозиції щодо її поліпшення;
брати участь у засіданнях дорадчих органів, нарадах, що проводять-

ся в Укрдержархіві, в разі розгляду на них питань роботи з документами.
8. Відповідальною за архів Укрдержархіву призначається особа з ви-

щою освітою і стажем роботи за спеціальністю не менш як три роки.
Порядок взаємодії архіву з іншими структурними підрозділами ор-

ганізації визначається Головою Укрдержархіву.
9. До складу документів архіву входять:
документи з паперовою основою, внесені до НАФ, та тривалого 

(понад 10 років) зберігання, створені структурними підрозділами Укрде-
ржархіву;
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документи з особового складу Укрдержархіву;
друковані видання, що доповнюють архівні документи і необхідні 

для науково-методичної та інформаційно-довідкової роботи архіву Укрде-
ржархіву;

довідковий та обліковий апарат до архівних документів.
10. Документи постійного зберігання, тривалого (понад 10 років) та з 

особового складу звільнених працівників передаються в упорядкованому 
стані зі структурних підрозділів Укрдержархіву до архіву через два роки 
після завершення ведення їх у діловодстві відповідно до вимог, встанов-
лених Правилами.

11. Установлюються такі граничні строки тимчасового зберігання 
документів НАФ в архіві Укрдержархіву:

для документів постійного строку зберігання – 15 років;
для документів з особового складу – 75 років;
Строки тимчасового зберігання документів у архіві Укрдержархіву 

можуть бути змінені з дозволу ЦДАВО, до якого зазначені документи 
надходять на постійне зберігання.

     Заступник директора департа-
менту-начальник відділу нормативно- 

методичного забезпечення діловодства О. В. Денисенко

Про відзначення Міжнародного дня музеїв та 107-ї річниці  
з дня народження українського драматурга О. Корнійчука

від 28 квітня 2012 р. № 81

З метою відзначення Міжнародного дня музеїв та 107-ї річниці з дня 
народження українського драматурга О. Корнійчука

НАКАЗУЮ:
1. Провести на базі відділу “Літературно-мистецькі Плюти” Цен-

трального державного архіву-музею літератури і мистецтва України  
18 травня 2012 року щорічне літературно-мистецьке свято “Весна в Плю-
тах”.

2. Затвердити склад робочої групи з підготовки та проведення щоріч-
ного літературно-мистецького свята “Весна в Плютах”(додаток 1).

3. Затвердити План заходів з підготовки та проведення щорічного 
літературно-мистецького свята “Весна в Плютах” (додаток 2).
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4. Керівникам центральних державних архівних установ взяти участь 
у зазначених заходах, згідно з Планом заходів.

5. Директору Дирекції по експлуатації комплексу споруд централь-
них державних архівних установ України (Зенченко Є.М.) забезпечити 
транспортом учасників свята.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

     Додаток 1
     до наказу Укрдержархіву
     від 28.04.2012 № 81

Склад робочої групи
з підготовки та проведення щорічного 

літературно-мистецького свята “Весна в Плютах”

1. Воронін
Віктор Миколайович

2. Кульчий
Олена Валеріївна

3. Руденко
Сергій Борисович

4. Берковська 
Оксана Борисівна

5. Зенченко
Євген Миколайович

7. Басов
Володимир Вікторович

– перший заступник Голови Укрдержар-
хіву (голова робочої групи)

– директор Центрального державного 
архіву-музею літератури і мистецтва Ук-
раїни
– завідувач відділу “Літературно-
мистецькі Плюти” Центрального де-
ржавного архіву-музею літератури і 
мистецтва України

– заступник директора Центрального де-
ржавного архіву вищих органів влади та 
управління України

– директор Дирекції по експлуатації 
комплексу споруд центральних держав-
них архівних установ України

– заступник директора Дирекції по екс-
плуатації комплексу споруд центральних 
державних архівних установ України
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     Додаток 2
     до наказу Укрдержархіву
     від 28.04.2012 № 81

ПЛАН
заходів з підготовки та проведення щорічного 

літературно-мистецького свята “Весна в Плютах”

№ 
з/п

Зміст заходів Час про-
ведення

Відповідальні за 
виконання

1 Відкриття Літературно-
мистецьких виставок “Митець 

і його актори”, “Народжені 
Україною”

11.00 Кульчий О.В.,
Руденко С.Б

2 Відкриття містечка майстрів                                                                                            
                   

13.00 Руденко С.Б.

3 Проведення екскурсій в музеї-
садибі О. Корнійчука

13.00–
18.00

Руденко С.Б.

4 Урочисте відкриття свята 14.00–
14.30

Кульчий О.В.

5 Організація та проведення 
концертної програми за участю 

співробітників центральних 
державних архівних установ та 
творчих колективів Київського 

Національного університету 
культури і мистецтва, Київсько-
го Національного університету 

театру кіно і телебачення  
ім. І.К. Карпенка-Карого, 
мистецьких колективів  

м. Києва, м. Христинівка

14.00–
15.30

Руденко С.Б.,
Зенченко Є.М.,
керівники цент-

ральних державних 
архівних установ

6 Організація та проведення кон-
курсу кулінарної майстерності 
“Українські страви” (за старо-

винними та сучасними рецепта-
ми української кухні)

15.30–
16.00

Кульчий О.В.,
Берковська О.Б.,
керівники цент-

ральних державних 
архівних установ
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№ 
з/п

Зміст заходів Час про-
ведення

Відповідальні за 
виконання

7 Виступи колективів художньої 
самодіяльності м. Українки та 

м. Обухова

16.00 Руденко С.Б.

8 Завершення свята і від’їзд 
гостей

18.30 Руденко С.Б.,
Зенченко Є.М.

Про проведення комплексної перевірки діяльності 
Держархіву  Івано-Франківської області

від 3 травня 2012 р. № 83

Відповідно до п.2.6.1.2 Плану роботи Державної архівної служби 
України на 2012 рік, затвердженого Головою Державної архівної служби 
України та погодженого Міністром юстиції України 10 лютого 2012 року

НАКАЗУЮ:
1. Провести комплексну перевірку стану роботи Держархіву Івано-

Франківської області з 21 по 25 травня 2012 року.
2. Затвердити склад робочої групи фахівців Укрдержархіву для про-

ведення комплексної перевірки стану роботи Держархіву Івано-Фран-
ківської області:

Богунова Н. К. – заступник директора департаменту-начальник від-
ділу організаційно-аналітичної роботи та міжрегіонального співробіт-
ництва Укрдержархіву, керівник групи;

Кузнєцова М. І. – начальник відділу формування НАФ департаменту 
діловодства, формування, зберігання та обліку документів НАФ Укрдерж-
архіву;

Ярошенко Д. В. – начальник відділу використання інформації депар-
таменту організації архівної роботи Укрдержархіву;

Рибачук О. В. – завідувач сектору режимно-секретної та мобілізацій-
ної роботи Укрдержархіву;

Фесенко І. Г. – головний спеціаліст відділу зберігання та обліку доку-
ментів НАФ департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку 
документів НАФ Укрдержархіву.

3. Членам робочої групи до 1 червня 2012 року підготувати та пода-
ти керівнику робочої групи матеріали для узагальнення та підготовки до 
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розгляду на черговому засіданні колегії Укрдержархіву питання про стан 
архівної справи в Держархіві Івано-Франківської області.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

З оголошення рішення колегії Укрдержархіву  
від 19 квітня 2012 року “Про стан і перспективи 

міжнародного співробітництва
Державної архівної служби, СФД  
та державних архівних установ”

від 4 травня 2012 р. № 86

1. Оголосити до відома і виконання рішення колегії Укрдержархіву 
від 19 квітня 2012 року “Про стан і перспективи міжнародного співробіт-
ництва Державної архівної служби, СФД та державних архівних установ” 
(додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

м. Київ    19 квітня 2012 р.

Про стан і перспективи міжнародного співробітництва
Державної архівної служби, СФД та державних архівних установ

Заслухавши і обговоривши інформацію заступника директора депар-
таменту-начальника відділу міжнародного співробітництва департаменту 
організації архівної роботи Укрдержархіву Ю. А. Прилепішевої про стан 
та перспективи міжнародного співробітництва Укрдержархіву та установ 
його системи, колегія відмічає, що міжнародна діяльність здійснюється 
відповідно до вимог національного законодавства та нормативно-право-
вих актів у сфері зовнішніх зносин.

З метою поліпшення та забезпечення координації цього напрямку 
роботи відділом міжнародного співробітництва Укрдержархіву підготов-
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лено Типовий проект міжнародного договору та Перелік міжнародних 
договорів, укладених державним архівом (додатки №№ 1–2 до наказу 
Держкомархіву від 27 квітня 2010 року № 60), Рекомендації щодо про-
токольного забезпечення прийому іноземних делегацій та окремих гро-
мадян іноземних держав Державною архівною службою та установами її 
системи (додаток № 1 до наказу Держкомархіву від 18 березня 2011 року 
№ 36). Наказом Укрдержархіву від 15 листопада 2011 року № 97 “Про 
службові відрядження за кордон та укладання міжнародних договорів 
про співробітництво в архівній сфері та у сфері формування та зберігання 
СФД” затверджено новий порядок участі делегацій та окремих праців-
ників Укрдержархіву та установ його системи у міжнародних заходах за 
кордоном та узгодження позицій/директивних вказівок (завдань) членів 
делегацій та окремих працівників.

Проте і досі трапляються випадки невчасного інформування Укрде-
ржархіву про консультації з керівниками державних архівних служб, ін-
ших установ іноземних держав та їх результати. Звіт ЦДІАЛ про результа-
ти консультацій з Генеральним директором державних архівів Республіки 
Польща В. Стемпняком, що відбулися 4 квітня ц. р. у м. Львові, поступив 
на адресу Укрдержархіву пізніше встановленого терміну.

Відділом міжнародного співробітництва постійно вживаються захо-
ди з забезпечення участі керівництва Укрдержархіву та установ його сис-
теми у міжнародних заходах організованих Міжнародною радою архівів 
(МРА) та її відділеннями та іншими міжнародними організаціями. 25– 
29 жовтня 2011 року (м. Толедо, Королівство Іспанія) делегація українсь-
ких архівістів на чолі з Головою Державної архівної служби О. П. Гінз-
бург взяла участь у черговій міжнародній конференції Круглого столу ар-
хівів МРА, 20–22 червня – у засіданнях Консультативної ради керівників 
державних архівних служб держав-учасниць СНД (Консультативна рада) 
та Загальної конференції Євро-Азійського відділення МРА (ЄВРАЗІКИ) 
(м. Мінськ, Республіка Білорусь), 3–6 жовтня – у тристоронній зустрічі 
керівників державних архівних служб України, Росії та Білорусі за участі 
директорів державних архівних служб цих держав.

2011 року у роботі другої конференції архівів слов’янських держав у 
м. Ліпіца (Словенія) взяла участь директор Держархіву Миколаївської об-
ласті, пройшла навчання в Осінній архівній школі при Міжнародному ін-
ституті архівознавства Трієста та Марібору (Італія) працівниця ЦДІАК.

2011 року Укрдержархів відповідно до компетенції взяв участь у 
розробці Плану пріоритетних заходів у сфері гуманітарного співробіт-
ництва держав-учасниць СНД на 2013–2014 роки.
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Цього року делегації українських архівістів на чолі з керівництвом 
Укрдержархіву братимуть участь у Міжнародному конгресі архівів МРА 
(20–24 серпня, м. Брісбен, Австралія), чергових засіданнях Консультатив-
ної ради та ЄВРАЗІКИ (початок жовтня, м. Ташкент, Республіка Узбекис-
тан).

Керівництво Укрдержархіву та представники установ його системи 
братимуть участь у засіданні Європейського регіонального відділення 
МРА (ЮРБІКИ) (31 травня, м. Копенгаген, Королівство Данія), міжнарод-
ній конференції країн Центральної та Східної Європи циклу “Colloguia 
Jerzy Skowronek dedicta” (4–5 жовтня, Варшава, Республіка Польща), 
міжнародній конференції з управління архівами “Місце архівів та роль 
архівістів у сучасному світі та майбутньому” (12–16 листопада, м. Париж, 
Французька Республіка).

2012 року Укрдержархів за участі Держархіву Закарпатської області 
організовує та проводить у період з 28 по 31 травня в м. Ужгороді трис-
торонню зустріч керівників державних архівних служб України, Росії 
та Білорусі. До організації зустрічі також залучено ЦДІАЛ, держархіви 
Львівської області та м. Києва.

У другій половині жовтня в мм. Феодосія та Ялта планується про-
ведення спільної з Національним архівом Вірменії виставки “Історія 
Вірменської церкви в Криму” за участі Держархіву в АР Крим. Триває 
робота держархівів Миколаївської, Одеської та Херсонської областей з 
підготовки та проведення в м. Миколаєві спільної українсько-російської 
виставки “З історії розвитку суднобудування в Новоросійському краї у 
ХVІІІ–ХХ ст.ст.” (друга половина 2012 року).

Планується візит делегації українських архівістів на чолі з Голо-
вою Державної архівної служби О. П. Гінзбург до Варшави у червні ц. р.  
з метою проведення консультацій з Генеральною дирекцією державних 
архівів Республіки Польща.

Керівництво Укрдержархіву запрошено до участі 19 липня 2012 року 
у засіданні експертів та практичному семінарі з проблем дослідження 
трагедії єврейського народу, організованих Європейським центром з до-
слідження історії Голокосту в Мюнхені, Баварія (ФРН).

Продовжено участь державних архівних установ у міжнародних ар-
хівних програмах “Пам’ять Свiту”, що реалізується пiд егідою ЮНЕСКО 
i має на меті збереження найвизначніших культурних пам’яток людства; 
“Відновлення Пам’яті Польщі”, що здійснюється Радою Європи й МРА з 
метою відновлення архівних зібрань Польщі; Спільна архівна спадщина 
країн та народів Центральної і Східної Європи.
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Створену за участі українських архівістів інформаційно-пошукову 
систему (віртуальний архів) “Документальна спадщина Речи Посполи-
тої: довідкова інформація”, розміщено на веб-сайті “Архіви Білорусі” та 
представлено на веб-порталі “Архіви України”.

2010–2011 року активізувалася робота у рамках Змішаної українсь-
ко- німецької комісії з питань повернення та реституції втрачених та неза-
конно переміщених під час та внаслідок Другої світової війни культурних 
цінностей та українсько-польської комісії з питань архівної спадщини 
Міжурядової українсько-польської комісії у справах охорони та повер-
нення втрачених та незаконно переміщених під час Другої світової війни 
культурних цінностей.

ЦДАВО ведеться робота над проектом веб-порталу “Ера Голокосту: 
пограбовані культурні цінності” та багатостороннім міжнародним про-
ектом зі створення, наповнення та удоступнення через мережу Інтернет 
електронної бази даних на документи з історії Голокосту єврейського на-
роду та переміщення культурних цінностей, пограбованих у роки Другої 
світової війни, що містяться в колеції Айзацштабу рейхсляйтера Розен-
берга і зберігаються в архіві.

З січня 2012 року на власному веб-сайті ЦДАВО розміщено створену 
базу даних з посиланням на веб-сайт Клеймс Конференс (США) “Колек-
ція документів Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга” створену 
за договором ЦДАВО з Клеймс Конференц.

ЦДКФФА планує відновити співпрацю з німецькими колегами з вив-
чення документів про переміщення культурних цінностей в Американсь-
кій зоні окупації у Німеччині з метою виявлення фотопозитивів, вивезе-
них під час Другої світової війни із фондів архіву.

Укрдержархів є учасником Українсько-китайської Підкомісії з питань 
співробітництва у сфері культури та Підкомітету з питань гуманітарного 
співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

Укрдержархів та держархіви взяли участь у виконанні Протоколу 
четвертого засідання Змішаної українсько-угорської комісії та домовле-
ностей, досягнутих за результатами візиту Міністра закордонних справ 
Угорської Республіки Я. Мартоні в Україну 12 грудня 2011 року.

Укрдержархівом постійно приділяється увага розвитку двосторон-
нього співробітництва з державними архівними службами іноземних де-
ржав шляхом укладання двосторонніх міжвідомчих міжнародних дого-
ворів, проведенню інвентаризації раніше укладених таких договорів.

Станом на середину квітня 2012 року Укрдержархівом укладено  
28 двосторонніх міжвідомчих міжнародних договорів, один меморандум 
(Грузія), три протоколи про спільні проекти (Білорусь, Росія, Угорщина), 
один план спільних заходів (Росія).
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До кінця 2012 року планується укласти такі договори з Архівом 
Югославії, з Генеральною дирекцією державних архівів Баварії, Головни-
ми архівами Королівства Бельгія. Наступного року планується підписати 
Угоду з Державним архівним управлінням Китайської Народної Республі-
ки, а також Меморандум з Генеральною дирекцією національних архівів 
Алжирської Народної Демократичної Республіки, План спільних заходів 
з Агентством “Уз архів” при Кабінеті Міністрів Республіки Узбекистан, 
Угоду з Державним архівом Республіки Македонія.

Перспективним напрямком розвитку співробітництва є відновлення 
консультацій про можливість укладення договорів про співробітництво з 
Центральним архівом та Військово-медичним музеєм Міністерства обо-
рони Російської Федерації, що дасть можливість продовжити роботу з 
пошуковими організаціями України та сприятиме виявленню інформації 
для електронного проекту “Книга Пам’яті України”.

Укрдержархів співпрацює з Центральним архiвом МВС Республі-
ки Польща, Американським меморiальним музеєм Голокосту (США), 
Документаційним центром об’єднання “Саксонські меморіали”, ФРН, 
Національним Меморіалом Катастрофи та Героїзму Яд Вашем (Держава 
Ізраїль), з якими укладено міжнародні договори про спiвробiтництво гу-
манітарного характеру. До січня 2012 року державні архіви співпрацюва-
ли з Генеалогiчним товариством Юта (США).

З другого півріччя 2012 року – впродовж 2013 року до співробіт-
ництва з Яд Вашем мають залучитися держархіви Волинської, Дніпро-
петровської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Кіровоградської, 
Миколаївської, Херсонської та Чернігівської областей Наприкінці ц. р. 
планується, за наявності згоди ізраїльської сторони, проведення на базі 
Яд Вашем в Єрусалимі семінару-практикуму для директорів держархівів, 
де буде відкрито пілотні проекти.

Слід відмітити активну міжнародну діяльність ЦДАВО, ЦДАГО, 
ЦДІАЛ, ЦДКФФА, держархівів в АР Крим, Закарпатської, Київської, 
Миколаївської, Одеської, Тернопільської, Харківської областей, м. Севас-
тополя.

Поглиблення взаємодії із закордонним українством, поповнення 
НАФ документами, що належать до культурної спадщини української 
нації і перебувають на зберіганні в архівосховищах іноземних держав є 
пріоритетним напрямком міжнародної діяльності Укрдержархіву та уста-
нов його системи.

Укрдержархівом внесено пропозиції до проекту Державної програми 
співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року. Не зважаю-
чи на труднощі фінансового характеру, 2011 року отримано ЦДАМЛМ із 



72

США документи мистецтвознавця, поета Юхима Михайліва та докумен-
ти з особового архіву відомої правозахисниці, громадського діяча та жур-
наліста, лауреата Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка Надії 
Світличної.

ЦДАЗУ 2011 року проводилися консультації із іноземними колега-
ми щодо шляхів виконання Угоди про співробітництво з Бібліотекою та 
архівом ім. Т.  Г. Шевченка Союзу українців у Великій Британії, комплек-
тування архіву фондами української діаспори в Угорщині та взято участь 
у Третьому українсько-угорському історико-мистецькому форумі. Архіви 
на постійній основі здійснюють роботу з виявлення документів з історії 
України в іноземних архівосховищах як за допомогою мережі Інтернет 
так і на бібліографічному рівні під час вивчення довідкових видань. Біль-
шість документів виявлено за путівниками по фондах білоруських, поль-
ських, російських, румунських, угорських архівів.

Державний департамент СФД та установи СФД здійснюють міжна-
родне співробітництво у двох напрямах: у галузі науково-технічного за-
безпечення сфери страхового фонду документації (НДІ мікрографії) та у 
галузі стандартизації з міжнародними комітетами ISO (технічний комітет 
стандартизації ТК 40 “Страховий фонд документації”).

Фахівці НДІ мікрографії 2011 року взяли участь у роботі Міжнарод-
ної науково-практичної конференції “Сучасні інформаційні технології та 
обладнання для довготривалого зберігання та оперативного доступу до 
документованої інформації” у м. Тула (Російська Федерація). Перспек-
тивним напрямком є поглиблення співробітництва з НДІ репрографії м. 
Тули, яке передбачає участь у відповідних міжнародних науково-прак-
тичних конференціях у 2012 році та проведення консультацій з російсь-
кими колегами.

ТК 40 представляє Україну в міжнародній організації зі стандарти-
зації ISO у міжнародних комітетах ISO/ТС 42 “Фотографія”, ISO/ТС 46 
“Інформація і документація”, ISO/ТС 171 “Управління документообігом”, 
ISO/ТС 223 “Цивільний захист” та має право голосу під час голосування 
та обговорення відповідних міжнародних проектів. Упродовж першого 
кварталу проведено аналіз десяти проектів міжнародних стандартів ISO, 
загалом починаючи з 1996 року – 543 проектів. Продовженням цієї робо-
ти має стати участь у створенні та діяльності Міждержавного технічного 
комітету стандартизації “Страховий фонд документації”, яке ініційовано 
НДІ репрографії м. Тули та продовження участі у роботі міжнародних 
комітетів міжнародної організації зі стандартизації ISO.

З метою забезпечення подальшого розвитку, зміцнення та поглиб-
лення міжнародного співробітництва у гуманітарній, культурній, архів-
ній сферах та сфері СФД колегія вирішує:
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1. Відмітити міжнародну діяльність Укрдержархіву.
2. Керівникам державних архівних установ:
– забезпечити дотримання затвердженого Укрдержархівом порядку 

прийняття рішення щодо здійснення службових відряджень за кордон, 
укладання міжнародних договорів про співробітництво в архівній сфері 
та у сфері формування та зберігання СФД з державними архівними уста-
новами, науковими інституціями, навчальними закладами та іншими за-
цікавленими у співпраці установами та організаціями іноземних держав;

– завчасно, не пізніше ніж за десять днів, інформувати Укрдержар-
хів про відрядження за кордон та узгоджувати позиції/вказівки (завдання) 
щодо консультацій та робочих зустрічей з представниками міжнародних 
установ та організацій іноземних держав;

– забезпечити подання Укрдержархіву у 10-денний термін звітів 
за підсумками відряджень за кордон та консультацій/робочих зустрічей  
з представниками міжнародних установ та організацій іноземних держав.

– неухильне виконання пункту 2 констатуючої частини рішення ко-
легії Держкомархіву від 20 квітня 2010 року (наказ Держкомархіву від 
 27 квітня 2010 року № 60), що стосується порядку підготовки та укла-
дання договорів про співробітництво з міжнародними установами та ор-
ганізаціями;

– ЦДІАЛ забезпечити у подальшому вчасне направлення на адресу 
Укрдержархіву звітів про проведення консультацій з керівниками держав-
них архівних служб та інших організацій і установ іноземних держав, що 
зацікавлені у співпраці з архівом.

2. Директору Державного департаменту СФД (Степаненко В. Л.) за-
безпечити міжнародне співробітництво у галузі науково-технічного за-
безпечення сфери страхового фонду документації (НДІ мікрографії) та у 
галузі стандартизації з міжнародними комітетами ISO (технічний комітет 
стандартизації ТК 40 “Страховий фонд документації”).

3. ЦДАЗУ (Берковський В. Г.) активізувати роботу з поповнення НАФ 
документами, що зберігаються в державних архівах іноземних держав у 
рамках укладених Укрдержархівом двосторонніх міжвідомчих міжнарод-
них договорів про співробітництво з державними архівними службами 
інших держав.

4. Відділу міжнародного співробітництва департаменту організації 
архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.):

– до кінця 2012 року вжити заходів з поновлення консультацій про 
можливість укладення договорів/меморандумів про співробітництво з 
Центральним архівом та Військово-медичним музеєм Міністерства обо-
рони Російської Федерації;
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– в установленому порядку підготувати до підписання у 2012–2013 
роках Угоди про співробітництво Укрдержархіву з державними архівни-
ми службами Алжиру, Баварії, Бельгії, Китаю, Македонії;

– спільно з Держархівом в АР Крим забезпечити організацію та про-
ведення у жовтні 2012 року в мм. Феодосія, Ялта спільної українсько- вір-
менської виставки “Історія Вірменської церкви в Криму”;

– упродовж 2012 року забезпечити участь керівництва Укрдержар-
хіву та представників установ його системи у робочих засіданнях Євро-
пейського (ЮРБІКА) та Євро-Азійського (ЄВРАЗІКА) регіонального від-
ділень МРА, Консультативної ради керівників державних архівних служб 
держав-учасниць СНД, інших міжнародних форумах;

– до жовтня 2012 року опрацювати з керівництвом Національного 
Меморіалу Катастрофи та Героїзму Яд Вашем (Держава Ізраїль) мож-
ливість проведення на початку грудня поточного року в м. Єрусалимі 
семінару-практикуму для директорів держархівів, де буде відкрито пілот-
ні проекти.

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

   Секретар колегії І. В. Шеремет

ДОВІДКА
про стан і перспективи міжнародного співробітництва Державної 

архівної служби, СФД та державних архівних установ

Основними завданнями міжнародного співробітництва Державної 
архівної служби є: 

виконання у межах компетенції зобов’язань за міжнародними дого-
ворами України у галузі культури, науки та архівної справи;

виконання зобов’язань, що випливають із членства в Міжнародній 
раді архівів (далі – МРА) (Укрдержархів член категорії “А” з 1956 року);

розвиток двостороннього співробітництва з архівними установами 
світу;

посилення євроінтеграційних процесів у гуманітарній сфері в Ук-
раїні, що передбачає реалізацію галузевої програми “Зарубіжна архівна 
Україніка” та встановлення конструктивного співробітництва з держав-
ними архівними службами ЄС, участь у роботі Європейського регіональ-
ного відділення МРА (далі – ЮРБІКА);

налагодження взаємовигідного співробітництва з міжнародними ор-
ганізаціями архівістів та іншими зацікавленими у співпраці установами 
та організаціями іноземних держав;
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забезпечення вільного доступу іноземних дослідників до відкритих 
архівних документів, а також до всіх довідкових матеріалів архівних фон-
дів, як опублікованих, так і неопублікованих, що стосуються тем їхніх 
досліджень.

У своїй міжнародній діяльності Укрдержархів керується Законом 
України “Про міжнародні договори”, Указом Президента України “Про 
заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої 
влади у сфері зовнішніх зносин” (із змінами), постановами Верховної 
Ради України “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “За-
кордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці” та Ка-
бінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок 
укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України між-
відомчого характеру”, “Про порядок участі центральних органів виконав-
чої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна”, 
“Про внесення змін до переліку центральних органів виконавчої влади, 
інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що 
випливають із членства України в міжнародних організаціях”, “Про за-
твердження Порядку використання коштів, передбачених у державно-
му бюджеті для забезпечення візитів делегацій України та відряджень 
працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету 
Міністрів України”.

Укрдержархівом з метою поліпшення та забезпечення координа-
ції роботи з розвитку міжнародного співробітництва в архівній галузі 
розроблено та надіслано до відома та виконання державним архівним ус-
тановам: Типовий проект міжнародного договору та Перелік міжнарод-
них договорів, укладених державним архівом (наказ Держкомархіву від 
27 квітня 2010 року № 60 “З оголошенням рішення колегії Держкомар-
хіву України від 20 квітня 2010 року “Про дотримання Держкомархівом  
України положень Закону України “Про міжнародні договори”, Положен-
ня про порядок укладання, виконання та денонсації міжнародних дого-
ворів України міжвідомчого характеру”, додатки №№ 1–2), Рекоменда-
ції щодо протокольного забезпечення прийому іноземних делегацій та 
окремих громадян іноземних держав Державною архівною службою та 
установами її системи (наказ Держкомархіву від 18 березня 2011 року  
№ 36 “З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 15 бе-
резня 2011 року “Про дотримання Держкомархівом законодавства у сфері 
зовнішніх зносин”, додаток № 1). Наказом Укрдержархіву від 15 листо-
пада 2011 року № 97 “Про службові відрядження за кордон та укладання 
міжнародних договорів про співробітництво в архівній сфері та у сфері 
формування та зберігання СФД” затверджено новий порядок участі деле-
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гацій та окремих працівників Укрдержархіву та установ його системи у 
міжнародних заходах за кордоном.

Головною метою цих документів є не тільки погодження з Укрде-
ржархівом термінів відряджень за кордон, а узгодження позицій/дирек-
тивних вказівок (завдань) членів делегацій та окремих працівників, що 
матимуть консультації та робочі зустрічі з представниками державних 
архівних установ та інших зацікавлених у співробітництві міжнародних 
установ та організацій іноземних держав з позицією Державної архівної 
служби з тих чи інших питань.

На жаль, не всі керівники установ системи Укрдержархіву дотриму-
ються вимог погодження технічних завдань та завчасно інформують про 
зустрічі з керівниками державних архівних служб, інших установ інозем-
них держав та їх результати. Так, на початку квітня 2012 року м. Львів 
відвідав Генеральний директор державних архівів Республіки Польща 
Владислав Стемпняк, проте звіт про результати проведених з керівниц-
твом ЦДІАЛ консультацій на адресу Укрдержархіву поступив пізніше 
встановленого терміну. Відповідну інформацію про візит, що має відбу-
тися, отримано в письмовій формі виключно від польської сторони.

Період з січня 2011 до середини квітня 2012 року, як і попередні 
роки, відрізняється активізацією міжнародного співробітництва у на-
прямку забезпечення участі керівництва Укрдержархіву та державних 
архівних установ у робочих засіданнях Круглого столу архівів, Європей-
ського (ЮРБІКА) та Євро-Азійського (ЄВРАЗІКА) регіонального відді-
лень МРА, Консультативної ради керівників державних архівних служб 
держав-учасниць СНД, інших міжнародних архівних форумів.

25–29 жовтня 2011 року (м. Толедо, Королівство Іспанія) делегація 
українських архівістів на чолі з Головою Державної архівної служби  
О. П. Гінзбург взяла участь у черговій міжнародній конференції Круг-
лого столу архівів МРА, присвяченому питанням забезпечення збе-
реження архівних документів на традиційних та електронних носіях  
у ХХІ столітті. Учасниками форуму приділено увагу використанню ар-
хівістами новітніх технологій при реставрації та консервації архівних 
документів, створенню віртуальних архівів та читальних залів з організа-
цією доступу користувачів до таких документів, впливу сучасних тенден-
цій розвитку суспільства та політики на діяльність та управління архіва-
ми та документами.

З 2012 року формат проведення міжнародної конференції Круглого 
столу архівів буде змінено, що дозволить розширити коло учасників за 
рахунок членів МРА не тільки категорії “А”, а й інших категорій. Це рі-
шення буде обговорено та остаточно закріплено у ході роботи Міжнарод-
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ного конгресу архівів МРА, який цього року проходитиме в м. Брісбен (Авс-
тралія) з 20 по 24 серпня. Попередньою програмою конгресу планується 
розглянути питання управління архівами та доступу до архівної інформа-
ції, передбачення ризиків втрати архівів у наслідок техногенних катастроф 
та стихійних лих, підвищення довіри населення до достовірності архівної 
інформації на електронних носіях та вимоги до професії архівіста у зв’язку 
зі змінами, викликаними розвитком інформаційного суспільства. Участь у 
конгресі братиме делегація українських архівістів у складі п’яти осіб на 
чолі з Головою Державної архівної служби О. П. Гінзбург.

Напередодні конгресу, 31 травня 2012 року у м. Копенгаген (Ко-
ролівство Данія) відбудеться засідання ЮРБІКИ, на якому буде обгово-
рено проект нової конституції Європейського регіонального відділення 
МРА, а також стан розвитку Архівного порталу Європи (APEnet) та від-
будуться вибори до виконавчого бюро відділення. Від Укрдержархіву 
участь у засіданнях планує взяти заступник Голови Державної архівної 
служби О. В. Музичук.

Кандидатуру О. В. Музичук подано до включення до складу потен-
ційних учасників програми МОФ “Французька мова в дипломатії та де-
ржавній службі”.

Планується участь керівництва Укрдержархіву та ЦДІАЛ у роботі 
міжнародної конференції з управління архівами “Місце архівів та роль 
архівістів у сучасному світі та майбутньому”, що проходитиме 12–16 лис-
топада 2012 року в м. Париж (Французька Республіка), організатор Мініс-
терство культури та комунікацій Франції.

20–22 червня минулого року під час засідання Консультативної ради 
керівників державних архівних служб держав-учасниць СНД, що прохо-
дила в м. Мінськ (Республіка Білорусь) делегація українських архівістів 
взяла участь в обговоренні та затвердженні Регламенту Консультативної 
ради, а також у робочих засіданнях Загальної конференції ЄВРАЗІКИ та 
міжнародної наукової конференції “Державні архівні служби та приватні 
архіви: досвід взаємодії”, організованих Департаментом з архівів та діло-
водства Міністерства юстиції Республіки Білорусь.

2011 року Укрдержархів відповідно до компетенції взяв участь у 
розробці Плану пріоритетних заходів у сфері гуманітарного співробіт-
ництва держав-учасниць СНД на 2013–2014 роки.

2012 року засідання Консультативної ради та ЄВРАЗІКИ відбудуться 
на початку жовтня в м. Ташкент (Республіка Узбекистан) та проходити-
муть на базі Агентства “Узархів” при Кабінеті Міністрів Республіки Уз-
бекистан.
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Традиційними є щорічні тристоронні зустрічі керівників державних 
архівних служб України, Росії та Білорусі за участі директорів держав-
них архівних служб цих держав. Минулого року засідання проходили в 
м. Великий Новгород (Російська Федерація) у період з 3 по 6 жовтня.  
У рамках зустрічі відбулася міжнародна конференція з питань організації 
використання документів в державних архівних установах, нормативно-
правового забезпечення цього напрямку діяльності архівістів та практич-
ної діяльності.

Відповідно до протоколів про спільні проекти з Федеральним архів-
ним агентством Російської Федерації (2007) та Департаметом з архівів 
та діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь (2008), а також 
підписаного 14 квітня 2011 року Плану спільних заходів з Росархівом у 
період з 28 по 31 травня така зустрічі проходитиме на базі Держархіву 
Закарпатської області в м. Ужгороді. До організації зустрічі залучено 
ЦДІАЛ, держархіви Львівської області та м. Києва. У рамках зустрічі від-
будеться міжнародна конференція “Стан, проблеми та перспективи діяль-
ності регіональних архівів”.

Тематика міжнародної конференції дозволила змінити формат зус-
трічі, розширивши його за рахунок представників регіональних архівів 
України, Росії та Білорусі. У попередні роки формат зустрічей було орієн-
товано на центральні державні архіви України та Білорусі, федеральні 
державні архіви Росії, учасників виконання відповідних Планів спільних 
заходів та Протоколів про спільні проекти.

Архівісти України ще 2010 року долучилися до участі у роботі кон-
ференції архівів слов’янських держав у м. Ліпіца (Словенія), 2011 року у 
роботі другої такої конференції взяла участь директор Держархіву Мико-
лаївської області, та проходженні навчання/стажування в Осінній архівній 
школі при Міжнародному інституті архівознавства Трієста та Марібору 
(Італія), 2011 року стажування в цій школі пройшла працівниця ЦДІАК.

2012 року Генеральною дирекцією державних архівів Республіки 
Польща відновлено традицію проведення в м. Варшава міжнародних 
конференцій країн Центральної та Східної Європи циклу “Colloguia Jerzy 
Skowronek dedicta”.

Конференція відбудеться 4–5 жовтня і буде присвячена питанням 
правового регулювання доступу до документів колишніх репресивних 
органів, їх збереженню та оприлюдненню. Участь у конференції брати-
муть представники ЦДАГО, Держархіву Івано-Франківської області та 
Державного архіву СБУ.

Відновленню стосунків з Генеральною дирекцією державних архівів 
Республіки Польща сприятиме також візит Голови Державної архівної 



��

служби О.П. Гінзбург до Варшави, який планується у червні поточного 
року за участі директорів центральних державних архівів з метою про-
ведення консультацій з польськими колегами щодо реалізації спільних 
проектів, зокрема проекту спільної українсько-польської спадщини, який 
передбачає рівноцінний взаємний обмін копіями документів з історич-
ного минулого обох держав, а також вивчення досвіду роботи Спілки ар-
хівістів Польщі.

На початку 2012 року Національний архів Вірменії ініціював від-
новлення спільної роботи над проектом “Історія Вірменської церкви в 
Криму”, започаткований ще 2008 року. Проектом передбачено підготовку 
та відкриття у жовтні поточного року в АР Крим в мм. Феодосії та Ялті 
спільної українсько-вірменської тематичної виставки фото- та архівних 
документів та презентацію відповідного буклету виставки. До участі в 
організації цього міжнародного заходу буде залучено Державний архів в 
АР Крим.

Продовжено участь державних архівних установ у міжнародних ар-
хівних програмах “Пам’ять Свiту”, що реалізується пiд егiдою ЮНЕСКО 
i має на меті збереження найвизначнiших культурних пам’яток людства; 
“Відновлення Пам’ятi Польщі”, що здiйснюється Радою Європи й МРА з 
метою відновлення архiвних зiбрань Польщi; Спільна архівна спадщина 
країн та народів Центральної і Східної Європи.

У рамках міжнародного архівного проекту реконструкція докумен-
тальної спадщини та книжкових зібрань Радзивілів, створено інформа-
ційно-пошукову систему (віртуальний архів) “Документальна спадщина 
Речи Посполитої: довідкова інформація”, яку розміщено на веб-сайті 
“Архіви Білорусі” за адресою: http://archives.gov.by/Radzivily/intro.html. 
Відповідна інформація є на веб-порталі “Архіви України” в рубриці 
“Міжнародні контакти”.

Укрдержархів є учасником виконання багатосторонньої мiждержав-
ної Угоди країн СНД “Про правонаступництво в галузi державних архiвiв 
колишнього СРСР” (06.06.1992).

2010–2011 року активізувалася робота Державної архівної служби та 
її представників у роботі Змішаної українсько-німецької комісії з питань 
повернення та реституції втрачених та незаконно переміщених під час 
та внаслідок Другої світової війни культурних цінностей та українсько-
польської комісії з питань архівної спадщини Міжурядової українсько-
польської комісії у справах охорони та повернення втрачених та незакон-
но переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей.

2012 року планується відновити співробітництво з німецькою сто-
роною за Протоколом про співробітництво між Державним комітетом 
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архівів України і Федеральним архівом ФРН від 13 листопада 2002 року. 
ЦДАВО продовжить роботу з Бундесархівом над проектом веб-порталу 
“Ера Голокосту: пограбовані культурні цінності” та багатостороннім між-
народним проектом зі створення, наповнення та удоступнення через ме-
режу Інтернет електронної бази даних на документи з історії Голокосту 
єврейського народу та переміщення культурних цінностей, пограбованих 
у роки Другої світової війни, що містяться в колекції Айзацштабу рейх-
сляйтера Розенберга і зберігаються в архіві.

З січня 2012 року на власному веб-сайті ЦДАВО розміщено створену 
базу даних з посиланням на веб-сайт Клеймс Конференс (США) “Колек-
ція документів Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга” створену 
за договором ЦДАВО з Клеймс Конференц.

ЦДКФФА зацікавлений у продовженні співпраці з німецькою сторо-
ною з вивчення документів про переміщення культурних цінностей в Аме-
риканській зоні окупації у Німеччині, зокрема направленні спеціалістів 
архіву для опрацювання цих документів з метою виявлення фотопози-
тивів, вивезених під час Другої світової війни із фондів ЦДКФФА.

Укрдержархів є учасником Українсько-китайської Підкомісії з питань 
співробітництва у сфері культури та Підкомітету з питань гуманітарного 
співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

У рамках виконання Програми українсько-російського співробіт-
ництва у гуманітарній сфері на 2011–2012 роки та Плану спільних заходів 
між Укрдержархівом та Росархівом на 2011–2013 роки ведеться підготов-
ка до друку спільного збірника документів “Олександр Довженко. Що-
денникові записи. 1941–1956 рр.”. Відповідальні працівники Укрдержар-
хіву беруть участь у роботі робочої групи з питань підготовки спільного 
методичного посібника з історії для вчителів України та Росії.

На виконання Протоколу четвертого засідання Змішаної українсько- 
угорської комісії та домовленостей, досягнутих за результатами візиту 
Міністра закордонних справ Угорської Республіки Я. Мартоні в Украї-
ну 12 грудня 2011 року Держархівом Закарпатської області 2011 – у пер-
шому кварталі 2012 року вжито заходів із забезпечення належних умов 
функціонування відділу Держархіву у м. Берегово та доступу угорських 
дослідників до архівних документів. Іншими центральними державними 
та державними обласними архівами упродовж 2010–2011 років надавало-
ся сприяння угорським дослідникам у роботі з документами в читальних 
залах архівів за темами їхніх досліджень.

Укрдержархівом постійно приділяється увага розвитку двосторон-
нього співробітництва з державними архівними службами іноземних де-
ржав шляхом укладання двосторонніх міжвідомчих міжнародних дого-
ворів, проведенню інвентаризації раніше укладених таких договорів.
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Станом на середину квітня 2012 року Укрдержархівом укладено такі 
договори з державними архiвними службами та нацiональними архівами 
Австрiйської Республіки, Азербайджанської Республіки, Республiки Бi-
лорусь, Республiки Болгарiя, Республiки Вiрменiя, Грецької Республіки, 
Республіки Грузія, Естонської Республiки, Ісламської Республіки Іран, 
Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Куба, Латвiй-
ської Республiки, Литовської Республiки, Республiки Молдова, Республi-
ки Польща, Російської Федерацiї, Румунiї, Республіки Сербія, Республiки 
Туреччина, Угорської Республіки, Республіки Узбекистан, Федератив-
ної Республіки Німеччина, Чеської Республіки, Республіки Чорногорія  
(28 двосторонніх міжвідомчих договорів, один меморандум (Грузія), три 
протоколи про спільні проекти (Білорусь, Росія, Угорщина), один план 
спільних заходів (Росія).

До кінця 2012 року планується укласти нову редакцію Угоди про 
співробітництво з Архівом Югославії (Республіка Сербія), 24–27 квітня, 
м. Белград, Меморандум з Генеральною дирекцією державних архівів Ба-
варії (Федеративна Республіка Німеччина), 14–16 травня, м. Київ, Голо-
вними архівами Королівства Бельгія (у рамках Міжнародного конгресу 
архівів у м. Брісбен (Австралія) або шляхом обміну оригіналами підпи-
саних договорів за посередництва дипломатичних установ обох держав). 
Наступного року планується підписати у рамках засідання українсько-
китайської Підкомісії з питань співробітництва у сфері культури Угоду 
з Державним архівним управлінням Китайської Народної Республіки,  
а також Меморандум з Генеральною дирекцією національних архівів 
Алжирської Народної Демократичної Республіки, План спільних заходів 
з Агентством “Узархів” при Кабінеті Міністрів Республіки Узбекистан, 
Угоду з Державним архівом Республіки Македонія.

Перспективним напрямком розвитку співробітництва є відновлен-
ня консультацій про можливість укладення договорів/меморандумів про 
співробітництво з Центральним архівом та Військово-медичним музеєм 
Міністерства оборони Російської Федерації, які зберігають у своїх фондах 
документи про участь колишніх громадян СРСР у Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945 років, пораненнях, лікуванні у шпиталях, перебуванні 
у концтаборах, про їх подальшу долю та місце поховання учасників цих 
подій, а також участь СРСР у воєнних конфліктах ХХ ст. Це, дасть мож-
ливість продовжити роботу з пошуковими організаціями України, спри-
ятиме виявленню інформації для електронного проекту “Книга Пам’яті 
України”.

2012 року ЦДАВО підписано Договір з Державним архівом Росій-
ської Федерації про спільну діяльність з підготовки збірника документів 
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“Україна у 1918 р.: гетьман П. Скоропадський”, ЦДАГО підписано До-
говір про співробітництво з Архівом Президента Республіки Казахстан та 
узгоджено План заходів з виконання цього Договору на 2011–2014 роки, 
Держархівом Одеської області підписано Меморандум про взаємне спів-
робітництво з Інститутом історії, держави і права Академії наук Республі-
ки Молдова, Держархівом м. Севастополя укладено Договір з Федераль-
ним державним автономним навчальним закладом вищої професійної 
освіти “Уральський Федеральний університет імені першого Президента 
РФ Б. М. Єльцина” про проведення виробничої практики студентів. Три-
вають консультації Держархіву Київської області з компанією Іст Вью 
Інформейшинз Сервісиз (США) щодо продовження співробітництва у 
напрямку створення страхових фондів на документи окремих фондів, що 
зберігаються в архіві.

Продовжено співпрацю ЦДКФФА за договором з Державним Філь-
мофондом Азербайджану, триває співробітництво ЦДІАЛ з Генеральною 
дирекцією державних архівів Республіки Польща, Держархіву Закарпат-
ської області з Будапештським міським архівом (Угорщина) та Повітовим 
музеєм Сату-Маре (Румунія), Держархіву Харківської області з Держав-
ною агенцією “Латвійська академічна бібліотека” спільно з якою видано 
збірник “Латиші Харківщини”. 

Державна архівна служба України співпрацює з зарубіжними архiв-
ними, науковими та музейними iнституцiями, мiжнародними товарист-
вами, такими як, Центральний архiв МВС Республiки Польща, Амери-
канський меморіальний музей Голокосту (США), Документаційний центр 
об’єднання “Саксонські меморіали”, ФРН, Національним Меморіалом 
Катастрофи та Героїзму Яд Вашем (Держава Ізраїль), з якими укладено 
міжнародні договори про спiвробiтництво гуманітарного характеру. До 
січня 2012 року державні архіви співпрацювали з Генеалогiчним това-
риством Юта (США).

На виконання договору про співробітництво з Яд Вашем від  
15 грудня 2011 року Укрдержархівом упродовж першого кварталу поточ-
ного року проведено консультації з відповідальними працівниками архіву 
Меморіального музею та керівництвом державних архівів Волинської, 
Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Кіровоградсь-
кої, Миколаївської, Херсонської та Чернігівської областей щодо початку 
роботи з реалізації спільного проекту з виявлення та оцифровування до-
кументів з історії Голокосту з метою створення відповідних електронних 
баз даних. Триває опрацювання українською стороною проектів дого-
ворів державних архівів з Яд Вашем на виконання Угоди про співробіт-
ництво між Укрдержархівом та Меморіальним музеєм. Наприкінці року 
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планується, за наявності згоди ізраїльської сторони, проведення на базі 
Яд Вашем в Єрусалимі семінару-практикуму для директорів держархівів, 
де буде відкрито пілотні проекти.

Європейський центр з дослідження історії Голокосту в Мюнхені, 
Баварія (Федеративна Республіка Німеччина) 19 липня 2012 року прово-
дить засідання експертів та практичний семінар з проблем дослідження 
трагедії єврейського народу (Голокост), на який запрошено керівництво 
Укрдержархіву.

ЦДІАЛ та Держархівом Тернопільської області продовжується спів-
праця з Інститутом історії єврейського народу в Єрусалимі (Ізраїль) від-
повідно до укладених угод.

ЦДАВО продовжує плідну співпрацю з Документаційним центром 
об’єднання “Саксонські меморіали”, ФРН та Генеральним секретаріа-
том Німецького Червоного Хреста, Держархів в АР Крим з Товариством 
російських німців в Америці (США), Держархів Миколаївської області з 
Геттінгенським дослідницьким центром спільно з яким 2011 року підго-
товлено анотований реєстр справ “Німці Миколаївщини. 1918–1931 рр.”.

Поглиблення взаємодії із закордонним українством, поповнення 
НАФ документами, що належать до культурної спадщини української 
нації і перебувають на зберіганні в архівосховищах іноземних держав є 
пріоритетним напрямком міжнародної діяльності Укрдержархіву та уста-
нов його системи.

Укрдержархівом внесено пропозиції до проекту Державної програми 
співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року. Водночас, 
слід відмітити, що за Державною програмою співпраці із закордонними 
українцями на період до 2010 року, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 липня 2006 року № 1034, виконання пунктів 
Програми, що відносилися до компетенції Державної архівної служби 
не фінансувалося з державного бюджету, що ускладнювало їх виконання 
в повному обсязі. Відсутність фінансування довготривалих відряджень 
за кордон відповідальних працівників ЦДАЗУ з метою виявлення, впо-
рядкування та проведення консультації щодо повернення/передавання в 
Україну документів категорії “Зарубіжна архівна Україніка” уповільнює 
роботу архіву в напрямку його комплектування, оскільки шляхом листу-
вання вирішити із закордонними партнерами ці питання не завжди вдаєть-
ся. Частину документів архівом отримано з-за кордону за допомоги МЗС 
та Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей 
через державний кордон України (з 2012 року ці функції покладено на 
відповідний відділ Мінкультури).
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Не зважаючи на труднощі фінансового характеру, 2011 року отрима-
но ЦДАМЛМ із США документи мистецтвознавця, поета Юхима Михай-
ліва, передані в дар архіву його дочкою Тамарою Скрипкою та документи 
з особового архіву відомої правозахисниці, громадського діяча та жур-
наліста, лауреата Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка Надії 
Світличної, передані архіву її чоловіком Павлом Стокотельним. 

ЦДАЗУ 2011 року проводилися консультації із іноземними колегами 
щодо шляхів виконання Угоди про співробітництво з Бібліотекою та ар-
хівом ім. Т. Г. Шевченка Союзу українців у Великій Британії, комплекту-
вання архіву фондами української діаспори в Угорщині та взято участь у 
Третьому українсько-угорському історико-мистецькому форумі.

У рамках підготовки республіканських документальних виставок, 
присвячених 50-річчю польоту в космос першої людини – Юрія Гагаріна, 
90-річчю від дня народження Георгія Берегового, 25-й річниці трагедії на 
Чорнобильській АЕС, 70-річчю початку Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 років, 70-м роковинам трагедії Бабиного Яру, 390-ї річниці перемоги 
польсько-козацького війська у Хотинській битві 1621 року, Укрдержар-
хівом отримано цифрові копії від федеральних державних архівів Росії, 
центральних державних архівів Білорусі, державних архівів Польщі, які 
передано відповідним архівам.

Архіви на постійній основі здійснюють роботу з виявлення докумен-
тів з історії України в іноземних архівосховищах як за допомогою мережі 
Інтернет так і на бібліографічному рівні під час вивчення довідкових ви-
дань. Більшість документів виявлено за путівниками по фондах білорусь-
ких, польських, російських, румунських, угорських архівів.

Державний департамент СФД та установи СФД здійснюють міжна-
родне співробітництво у двох напрямах: у галузі науково-технічного за-
безпечення сфери страхового фонду документації (НДІ мікрографії) та у 
галузі стандартизації з міжнародними комітетами ISO (технічний комітет 
стандартизації ТК 40 “Страховий фонд документації”).

Фахівці НДІ мікрографії 2011 року взяли участь у роботі Міжнарод-
ної науково-практичної конференції “Сучасні інформаційні технології 
та обладнання для довготривалого зберігання та оперативного доступу 
до документованої інформації” у м. Тула (Російська Федерація). Перс-
пективним напрямком є поглиблення співробітництва з НДІ репрографії  
м. Тули, яке передбачає участь у відповідних міжнародних науково-прак-
тичних конференціях у 2012 році та проведення відповідних консульта-
цій з російськими колегами.

ТК 40 представляє Україну в міжнародній організації зі стандарти-
зації ISO у міжнародних комітетах ISO/ТС 42 “Фотографія”, ISO/ТС 46 
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“Інформація і документація”, ISO/ТС 171 “Управління документообігом”, 
ISO/ТС 223 “Цивільний захист” та має право голосу під час голосування 
та обговорення відповідних міжнародних проектів. Упродовж першого 
кварталу проведено аналіз десяти проектів міжнародних стандартів ISO, 
загалом починаючи з 1996 року – 543 проектів. Продовженням цієї робо-
ти має стати участь у створенні та діяльності Міждержавного технічного 
комітету стандартизації “Страховий фонд документації”, яке ініційовано 
НДІ репрографії м. Тули та продовження участі у роботі міжнародних 
комітетів міжнародної організації зі стандартизації ISO.

Про участь державних архівів у заходах у зв’язку  
з 70-ми роковинами Корюківської трагедії

від 16 травня 2012 р. № 88

На виконання постанови Верховної Ради України від 21 жовтня 2011 
року № 4603-VI “Про вшанування пам’яті жертв Корюківської трагедії 
під час Другої світової війни” та відповідного Плану заходів на 2012–
2013 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 25 квітня 2012 року № 235-р,

НАКАЗУЮ:
1. Держархіву Чернігівської області (Воробей Р. Б.):
забезпечити підготовку документальної виставки, присвяченої тра-

гічним подіям березня 1943 року у м. Корюківці, визначити місце про-
ведення на території Чернігівської області та забезпечити її відкриття  
у першому кварталі 2013 року;

сприяти представникам наукових установ та пошукових організацій 
у проведенні дослідницьких робіт з вивчення трагічних подій березня 
1943 року у місті Корюківка та у проведенні робіт з пошуку та перепохо-
вання останків жертв Корюківської трагедії;

в межах компетенції взяти участь у підготовці збірника документів і 
матеріалів про Корюківську трагедію, а також списків населених пунктів 
Чернігівської області, знищених фашистськими окупантами разом з мир-
ним населенням;

взяти участь у проведенні у навчальних закладах, закладах культури 
тематичних уроків, лекцій, бесід, засідань за круглим столом;

не пізніше 25 вересня та 25 грудня 2012 року, а також 25 березня 
2013 року інформувати відділ використання інформації Укрдержархіву 
(Ярошенко Д. В.) про проведену роботу.
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2. Начальнику відділу інформаційних технологій Укрдержархіву (За-
бенько Ю. І.) забезпечити розміщення он-лайнового варіанту виставки на 
офіційному веб-порталі Укрдержархіву до 1 березня 2013 року.

3. Начальнику відділу використання інформації Укрдержархіву (Яро-
шенко Д. В.) забезпечити:

надання Держархіву Чернігівської області цифрових копій та пе-
реліків виявлених держархівами документів, що стосуються трагічних 
подій березня 1943 року у місті Корюківка;

координацію роботи з виконання заходів у зв’язку з 70-ми роковина-
ми Корюківської трагедії.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

З оголошенням рішення колегії Укрдержархіву від 17.05.2012 
року “Про стан архівної справи у галузевому державному 

архіві Державної прикордонної служби України”
від 22 травня 2012 р. № 91

1. Оголосити до виконання рішення колегії Укрдержархіву від 
17.05.2012 року “Про стан архівної справи у галузевому державному ар-
хіві Державної прикордонної служби України” (додається).

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

ІШЕННЯ
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ

м. Київ 17 травня 2012 р.

Про стан архівної справи у галузевому державному архіві Держав-
ної прикордонної служби України

Колегія відмічає, що галузевий державний архів Державної при-
кордонної служби України (далі – архів) , створений на підставі розпо-
рядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2010 р. №1679-р як 
самостійна юридична особа, за час існування здійснив ряд важливих 
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заходів, спрямованих на покращення архівної справи в органах охорони 
державного кордону та забезпечення.

В архіві впроваджено основний комплекс нормативно-методичних 
документів, які регламентують архівну роботу в органах охорони держав-
ного кордону та установах Державної прикордонної служби України. 

Архів розміщено в окремій пристосованій двоповерховій будівлі на 
території військового містечка в м. Узин. Площа 6 архівосховищ стано-
вить 464,6 кв. м., протяжність стелажного обладнання 2 477 пог. м.

В архіві сконцентровано 85 фондів обсягом майже 42 тис. справ.
В архіві створено задовільні умови для зберігання документів.
Територія військового містечка охороняється Управлінням держав-

ної охорони України. Охорона архіву, контрольованої ним території та 
пропускний режим на територію архіву забезпечується цілодобово сила-
ми чергової зміни воєнізованої охорони ВОХОР.

Приміщення архіву обладнано охоронною та пожежною сигналіза-
ціями з виведенням на центральний пульт поста охорони.

Протипожежний режим дотримується відповідно до нормативних 
документів та документів з пожежної безпеки архіву.

Температурно-вологісний режим в архівосховищах відповідає вста-
новленим вимогам.

В архіві ведуться справи фондів, картки фондів, аркуші фондів.
На належному рівні архівом організовано роботу з архівними підроз-

ділами в органах охорони державного кордону та забезпечення. Усі ор-
ганізації-джерела комплектування архіву мають затверджені номенклату-
ри справ, окремі приміщення для зберігання документів, що забезпечені 
охоронною, протипожежною сигналізаціями та металевими стелажами, 
здійснюють своєчасне упорядкування документів (по 2009 рік включно), 
60 % з них мають затверджені положення про архівний підрозділ та екс-
пертну комісію. Передбачено штатну посаду архіваріуса у складі струк-
турних підрозділів документального забезпечення. 

Регулярно проводяться перевірки та підвищення кваліфікації праців-
ників організацій-джерел комплектування архіву.

З метою поліпшення організації діловодства та зберігання архівних 
документів у 2011 році архів взяв участь у семінарі-практикумі та віде-
оконференції з питань складання номенклатур справ та підготовки до-
кументів на архівне зберігання для начальників структурних підрозділів 
документального забезпечення органів охорони державного кордону та 
забезпечення. 

Комплектування архіву здійснюється щорічно на підставі затверд-
женого плану-графіку приймання справ від органів охорони державного 
кордону та забезпечення.
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Розпочала діяльність експертно-перевірна комісія, положення про 
яку затверджено наказом Адміністрації Державної прикордонної служби 
від 22.06.2011 № 456, погодженим Головою Укрдержархіву. У 2012 році 
ЕПК проведено 10 засідань, на яких розглянуто 30 номенклатур справ, 
43 акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ,  
6 положень про архівні підрозділи, 6 положень про ЕК. 

Водночас, у роботі архіву є ряд невирішених питань і недоліків.
Не повною мірою відповідає законодавству нормативно-методична 

база діяльності архіву.
Перелік документальних матеріалів Прикордонних військ України 

із зазначенням термінів їх зберігання, затверджений Головою Державно-
го комітету у справах охорони Державного кордону України від 27.04.94  
№ 030, є застарілим і не відповідає сучасним вимогам. Зазначений Пере-
лік не було погоджено з центральним органом виконавчої влади в сфері 
архівної справи і діловодства. 

Архів та органи охорони державного кордону та забезпечення здій-
снюють підготовку документів на архівне зберігання відповідно до Інс-
трукції з організації архівної роботи в Державній прикордонній службі 
України, яку не було погоджено з центральним органом виконавчої влади 
в сфері архівної справи і діловодства, та Інструкції з діловодства в Де-
ржавній прикордонній службі України. 

Деякі норми зазначених інструкцій не відповідають чинним норма-
тивно-правовим актам у сфері архівної справи і діловодства, що спри-
чинило певні порушення у складанні та оформленні основних облікових 
документів – архівних описів та оформлені справ.

Мають місце недоліки в зберіганні документів. В архіві відсутня сис-
тема пожежогасіння. Дерев’яні конструкції стелажів не оброблено вогне-
захисним розчином. 

Не проводиться в плановому порядку перевіряння наявності доку-
ментів. 

Не створюються копії страхового фонду та фонду користування.
Облік документів в архіві децентралізовано й ведеться трьома струк-

турними підрозділами. Інструкція з обліку документів відсутня.
Книга надходжень документів на постійне зберігання та список фон-

дів ведеться без дотримання архівних правил. 
Комплектування архіву, забезпечення збереженості документів та 

використання їх інформації здійснює один структурний підрозділ, штат-
на чисельність якого не дає можливості виконувати основні функції ар-
хіву в повному обсязі.

Видавання документів у тимчасове користування за межі архіву від-
бувається із порушенням встановлених архівних правил.
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Архів не веде список організацій-джерел формування НАФ (№1) та 
список організацій, у діяльності яких не утворюються документи НАФ 
(№3). 

ЕПК і ЕК органів охорони державного кордону та забезпечення не 
виконують основну їх функцію – не розглядають описи справ постійного 
зберігання та з особового складу.

В архіві фактично відсутня комп’ютерна техніка.
З метою поліпшення умов зберігання документів Національного ар-

хівного фонду та усунення недоліків у роботі галузевого державного ар-
хіву Державної прикордонної служби України

колегія вирішує:
1. Схвалити в цілому роботу галузевого державного архіву Держав-

ної прикордонної служби України щодо формування, забезпечення збере-
женості документів Національного архівного фонду.

2. Порушити перед керівництвом Державної прикордонної служби 
України питання про:

збільшення чисельності працівників архіву, які виконують основні 
функції архіву;

виділення коштів для встановлення системи пожежогасіння та прид-
бання комп’ютерної техніки.

3. Звернути увагу керівництва галузевого державного архіву Держав-
ної прикордонної служби України на необхідність:

перероблення в установленому порядку основної нормативно-мето-
дичної бази організації архівної роботи;

подання проектів нормативно-методичних документів, підготовле-
них архівом, на погодження до Укрдержархіву;

забезпечення належних умов зберігання документів;
забезпечення ведення основних облікових документів архіву згідно з 

чинними архівними правилами, зокрема складання та нумерацію описів;
створення страхового фонду та фонду користування;
належного оформлення приймання-передавання документів на пос-

тійне зберігання до архіву та видавання документів у тимчасове користу-
вання за межі архіву;

забезпечення розгляду описів справ ЕК та ЕПК архіву;
ведення списку організацій-джерел формування НАФ (№1) та спис-

ку організацій, у діяльності яких не утворюються документи НАФ (№3).
розроблення плану заходів щодо усунення наявних порушень і не-

доліків у діяльності архіву та подання його до 5 червня 2012 року до 
Укрдержархіву.
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4. Відділу зберігання та обліку документів Національного архівного 
фонду (Кисельова Л. А.), відділу формування Національного архівного 
фонду Укрдержархіву (Кузнєцова М. І.) надати методичну допомогу пра-
цівникам галузевого державного архіву Державної прикордонної служби 
України щодо ведення облікової документації архіву.

5. Відділу зберігання та обліку документів Національного архівного 
фонду Укрдержархіву (Кисельова Л. А.) організувати стажування пра-
цівників галузевого державного архіву Державної прикордонної служби 
України з питань ведення обліку документів Національного архівного 
фонду.

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

   Секретар колегії І. В. Шеремет

ДОВІДКА
про стан архівної справи у галузевому державному архіві Державної 

прикордонної служби України

Галузевий Державний архів Державної прикордонної служби Украї-
ни (далі – архів) створено розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 28 серпня 2010 р. № 1679-р відповідно до статті 26 Закону України 
“Про Національний архівний фонд та архівні установи”.

Положення про архів затверджено спільним наказом Державного ко-
мітету архівів України та Адміністрації Державної прикордонної служби 
України від 12.10.2010 № 187/860 та зареєстровано в Міністерстві юсти-
ції України 29.11.2010 за № 1187/18482. Згідно з положенням про нього 
архів є державною архівною установою Державної прикордонної служ-
би. Архів підпорядковується Голові Державної прикордонної служби че-
рез першого заступника Голови Державної прикордонної служби – ди-
ректора Департаменту охорони державного кордону. Архів є юридичною 
особою.

Штатна чисельність архіву – 38 працівників. Структура архіву за-
тверджена директивою Адміністрації державної прикордонної служби  
8 жовтня 2010 року за №757 і складається із відділення зберігання та облі-
ку документів НАФ, секції кадрів, фінансово-економічної служби, відді-
лення режиму і захисту інформації, секції зберігання секретних архівних 
документів, господарського відділення, команди воєнізованої охорони. 
Положення про структурні підрозділи затверджено 03.01.2012. Службові 
обов’язки працівників закріплені у посадових інструкціях, затверджених 
начальником архіву.
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Водночас, слід зазначити, що лише 25% працівників архіву займа-
ються архівною роботою, що не дає можливості архіву виконувати пок-
ладені на нього функції в повному обсязі. 

У архіві впроваджено основний комплекс нормативно-методичних 
документів, які регламентують архівну роботу в органах охорони держав-
ного кордону і установах Державної прикордонної служби України. 

Основними нормативно-методичними документами, якими керу-
ються працівники архіву в своїй роботі, є “Інструкція з діловодства в Де-
ржавній прикордонній службі України”, затверджена наказом Адмініст-
рації прикордонної служби України від 17.05.2004 № 400 та “Інструкція з 
організації архівної роботи в Державній прикордонній службі України”, 
затверджена наказом Адміністрації прикордонної служби України від 
14.11.2003 № 264.

Поточна діяльність Архіву організована відповідно до річного плану 
роботи, затвердженого першим заступником Голови Державної прикор-
донної служби України.

Архів розміщено у пристосованій двоповерховій будівлі у м. Узин 
Білоцерківського району Київської області на території військового міс-
течка. 

Територія військового містечка охороняється Управлінням держав-
ної охорони України.

Охорона архіву, контрольованої ним території та пропускний режим 
на територію архіву забезпечується цілодобово силами чергової зміни 
воєнізованої охорони ВОХОР, діяльність якої регулюється положенням 
про військову охорону Державної прикордонної служби України (наказ 
від 23.05.2011 № 110). Пост охорони знаходиться на першому поверсі 
будівлі архіву. На посту охорони ведеться журнал прийому-здачі служ-
бових приміщень під охорону, інструкції про заходи пожежної безпеки в 
архіві, робочих кабінетах, щодо пропускного режиму в архіві, обов’язки 
старшого зміни і стрільця команди ВОХОР. У позаробочий час ключі від 
архівосховищ та службових кабінетів зберігаються в опечатаному тубусі 
на посту чергового зміни. Організовано зберігання другого комплекту 
ключів. 

Навколо території архіву встановлено огорожу.
Приміщення архіву обладнано охоронною та пожежною сигналіза-

ціями з виведенням на центральний пульт поста охорони.
Технічне обслуговування охоронної сигналізації архіву здійснюєть-

ся на підставі договору, укладеного з ТзОВ “Еліт-Груп” від 26.11.2010 
№ 16-10. Обслуговування пожежної сигналізації архіву здійснюється 
на підставі договору, укладеного з ПП “ПОЖБудкласік” від 01.09.2010  
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№ 08-10. Гарантійне обслуговування охоронної та пожежної сигналізацій 
за договорами становить 36 місяців.

В архівосховищах у 2011 році встановлено металопластикові вікна та 
металеві двері. Вікна приміщень архіву обладнано металевими ґратами. 

Доступ до архівосховищ регламентує наказ від 14.11.2003 № 264 
“Про затвердження інструкції з організації архівної роботи Державної 
прикордонної служби України”. У додатку № 3 до наказу від 03.01.2012 
№ 1 “Про організацію повсякденної діяльності в архіві на 2012 рік” зазна-
чено список посадових осіб, які мають право відкривати службові при-
міщення та сховища архіву.

Протипожежний режим в архіві дотримується відповідно до норма-
тивних документів та документів з пожежної безпеки архіву, які включені 
до плану протипожежної охорони архіву, затвердженого начальником ар-
хіву, погодженого начальником відомчої пожежної охорони 12 січня 2012 
р. Це інструкція про заходи пожежної безпеки; список осіб, які залуча-
ються до гасіння пожежі; порядок евакуації документів, зброї, техніки, 
майна; розрахунок нормативної потреби запасів вогнегасників та засобів 
протипожежного захисту; табель пожежних постів; порядок виклику по-
жежних команд м. Узина; інструкції старшого зміни і стрільця команди 
ВОХОР про заходи пожежної безпеки в архіві. 

Проводяться інструктажі з пожежної безпеки, останній інструктаж 
проведено 6 квітня 2012 року, про що проставлена відмітка у спеціально-
му журналі. Позаштатним начальником служби пожежної безпеки при-
значено начальника господарського відділення (наказ від 03.01.2012 № 1).

Будівля архіву оснащена первинними засобами пожежогасіння та 
пожежними щитами. Ведеться журнал обліку вогнегасників. Всього облі-
ковано 31 вогнегасник.

У будівлі архіву розміщено 6 пристосованих сховищ, площа яких 
становить 464,6 кв. м., протяжність стелажного обладнання 2 477 пог. м., 
ступінь заповнення стелажного обладнання складає 75%. 

У кожному архівосховищі на стіні розміщено пожежний щит. На 
щиті знаходяться: пам’ятка про додержання правил пожежної безпеки, 
план (схема) евакуації документів із сховища, інструкція правил пожеж-
ної безпеки в сховищі, затверджена 03.01.2012.

Контроль температурно-вологісного режиму у сховищах здійс-
нюється щоденно, результати фіксуються в графіках виміру температури 
та вологості. Контрольно-вимірювальні прилади встановлено в кожному 
архівосховищі. Показники контрольно-вимірювальних приладів відпові-
дають діючим нормам. 
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Приміщення архівосховищ утримуються в чистоті. Санітарно-
гігієнічні роботи у сховищах проводяться регулярно: щоденно – вологе 
прибирання підлоги та сухе прибирання полиць, стелажів і шаф. Раз на 
місяць проводиться вологе прибирання стелажів, шаф, підвіконь та зне-
пилювання коробок з документами.

В архіві є кімната акліматизації документів.
У будівлі архіву в 2002 році встановлена автономна система опален-

ня. Опалювальна установка знаходиться в робочому стані. 
1 січня 2012 р. укладено договір з ПАТ по газопостачанню та га-

зифікації “Київоблгаз”, який проводить планові ремонти, обстеження, об-
слуговування газових мереж та газового обладнання та додаткову угоду 
№1 до договору на постачання природного газу за регульованим тарифом 
для потреб організацій, що фінансуються з державного та місцевого бюд-
жетів від 09.01.2012 № 1010683.

В кожному архівосховищі ведеться книга видавання справ. 
На момент перевірки в архіві перебуває на обліку 41 947 од. зб., з них 

2 534 таємних од. зб., у тому числі:
– у відділі обліку та зберігання: 39 251 од. зб., зокрема постійно-

го строку зберігання – 16 048 од. зб., тимчасового строку зберігання –  
23 203 од. зб.;

– у спеціальній секції: постійного строку зберігання – 330 од. зб.; 
тимчасового строку зберігання – 126 од. зб.;

– у секції зберігання секретних архівних документів: постійно-
го строку зберігання – 2 104 од. зб., тимчасового строку зберігання –  
136 од. зб.

В архіві ведуться справи фондів, картки фондів, аркуші фондів.
Водночас, у роботі архіву із забезпечення збереження та обліку доку-

ментів є певні недоліки.
На вікнах архівосховищ відсутній захист від прямого попадання со-

нячних променів на коробки та документи. Вікна закритого типу, лише 
одне вікно у сховищі відчиняється, грати на вікнах не відчиняються.

В одному із архівосховищ не форматні коробки з документами роз-
міщено на підлозі, присутні сторонні предмети: застаріла оргтехніка, ме-
талеві вертикальні стійки для стелажів. 

Частина стелажів має дерев’яні полиці, які не оброблені вогнезахис-
ним розчином, водночас, у плані усунення недоліків в організації роботи 
архіву з пожежної безпеки, затвердженого у 2011 році, зазначено про ви-
конання цього заходу.

У 2011 році представниками пожежного нагляду було проведено по-
жежно-технічне обстеження та перевірку архіву. В архіві складено план 
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усунення недоліків в організації роботи архіву в галузі пожежної безпеки, 
затверджений 14.02.2011. 

Замір опору ізоляції електромережі в архіві проведено у 2007 році, 
дія якого закінчилась 29.01.2010, про що свідчить “Протокол № 227/1 
вимірювання опору ізоляції в електроустановках від 29.01.2007”. 

Не планується робота з перевіряння наявності та стану документів. 
Не створюються копії страхового фонду та фонду користування.
Аркуші використання у справах відсутні.
Облік документів в архіві децентралізовано й ведеться трьома струк-

турними підрозділами. Документи з грифом “таємно” обліковуються ві-
докремлено.

Інструкція з обліку в архіві відсутня.
Книга надходжень документів на постійне зберігання та список фон-

дів ведеться без дотримання архівних правил. 
До списку фондів не внесено 6 фондів: №№ 74, 76, 77, 79, 80, 81.
Паспортні дані по кількості документів розходяться із даними обліку.
Вибірково перевірені справи фондів (фонд 28 “2 склад пального 

Південного напряму Прикордонних військ України. Військова частина 
9935”, фонд 78 “Азово-Черноморське регіональне управління Держпри-
кордон-служби”, фонд 51 “79 прикордонний загін (військова частина 
2161”), фонд 34 “24 загін прикордонного контролю. Військова частина 
2193”) ведуться без дотримання архівних правил і зберігаються разом із 
документами в архівосховищах.

Реєстр описів не ведеться.
Умови зберігання облікових документів не дотримуються. Доступ 

до облікових документів мають усі працівники відділення зберігання та 
обліку документів, усі вони вносять зміни до облікових документів, що 
призводить до помилок. 

Електронна бази даних “Архівні фонди України” не ведеться, оскіль-
ки в архіві в наявності лише 2 комп’ютери, відсутній доступ до мережі 
Інтернет.

Складаються акти приймання документів замість актів приймання-
передавання документів на постійне зберігання до архіву.

Видавання документів у тимчасове користування за межі архіву від-
бувається із порушенням встановлених правил. Зокрема, не укладається 
акт видавання документів у тимчасове користування, не дотримуються 
терміни видавання документів. Крім того, не здійснюються заходи по по-
верненню документів до архіву. 

Так, за даними книги видавання справ із архівосховищ, до архіву не 
повернуто дев’ять наказів командира військової частини 2193 (по строй-
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овій частині) та три особові справи, які були видані у користування за 
межі архіву. Накази командира в/ч 2193 видані військовій прокуратурі 
Керченського гарнізону на підставі постанови про проведення виїмки від 
03.12.2003. 

Особові справи надіслано поштою: одну – до військової частини 
2161 Державної прикордонної служби на підставі дозволу Державної 
прикордонної служби від 30.01.2012 № Т/10-595, дві – до Адміністрації 
Державної прикордонної служби за запитами від 24.01.2012 № Т/10-483 
та 22.02.2012 № Т/10-1186. Акти про видавання документів у тимчасове 
користування не укладено.

Архів здійснює формування НАФ документами, що створюються в 
процесі оперативно-службової діяльності органів охорони державного 
кордону та забезпечення.

До джерел комплектування архіву належать: Адміністрація Де-
ржавної прикордонної служби, регіональні управління, загони морської 
охорони, органи охорони державного кордону, навчальні заклади, нау-
ково-дослідні установи, підрозділи спеціального призначення, органи 
забезпечення. Загальна кількість організацій-джерел комплектування ар-
хіву становить – 47. 

В архіві не ведеться список організацій-джерел формування НАФ 
(№1) та список організацій, у діяльності яких не утворюються документи 
НАФ (№3). Немає контрольно-довідкової картотеки і наглядових справ на 
організації, що є джерелами формування НАФ.

Комплектування архіву здійснюється щорічно на підставі затверд-
женого плану-графіку приймання справ від органів охорони державного 
кордону та забезпечення. Водночас, не плануються обсяги приймання 
справ. 

Щорічно до архіву надходить у середньому 4 000 од. зб. Так, у 
2011 році прийнято 4 058 од. зб., з них постійного зберігання – 2 539, 
з особового складу –1 471, тимчасового зберігання (до 10 років) – 48.  
У 2012 році, станом на момент перевірки, прийнято 1 025 од. зб., з них 
постійного зберігання – 765, з особового складу –260. 

Документи передаються до архіву з такою періодичністю: від Ад-
міністрації Державної прикордонної служби, регіональних управлінь, 
військово-навчальних закладів – через 5 років; від органів охорони де-
ржавного кордону та забезпечення – через 2 роки.

Архів організовує роботу з організаціями-джерелами комплектуван-
ня, зокрема, здійснює (комплексні, тематичні) перевіряння. У 2011 році 
здійснено 6 перевірянь (Центральний клінічний військовий госпіталь, 
Головний центр зв’язку, Мобільний прикордонний загін, Окремий кон-
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трольно-пропускний пункт (м. Київ), Окрема комендатура охорони та 
забезпечення, Центральна база забезпечення і постачання). У 2012 році 
також заплановано 6 перевірянь.

Однак, довідки про перевіряння складено схематично, не завжди за-
значаються строки усунення недоліків.

В органах охорони державного кордону та забезпечення передбачено 
штатну посаду архіваріуса у складі структурних підрозділів документаль-
ного забезпечення. Усі організації-джерела комплектування архіву мають 
затверджені номенклатури справ, окремі приміщення для зберігання до-
кументів, що забезпечені охоронною, протипожежною сигналізацією та 
металевими стелажами, здійснюють своєчасне упорядкування докумен-
тів (по 2009 рік включно), 60 % з них мають затверджені положення про 
архівний підрозділ та експертну комісію.

Облік справ ведеться за номенклатурами справ та інвентарними кни-
гами (журналами).

Архів не здійснює централізований облік документів, що зберіга-
ються в організаціях-джерелах його комплектування. Паспорти архівних 
підрозділів не складаються і не подаються до архіву.

З метою поліпшення організації діловодства та зберігання архівних 
документів у 2011 році архів організував семінар-практикум та відео-
конференцію з питань складання номенклатур справ та підготовки до-
кументів на архівне зберігання для начальників структурних підрозділів 
документального забезпечення органів охорони державного кордону та 
забезпечення. 

Для проведення експертизи цінності документів в архіві створено 
експертно-перевірну комісію (далі – ЕПК), в органах охорони державного 
кордону та забезпечення – експертні комісії (далі – ЕК). Положення про 
ЕПК архіву затверджено наказом Адміністрації Державної прикордонної 
служби від 22.06.2011 № 456, погодженим Головою Укрдержархіву. Склад 
ЕПК архіву затверджено наказом Адміністрації Державної прикордонної 
служби від 20.12.2011 № 1006. До складу ЕПК включено 9 осіб (6 фах-
івців архіву та 3 представники Адміністрації Державної прикордонної 
служби). Головою ЕПК є заступник архіву. 

Окремого плану роботи ЕПК немає. Засідання ЕПК проводяться в 
міру надходження документів. У 2012 році ЕПК працювала інтенсивно, 
проведено 10 засідань, на яких розглядалися документи організацій-дже-
рел комплектування архіву, зокрема: номенклатури справ (30); акти про 
вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ (43); положен-
ня про архівні підрозділи (6); положення про ЕК (6). 
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Секретар ЕПК веде журнал реєстрації документів, поданих на роз-
гляд ЕПК, та журнал обліку документів, розглянутих на ЕПК. 

ЕПК, що функціонує з 2012 року, і ЕК органів охорони державного 
кордону та забезпечення не виконують основну їх функцію – не розгля-
дають описи справ постійного зберігання та з особового складу. Описи 
справ за 1992–2009 рік, що зберігаються в архіві, не мають грифів погод-
ження ЕК, але затверджені начальниками органів державного кордону та 
забезпечення.

Описи при надходженні до архіву реєструються лише в діловодстві, 
нумерація – валова.

Погоджені ЕПК у 2012 році номенклатури справ мають недоліки, 
зокрема, порушується систематизація справ, заголовки справ не завжди 
розкривають зміст документів справи. 

Якість проведеної експертизи цінності та оформлення справ здійс-
нюють члени ЕПК під час приймання документів до архіву. Справи над-
силаються на адресу архіву посилками або доставляються представника-
ми органів охорони державного кордону та забезпечення разом з трьома 
примірниками описів справ та супровідним листом.

Справи, що підлягають постійному та тривалому (понад 10 років) 
зберіганню, мають обкладинки з твердого картону, внутрішні описи, за-
свідчувальні написи, підписані відповідальною за діловодство особою 
і скріплені печаткою “Для пакетів”. Справи з грифами секретності про-
шнуровуються і вихідні кінці ниток (шнура) пломбуються або опечату-
ються печаткою “Для пакетів” на папері, який приклеюється до аркуша із 
засвідчувальним написом. Неналежним чином сформовані справи повер-
таються на доопрацювання. 

Під час підготовки номенклатур справ та проведення експертизи 
цінності документів архів та організації - джерела його комплектування 
керуються Переліком документальних матеріалів Прикордонних військ 
України із зазначенням термінів їх зберігання, затвердженим Головою 
Державного комітету у справах охорони Державного кордону України 
– командуючим Прикордонними військами України від 27.04.94 № 030, 
який не було погоджено з центральним органом виконавчої влади в сфері 
архівної справи і діловодства. Зазначений Перелік є застарілим і не від-
повідає сучасним вимогам. 

Архів та органи охорони державного кордону та забезпечення здій-
снюють підготовку документів на архівне зберігання відповідно до Інс-
трукції з організації архівної роботи в Державній прикордонній службі 
України, яку не було погоджено з центральним органом виконавчої влади 
в сфері архівної справи і діловодства, та Інструкції з діловодства в Де-
ржавній прикордонній службі України. 
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Деякі норми зазначених інструкцій не відповідають чинним норма-
тивно-правовим актам у сфері архівної справи і діловодства. Це спри-
чинило певні порушення у складанні та оформленні основних облікових 
документів – архівних описів та оформлені справ, зокрема: кожному 
річному розділу опису справ присвоюється окремий порядковий номер; 
справи, внесені до річного розділу, нумеруються в межах цього розділу, 
тобто з першого номера (підпункт 3.15 Інструкції з організації архівної 
роботи). Відповідно до абзацу третього підпункту 4.10. Інструкції з ор-
ганізації архівної роботи та абзацу третього підпункту 12.2.10 Інструкції 
з діловодства неприйняті справи або справи, яких не вистачає з описів 
викреслюються, робиться застережний напис, який засвідчується печат-
кою. Відповідно до абзацу першого підпункту 3.2.2. Інструкції з органі-
зації архівної роботи титульний аркуш повинен наклеюватися на обкла-
динку справи. Зразки опису справ (форми 3, 4), актів про вилучення для 
знищення справ (форми 8, 9) та інші облікові форми, наведені в Інструкції 
з організації архівної роботи, не відповідають чинним нормативно-право-
вим актам у сфері архівної справи і діловодства. 

Організацію діловодства в архіві покладено на секретаря-діловода. 
Відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних ор-

ганах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 листопада 2011 № 1242, начальником архіву за-
тверджено 15.02.2012 Інструкцію з діловодства в галузевому державному 
архіві Державної прикордонної служби.

Під час підготовки організаційно-розпорядчих документів архів 
в основному дотримується вимог Типової інструкції з діловодства та 
ДСТУ 4163-2003. Проте, в наказах з основної діяльності внутрішні візи 
оформляються грифом “ПОГОДЖЕНО” (цей гриф застосовується лише 
для зовнішнього погодження документів), та застосовується відмітка “З 
наказом ознайомлені” замість візування документа до його підписання.

В архіві застосовується журнальна форма реєстрації документів, зок-
рема ведуться журнали реєстрації: вхідних, вихідних документів, наказів 
з основної діяльності, а також журнали реєстрації наказів з особового 
складу відповідно до їх видів та строків зберігання. 

Окремо ведеться діловодство за зверненнями громадян. Реєстрація 
звернень громадян до архіву здійснюється в окремих журналах. 

Документи, що підлягають контролю, вносяться до спеціального 
журналу. Документи виконуються у визначені строки.

Номенклатура справ на 2012 рік погоджена ЕПК архіву та затвердже-
на 05.01.2012. Водночас, до номенклатури справ включено не всі струк-
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турні підрозділи відповідно до штатного розкладу, зокрема відсутній від-
діл формування та обліку документів НАФ. Деякі справи, що відносяться 
до діяльності цього відділу, зберігаються у секретаря-діловода. Порядок 
систематизації справ у номенклатурі порушено. Заголовки справ не завж-
ди розкривають їх зміст і склад документів. 

Є порушення формування наказів. Так, до наказів з основної діяль-
ності віднесено накази з особового складу (про преміювання та про вста-
новлення надбавок), що мають строк зберігання 75 років.

Документи архіву упорядковано по 2011 рік. 
Архів виконує запити соціально-правового характеру, що надходять 

безпосередньо від громадян, а також від військкоматів, військових час-
тин, органів пенсійного фонду, тощо. Запити надходять також від грома-
дян Росії, Білорусі, Німеччини, Молдови. Запити реєструються в окремо-
му журналі та виконуються у визначені законодавством строки, скарг не 
зафіксовано.

Запити, що надходять на адресу архіву, стосуються підтвердження 
проходження військової служби, нарахування зарплати, грошового забез-
печення, факту проживання та навчання, перебування на лікуванні у вій-
ськових медичних закладах, тощо. Поодинокі запити стосуються майна 
військових частин.

Кількість запитів, що надходять на адресу архіву, з року в рік зростає. 
У 2009 році на адресу архіву надійшло 453 запити, у 2010 – 605, у 2011 – 
654, за перший квартал поточного року – 162.

Громадянами на особистому прийому подано 10 запитів.
Обов’язки з виконання запитів у архіві покладено на відділ обліку та 

зберігання документів. За необхідності до цієї роботи також залучаються 
працівники спеціальної секції відділу режиму і захисту інформації та сек-
ції зберігання секретних документів.

В архіві є читальний зал, однак за час існування архіву, читальний 
зал відвідав лише один дослідник.

З метою залучення архівних документів до суспільного і науково-
го обігу та розширення доступу до архівної інформації на виконання 
розпорядження Адміністрації державної прикордонної служби України 
від 23.09.2011 № 542 “Про організацію роботи, пов’язаної з переглядом 
грифів секретності матеріальних носіїв інформації в Галузевому держав-
ному архіві Державної прикордонної служби України” в архіві активно 
ведеться робота з перегляду грифів секретності матеріальних носіїв ін-
формації (далі – МНІ) та приведення їх у відповідність до вимог чинного 
законодавства України.

Відповідно до наказу архіву від 06.10.2011 № 109 “Про організацію 
роботи, пов’язаної з переглядом грифів секретності матеріальних носіїв 
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секретної інформації в Галузевому державному архіві Державної прикор-
донної служби України” для проведення експертизи цінності матеріаль-
них носіїв секретної інформації, їх відбору та підготовки для перегляду 
грифів секретності створено постійно діючу спільну експертну комісію 
з питань державної таємниці. До складу зазначеної комісії залучено пра-
цівників галузевого державного архіву та представників органів охорони 
державного кордону, документи яких зберігаються в архіві.

Під час проведення роботи з перегляду грифів секретності МНІ спра-
ви переглядаються подокументно.

За результатами засідання спільної експертної комісії з питань де-
ржавної таємниці складаються протоколи. За результатами експертної 
оцінки МНІ, що зберігаються у відповідних фондах архіву, складаються 
акти. Акти складаються у двох примірниках, з яких перший примірник 
долучається до справи архіву, а другий примірник надсилається до від-
повідного органу охорони державного кордону.

За 2011 рік проведено 10 засідань спільної експертної комісії з пи-
тань державної таємниці, складено 10 протоколів. 

Відповідно до звітних даних за 2011 рік було переглянуто 4 334 
секретних документа, з яких було розсекречено 4 327 документів, 7 до-
кументам надано гриф секретності відповідно до Зводу відомостей, що 
становлять державну таємницю (далі – ЗВДТ), затвердженого наказом 
Служби безпеки України від 12.09.2005 № 440 (зі змінами) та зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 17.08.2005 за № 902/11182. Також, 
за 2011 рік було переглянуто 57 справ, які було засекречено за часів ко-
лишнього СРСР. У результаті перегляду їх було розсекречено.

У 2012 році проведено 2 засідання спільної експертної комісії з пи-
тань державної таємниці, складено 2 протоколи. Переглянуто 1 514 сек-
ретних документів, з яких розсекречено 1 115 документів, 46 документам 
надано гриф секретності у відповідності до ЗВДТ.

Станом на 18.04.2012 в архіві знаходиться на державному зберіганні 
2 534 секретні справи.

Начальник режимно-секретного органу архіву здійснює процедуру 
скасування чи зміни грифів секретності кожному документу та справі в 
цілому, якщо розсекречено всі документи даної справи.

Після проведення процедури скасування грифів секретності від-
повідних справ, складається акт передачі документів, яким скасовано 
грифи секретності, із секції зберігання секретних архівних документів в 
відділення зберігання та обліку документів відповідного фонду. Даний 
акт затверджується начальником архіву.



101

Загальні висновки:
1. Галузевий державний архів Державної прикордонної служби Ук-

раїни в цілому виконує завдання, визначені Положенням про нього.
2. Нормативно-методична база діяльності архіву має бути приведена 

у відповідність з вимогами законодавства з архівної справи.
3. Керівництву архіву необхідно усунути недоліки, виявлені в ході 

ознайомлення з діяльністю архіву та врахувати конкретні побажання і ре-
комендації щодо подальшого поліпшення його роботи.

Про організацію та проведення у жовтні 2012 року в мм. 
Феодосія, Ялта спільної українсько-вірменської виставки 

“Історія Вірменської церкви в Криму”
від 25 травня 2012 р. № 92

На виконання рішення колегії Укрдержархіву від 19 квітня 2012 року 
“Про стан і перспективи міжнародного співробітництва Державної архів-
ної служби, СФД та державних архівних установ”, затвердженого нака-
зом Укрдержархіву від 4 травня 2012 року № 86,

НАКАЗУЮ:
1. Відділу міжнародного співробітництва департаменту організації 

архівної роботи спільно з Державним архівом в Автономній Республіці 
Крим (Лобов О. В.):

організувати і провести 15–18 жовтня 2012 року в мм. Феодосії та 
Ялті спільну українсько-вірменську виставку фото- та архівних докумен-
тів “Історія вірменської церкви в Криму”, залучивши до її підготовки від-
повідні музейні заклади та представників Вірменської діаспори;

спільно з відповідальними працівниками Національного архіву Вір-
менії до 14 вересня 2012 року забезпечити підготовку до друку каталогу 
виставки українською та вірменською мовами та історіографічної перед-
мови до нього; визначитися з місцем друкування каталогу;

Держархіву в АР Крим до кінця червня 2012 року провести виявлен-
ня та надіслати на адресу відділу міжнародного співробітництва Укрдерж-
архіву цифрові копії та переліки документів з тематики виставки;

відділу міжнародного співробітництва до кінця вересня 2012 року 
узгодити з Держархівом в АР Крим та Національним архівом Вірменії 
програму перебування вірменської делегації в АР Крим;

Держархіву в АР Крим забезпечити організацію перебування деле-
гації вірменських архівістів на період проведення міжнародного заходу 
в Криму.
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2. Відділу інформаційних технологій (Забенько Ю. І.) взяти участь 
у роботі з підготовки до друку каталогу виставки українською та вір-
менською мовами (верстка) та забезпечити розміщення електронного 
варіанту виставки та каталогу на офіційному веб-порталі Укрдержархіву  
до 15 жовтня 2012 року.

3. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

Про участь державних архівних установ у відзначенні 16-ї 
річниці Конституції України

від 8 червня 2012 р. № 95

На виконання Указу Президента України від 5 квітня 2012 року  
№ 242/2012 “Про відзначення 16-ї річниці Конституції України” та Плану 
заходів з підготовки та відзначення 16-ї річниці Конституції України, за-
твердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 травня 
2012 року № 323-р,

НАКАЗУЮ:
1. Керівникам державних архівних установ:
сприяти проведенню в регіонах виставок архівних матеріалів, що 

ілюструють процес прийняття Конституції України, становлення та роз-
виток українського конституціоналізму, історію національного законот-
ворення;

забезпечити організацію та проведення в архівах до 28 червня 2012 
року тематичних документальних виставок з історії та розвитку консти-
туційного процесу в Україні, висвітлення життя та діяльності історичних 
діячів;

організувати публікацію в засобах масової інформації архівних доку-
ментів, що висвітлюють історію українського законотворення;

забезпечити участь державних архівів, в межах компетенції, у тема-
тичних наукових конференціях та круглих столах, інших науково-про-
світницьких заходах;

не пізніше 6 липня 2012 року інформувати відділ використання ін-
формації Укрдержархіву (Ярошенко Д. В.) про проведену роботу.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург
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Про проведення планової контрольної перевірки діяльності 
ЦДНТА України

від 8 червня 2012 р. № 96

Відповідно до п. 2.5.3 Плану-звіту роботи Укрдержархіву на ІІ квар-
тал 2012 року

НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора департаменту-начальнику відділу організа-

ційно-аналітичної роботи та міжрегіонального співробітництва (Богуно-
ва Н. К.):

провести контрольну перевірку стану роботи ЦДНТА України  
з 25 по 28 червня 2012 року;

підготувати до розгляду на черговому засіданні колегії Укрдержархіву 
питання про усунення недоліків стану архівної справи в ЦДНТА України.

2. Відділу кадрового забезпечення департаменту організації архівної 
роботи Укрдержархіву (Баранова О. В.) підготувати наказ про відряджен-
ня до ЦДНТА України.

3. Фінансово-економічному управлінню Укрдержархіву (Стад-
ник В. А.) передбачити кошти на дані відрядження.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

Про проведення планової контрольної перевірки діяльності 
Держархіву Чернігівської області

від 8 червня 2012 р. № 98

Відповідно до п. 2.5.3 Плану-звіту роботи Укрдержархіву на ІІ квар-
тал 2012 року

НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора департаменту-начальнику відділу організа-

ційно-аналітичної роботи та міжрегіонального співробітництва (Богуно-
ва Н. К.):

провести контрольну перевірку стану роботи Держархіву Чернігівсь-
кої області з 20 по 22 червня 2012 року;

підготувати до розгляду на черговому засіданні колегії Укрдержар-
хіву питання про усунення недоліків стану архівної справи в Держархіві 
Чернігівської області.
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2. Відділу кадрового забезпечення департаменту організації архівної 
роботи Укрдержархіву (Баранова О. В.) підготувати наказ про відряджен-
ня до Держархіву Чернігівської області.

3. Фінансово-економічному управлінню Укрдержархіву (Стад-
ник В. А.) передбачити кошти на дані відрядження.

4. 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 2011 рік
від 12 червня 2012 р. № 99

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 Укрде-

ржархіву і на веб-сайті Укрдержархіву.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург
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Про оголошення рішення колегії Укрдержархіву від 17.05.2012 
“Про стан виконання антикорупційного законодавства  

в апараті Укрдержархіву, Державному департаменті СФД, 
центральних державних архівних установах, Держархіві  

в Автономній Республіці Крим, держархівах областей,  
міст Києва і Севастополя”
від 12 червня 2012 р. № 100

1. Оголошується до виконання рішення колегії Державної архівної 
служби України від 17 червня 2012 року “Про стан виконання антико-
рупційного законодавства в апараті Укрдержархіву, Державному депар-
таменті СФД, центральних державних архівних установах, Держархіві  
в Автономній Республіці Крим, держархівах областей, міст Києва і Се-
вастополя”, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

м. Київ 17 травня 2012 р.

Про стан виконання антикорупційного законодавства в апараті 
Укрдержархіву, Державному департаменті СФД, центральних  

державних архівних установах, Держархіві в Автономній  
Республіці Крим, держархівах областей, міст Києва і Севастополя

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу кадро-
вого забезпечення Укрдержархіву Баранової О. В., колегія констатує, 
що Державною архівною службою України (далі – Укрдержархів) про-
водиться відповідна робота, спрямована на виконання вимог Закону  
України “Про засади запобігання і протидії корупції”, а також Державної 
програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвер-
дженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1240, 
інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру.

Організація роботи з питань недопущення корупційних діянь здій-
снюється відповідно до Плану заходів щодо попередження та профілак-
тики корупційних правопорушень в апараті Укрдержархіву, Державному 
департаменті СФД та центральних державних архівних установах (далі – 
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План заходів), які було розроблено на 2011 рік та на 2012 рік. Подібні 
Плани заходів затверджено і в Держархіві в Автономній Республіці 
Крим, держархівах областей, міст Києва і Севастополя (далі за текстом –  
державних архівах).

На виконання Планів заходів Укрдержархівом, Державним департа-
ментом СФД, центральними державними архівними установами та де-
ржавними архівами здійснено низку організаційних і практичних заходів 
щодо поліпшення стану справ з питань попередження корупційних про-
явів серед державних службовців і працівників установ. 

Державних службовців ознайомлено зі спеціальними обмеження-
ми, встановленими Законом України “Про засади запобігання і протидії 
корупції” пов’язаними з прийняттям на державну службу та проходжен-
ням державної служби та з новою редакцією Загальних правил поведінки  
державних службовців.

Визначено та затверджено наказом Укрдержархіву перелік посад де-
ржавних службовців апарату Укрдержархіву, Державного департаменту 
СФД та центральних державних архівів, які працюють у сферах, де існує 
високий ризик прояву корупції (наказ від 07.12.2011 № 113).

Поновлено та затверджено наказом Укрдержархіву список осіб, на 
яких покладено обов’язки з організації роботи щодо запобігання проявам 
корупції в апараті Укрдержархіву, Державному департаменті СФД та цен-
тральних державних архівах (наказ від 07.12.2011 № 111).

Узагальнено надану центральними державними архівами та держав-
ними архівами інформацію щодо забезпечення подання державними 
службовцями відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, 
витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік та надіслано 
її до Нацдержслужби. 

За даними, декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання 
фінансового характеру за 2011 рік подали 902 державних службовців, з 
них, 111 державних службовців Укрдержархіву, Державного департамен-
ту СФД, 217   центральних державних архівів, 574 – державних архівів. 
Не подали декларації 7 державних службовців у зв’язку з перебуванням у 
відпустці для догляду за дитиною.

Забезпечено добір і розстановку кадрів на засадах конкурсного від-
бору.

Згідно вимог чинного законодавства Укрдержархівом, Державним 
департаментом СФД, центральними державними архівами та держав-
ними архівами реалізуються принципи відкритості та доступності до  
державної служби шляхом широкого повідомлення інформації про вакан-
тні посади, впровадження механізмів конкурсного іспиту. При призна-
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ченні на державну службу та звільненні з посад державних службовців 
установи керуються виключно нормами чинного законодавства. З 2012 
року проводиться спецперевірка щодо всіх осіб, які претендують на по-
сади держслужбовців до призначення особи на посаду за його письмовою 
згодою.

Запроваджено телефонну “Лінію довіри”, “Журнал відгуків та про-
позицій” на які, можливе подання повідомлень, що заслуговують на увагу 
в контексті боротьби з корупцією, а також інших найбільш гострих, сус-
пільно впливових проблем, які потребують негайного вирішення.

З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльність Укрде-
ржархіву, Державного департаменту СФД, центральних державних архів-
них установ та державних архівів постійно висвітлюється в засобах ма-
сової інформації, під час проведення заходів, прес-конференцій, прямих 
телефонних ліній. На веб-порталі Укрдержархіву та веб-сайтах установ 
представлено графіки особистого прийому громадян керівництвом, ад-
реси державних архівних установ, путівники та інші довідкові видання, 
необхідна інформація, що стосується діяльності установи тощо. 

В приміщеннях архівів розміщено інформаційні стенди з відомостя-
ми про правила роботи архіву, час роботи архіву, графік особистого при-
йому громадян керівництвом тощо.

Активну участь приймають установи у Всеукраїнському конкурсі 
“Приязна адміністрація”. 

Вживаються заходи щодо підвищення кваліфікації працівників з пи-
тань запобігання та протидії корупції і дотримання актів чинного законо-
давства.

Запроваджено обов’язковий розгляд на засіданнях колегій, опера-
тивних нарадах питань виконання законодавства про державну службу, 
боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним 
проявам та реагування на них.

З метою забезпечення додержання законодавства в бюджетній сфері, 
вжиття відповідних заходів протидії незаконному розподілу, розкрадан-
ню, нецільовому використанню бюджетних коштів, Укрдержархівом 
проводяться планові перевірки фінансово-господарської діяльності цент-
ральних державних архівних установ. Результати перевірки розглядають-
ся на колегії Укрдержархіву та рішення колегії надсилається до відома 
керівників державних архівних установ.

Аналізуючи проведену роботу щодо запобігання та протидії коруп-
ції, можна стверджувати, що вжиті заходи дали певні позитивні результа-
ти. Так, фактів притягнення до відповідальності за рішенням суду або до 
адміністративної відповідальності за корупційні діяння або інші правопо-
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рушення, пов’язані з корупцією, працівників Укрдержархіву, Державного 
департаменту СФД, центральних державних архівних установ та держав-
них архівів упродовж 2011 року та першої половини 2012 року не було.

Колегія вирішує:
1. Визнати, що Державною архівною службою проведена певна ро-

бота щодо реалізації заходів програми запобігання і протидії корупції.
2. Керівникам структурних підрозділів Укрдержархіву, Державного 

департаменту СФД та керівникам центральних державних архівних уста-
нов, державних архівів:

продовжувати здійснення заходів, спрямованих на запобігання ко-
рупційним проявам, посилювати роз’яснювальну роботу, спрямовану на 
запобігання і припинення корупційних діянь, звернувши особливу увагу 
на знання державними службовцями вимог Законів України “Про держав-
ну службу” та “Про засади запобігання і протидії корупції”; 

чітко керуватись чинним законодавством України з метою недопу-
щення випадків його порушення;

вживати заходи щодо висвітлення в трудовому колективі кожного 
факту корупційних діянь; 

вживати додаткові заходи, спрямовані на безумовне дотримання За-
конів України “Про державну службу” та “Про засади запобігання і про-
тидії корупції”.

2. Відділу кадрового забезпечення Укрдержархіву (Баранова О. В.) 
забезпечити систематичне здійснення аналізу стану виконання Закону 
України “Про засади запобігання і протидії корупції”, своєчасне подання 
до Міністерства юстиції інформації про виконання Плану заходів щодо 
попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті 
Укрдержархіву, Державному департаменті СФД та центральних держав-
них архівних установах – до 15 лютого.

3. Фінансово-економічному управлінню Укрдержархіву (Стад-
ник В. А.) до 1 грудня 2012 року провести моніторинг цін та тарифів на 
роботи та послуги із забезпечення схоронності та науково-технічного 
опрацювання документів на підприємствах, в установах і організаціях, 
що виконуються державними архівами на договірних засадах з метою їх 
уніфікації.

4. Керівникам Державного департаменту СФД, центральних держав-
них архівних установ, державних архівів: 

продовжити обов’язковий щорічний розгляд на засіданнях колегій, 
службових нарадах питань виконання законодавства про державну служ-
бу, боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупцій-
ним проявам та реагування на них;
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сприяти підвищенню кваліфікації працівників;
забезпечувати своєчасне та достовірне подання державними служ-

бовцями декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансо-
вого характеру;

своєчасно інформувати Укрдержархів про виявлені випадки ад-
міністративних правопорушень;

вживати заходи щодо посилення відкритості, гласності та прозорості 
у своїй діяльності;

забезпечити своєчасне подання до Укрдержархіву інформації про ви-
конання Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних 
правопорушень в апараті Укрдержархіву, Державному департаменті СФД 
та центральних державних архівних установах – до 1 лютого;

забезпечити своєчасне подання та оновлення інформації про наяв-
ність вакантних посад для розміщення на офіційному веб-порталі Укрде-
ржархіву (центральні державні архіви).

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

   Секретар колегії І. В. Шеремет

ДОВІДКА
про стан виконання антикорупційного законодавства в апараті 
Укрдержархіву, Державному департаменті СФД, центральних  

державних архівних установах, Держархіві в Автономній Республіці 
Крим, держархівах областей, міст Києва і Севастополя

У минулому 2011 році було закладено підґрунтя для здійснення сис-
темної протидії корупції – прийнято нове антикорупційне законодавство. 
Базовим законодавчим актом у цьому напрямку став Закон України “Про 
засади запобігання і протидії корупції”.

Даний Закон містить низку новел щодо боротьби з корупцією, одна 
з яких, а саме проведення спеціальної перевірки щодо кандидатів на 
зайняття посад у державній службі, набрала чинності 1 січня 2012 року. 
Ідея проведення спецперевірок не нова, але до 1 січня 2012 року подібна 
перевірка проводилася щодо значно меншої кількості посад і була виб-
ірковою. Раніше перевірці підлягали посади I – II категорій державної 
служби, призначення на які здійснюються Президентом України або Ка-
бінетом Міністрів України. 
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Відповідно до нового Закону перевірці підлягають надані кандида-
тами відомості стосовно судимості, у тому числі й за порушення анти-
корупційного законодавства; щодо достовірності поданих документів 
про освіту, наявність наукового ступеня, вченого звання, підвищення 
кваліфікації; про доходи та витрати; наявності корпоративних прав; стану 
здоров’я, громадянства та інших відомостей, вимога щодо подання яких 
встановлена законом.

З метою виконання вимог Закону України “Про засади запобіган-
ня і протидії корупції”, а також Державної програми щодо запобігання і 
протидії корупції на 2011–2015 роки, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 28.11.2011 № 1240, інших нормативно-правових 
актів антикорупційного спрямування Державною архівною службою Ук-
раїни (далі – Укрдержархів) проводиться відповідна робота.

На виконання листа Секретаря Ради національної безпеки і оборони 
від 26.03.2012 № 440/21-12-8 для підготовки матеріалів до засідання На-
ціонального антикорупційного комітету з питання “Стан координації та 
взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії ко-
рупції” Укрдержархівом надано до РНБО інформацію стосовно виконан-
ня визначених завдань та проведення відповідних заходів після введення 
у дію Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

Організація роботи з питань недопущення корупційних діянь  здій-
снюється відповідно до Плану заходів щодо попередження та профілак-
тики корупційних правопорушень в апараті Укрдержархіву, Державному 
департаменті СФД та центральних державних архівних установах (далі – 
План заходів), які було розроблено на 2011 рік та на 2012 рік. Подібні 
Плани заходів затверджено і в Держархіві в АР Крим, держархівах облас-
тей, міст Києва і Севастополя (далі за текстом – державних архівах).

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 
№ 1094 “Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту 
про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції” 
інформацію про виконання Плану заходів за 2011 рік Укрдержархівом 
було надіслано до спеціально уповноваженого органу з питань антико-
рупційної політики, яким визначено Міністерство юстиції України.

Так, на виконання Планів заходів Укрдержархівом, Державним де-
партаментом СФД, центральними державними архівними установами та 
державними архівами здійснено низку організаційних і практичних за-
ходів щодо поліпшення стану справ з питань попередження корупційних 
проявів серед державних службовців та працівників установ, а саме: 

1) Державних службовців ознайомлено зі спеціальними обмеження-
ми, встановленими Законом України “Про засади запобігання і протидії 
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корупції” пов’язаними з прийняттям на державну службу та проходжен-
ням державної служби. Вказане попередження підписується державним 
службовцем власноручно і зберігається в його особовій справі. 

Окрім того, у січні минулого року організовано ознайомлення де-
ржавних службовців з новою редакцією Загальних правилам поведінки 
державних службовців. Довідки про ознайомлення з Загальними прави-
лами долучено до особових справ державних службовців. 

2) Визначено та затверджено наказом Укрдержархіву перелік посад 
державних службовців апарату Укрдержархіву, Державного департамен-
ту СФД та центральних державних архівів, які працюють у сферах, де 
існує високий ризик прояву корупції (наказ від 07.12.2011 № 113).

3) Поновлено та затверджено наказом Укрдержархіву список осіб, на 
яких покладено обов’язки з організації роботи щодо запобігання проявам 
корупції в апараті Укрдержархіву, Державному департаменті СФД та цен-
тральних державних архівах (наказ від 07.12.2011 № 111).

4) Узагальнено та надіслано до Нацдержслужби надану централь-
ними державними архівами та державними архівами інформацію щодо 
забезпечення подання державними службовцями відомостей, зазначених 
у деклараціях про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового 
характеру за 2011 рік. 

Цього року співробітники, які мають статус державного службовця, 
заповнювали одразу дві декларації. Перша – декларація про майно, до-
ходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, що 
подається до 1 квітня 2012 року за місцем роботи (служби) за формою, 
що додається до Закону України “Про засади запобігання і протидії ко-
рупції”. Друга – податкова декларація про майновий стан і доходи, що 
подається до 1 травня 2012 року до органу державної податкової служби 
за місцем податкової адреси. 

Водночас слід зазначити, що з 1 січня 2013 року набере чинності 
нова редакція Закону про державну службу, згідно з якою державні служ-
бовці та особи, які претендують на зайняття посади державного служ-
бовця, подаватимуть тільки одну декларацію за формою, що додається до 
Закону про корупцію.

За даними, декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання 
фінансового характеру за 2011 рік подали 902 державних службовців,  
з них, 111 державних службовців Укрдержархіву, Державного департамен-
ту СФД, 217   центральних державних архівів, 574 – державних архівів. 
Не подали декларації 7 державних службовців у зв’язку з перебуванням 
у відпустці для догляду за дитиною (держархіви Волинської, Донецької, 
Запорізької, Луганської, Миколаївської областей).
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5) Забезпечено добір і розстановку кадрів на засадах конкурсного 
відбору.

Згідно вимог чинного законодавства Укрдержархівом, Державним 
департаментом СФД, центральними державними архівами та державни-
ми архівами реалізуються принципи відкритості та доступності до де-
ржавної служби шляхом широкого повідомлення інформації про вакантні 
посади, впровадження механізмів конкурсного іспиту. При призначенні 
на державну службу та звільненні з посад державних службовців устано-
ви керуються виключно нормами чинного законодавства. 

Як вже зазначалося, з 2012 року проводиться спецперевірка щодо 
всіх осіб, які претендують на посади держслужбовців до призначен-
ня особи на посаду за його письмовою згодою, яка подається разом із 
заявою про призначення. У разі ненадання особою такої згоди питання 
щодо призначення її на посаду не розглядається.

Проте, при проведені Укрдержархівом спецперевірки щодо канди-
датів на зайняття посад були виявлені порушення у частині декларування 
доходів. Мова йде про відмінності в даних, які подав кандидат до Укрде-
ржархіву, та відомостях податкової служби. Тому, необхідно звертати ува-
гу на достовірність заповнення декларації, особливо в частині заповнен-
ня розділу II “Відомості про доходи” декларанта та членів його сім’ї.

6) В Укрдержархіві запроваджено телефонну “Лінію довіри”, “Жур-
нал відгуків та пропозицій”, на які можна надати повідомлення, що за-
слуговують на увагу в контексті боротьби з корупцією, а також щодо 
інших найбільш гострих, суспільно впливових проблем, які потребують 
негайного вирішення.

З метою посилення відомчого контролю за додержанням принципів 
прозорості та відкритості діяльності Укрдержархіву на офіційному веб-
порталі діє рубрика “Запобігання проявам корупції”, в якій розміщуються 
нормативно-правові акти з питань державної служби та запобігання про-
явам корупції, інші матеріали стосовно організації роботи щодо запобі-
гання проявам корупції.

7) З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльність Укрде-
ржархіву, Державного департаменту СФД, центральних державних архів-
них установ та державних архівів постійно висвітлюється в засобах ма-
сової інформації під час проведення заходів, прес-конференцій, прямих 
телефонних ліній. На веб-порталі Укрдержархіву та веб-сайтах архівних 
установ представлено графіки особистого прийому громадян керівниц-
твом, адреси державних архівних установ, путівники та інші довідкові ви-
дання, необхідна інформація, що стосується діяльності установи тощо. 

В приміщеннях архівів розміщено інформаційні стенди з відомос-
тями про правила роботи архіву, час роботи архіву, графік особистого 
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прийому громадян керівництвом. В Держархіві Рівненської області на 
стендах також розміщено ціни на платні послуги, що можуть надава-
тися архівом; в Держархіві Кіровоградської області – інформація про 
місця зберігання документів з особового складу ліквідованих установ;  
в Держархіві Закарпатської області   бланки заяв для одержання довідок. 
Керівництвом держархівів Миколаївської, Черкаської областей здійсню-
ються виїзні прийоми громадян. Регулярно публікуються матеріали про 
Держархів Закарпатської області в інформаційно-рекламному бюлетені 
Закарпатської торгово-промислової палати “Діловий вісник”.

Активну участь приймають установи у Всеукраїнському конкурсі 
“Приязна адміністрація”, метою якого є виявлення кращих форм і методів 
організації роботи з населенням, вивчення, узагальнення та поширення 
кращого досвіду з питань якості адміністративних послуг та своєчасності 
їх надання. 

8) Вживаються заходи щодо підвищення кваліфікації працівників  
з питань запобігання та протидії корупції і дотримання актів чинного за-
конодавства.

Окрім того, що державні службовці проходять навчання в Національ-
ній академії внутрішніх справ України, Інституті підвищення кваліфіка-
ції керівних кадрів Національної академії державного управління при 
Президентові України, регіональних інститутах підвищення кваліфікації 
в державних архівах було організовано вивчення нового законодавства. 

Так, в Держархіві Чернівецької області проведено два семінари щодо 
вивчення вказаних законів, на яких лекторами від обласної державної 
адміністрації та Управління державної служби України доведено до де-
ржавних службовців основні положення Закону та надано відповіді на 
питання щодо особливостей застосування вимог нового антикорупцій-
ного законодавства; в Держархіві Івано-Франківської області проведено 
навчальний семінар за участю уповноваженого облдержадміністрації  
з питань запобігання та протидії корупції.

9) Запроваджено обов’язковий розгляд на засіданнях колегій, опера-
тивних нарадах питань виконання законодавства про державну службу, 
боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним 
проявам та реагування на них.

У лютому 2011 року під час розширеного засідання колегії Укрде-
ржархіву проведено семінар за темою “Застосування антикорупційного 
законодавства в органах виконавчої влади” із запрошенням представника 
Головдержслужби.

Інформацію про виконання законодавства про боротьбу з корупцією 
заслухано на колегіях державних архівів. На засіданні колегії Держар-
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хіву Тернопільської області обговорено законодавство про проходження 
державної служби та засади запобігання і протидії корупції за участю на-
чальника Управління державної служби Головного управління державної 
служби в Тернопільській області.

10) З метою забезпечення додержання законодавства в бюджетній 
сфері, вжиття відповідних заходів протидії незаконному розподілу, роз-
краданню, нецільовому використанню бюджетних коштів, Укрдержархі-
вом проводяться планові перевірки фінансово-господарської діяльності 
центральних державних архівних установ. Результати перевірок розгля-
даються на колегії Укрдержархіву та рішення колегії надсилається до ві-
дома керівників державних архівних установ.

Аналізуючи проведену роботу щодо запобігання та протидії коруп-
ції, можна стверджувати, що вжиті заходи дали певні позитивні результа-
ти. Так, фактів притягнення до відповідальності за рішенням суду або до 
адміністративної відповідальності за корупційні діяння або інші правопо-
рушення, пов’язані з корупцією, працівників Укрдержархіву, Державного 
департаменту СФД, центральних державних архівних установ та держав-
них архівів упродовж 2011 року та першої половини 2012 року не було.

Оскільки належна організація протидії корупції є одним з найваж-
ливіших завдань, слід чітко керуватись чинним законодавством України 
задля недопущення випадків його порушення, надалі продовжувати здій-
снення заходів з метою запобігання корупційним проявам; посилювати 
роз’яснювальну роботу, спрямовану на запобігання і припинення коруп-
ційних діянь, звернувши особливу увагу на знання державними служ-
бовцями вимог Законів України “Про державну службу” та “Про засади 
запобігання і протидії корупції”.

Необхідно вживати додаткові заходи, спрямовані на безумовне до-
тримання Законів України “Про державну службу” та “Про засади запобі-
гання і протидії корупції”, на посилення відкритості, гласності та про-
зорості у своїй діяльност; широко висвітлювати в трудових колективах 
кожен факт корупційних діянь; виявляти та усувати причини і умови, які 
спричиняють поширення корупції та економічної злочинності; забезпечу-
вати своєчасне та достовірне подання державними службовцями деклара-
ції про майно, доходи і витрати та зобов’язання фінансового характеру.
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З оголошенням рішення колегії Укрдержархіву від 19.06.2012 
р. “Про стан фінансової діяльності Центрального державного 

архіву громадських об’єднань України”
від 20 червня 2012 р. № 102

1. Оголосити до виконання рішення колегії Укрдержархіву від  
19 червня 2012 року “Про стан фінансової діяльності Центрального де-
ржавного архіву громадських об’єднань України” (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ
КОЛЕГІЇ  ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

м. Київ 19 червня 2012 р.

Про стан фінансової діяльності Центрального державного архіву 
громадських об’єднань України

Заслухавши і обговоривши доповідь начальник відділу планово-еко-
номічної діяльності та бюджетної звітності Малишевої Л. С. про перевір-
ку фінансової діяльності Центрального державного архіву громадських 
об’єднань України за 2010–2011 роки (далі – ЦДАГО), колегія зазначає, 
що держархів здійснює фінансову діяльність без значних порушень фі-
нансової дисципліни.

ЦДАГО здійснював свою діяльність за рахунок надходження кош-
тів із загального та спеціального фонду державного бюджету по КПКВ 
6111030  “Архівна справа”. 

Кошторис на 2010 рік, з урахуванням внесених протягом року змін, 
затверджено за загальним фондом державного бюджету в сумі 3 136,7 
тис. грн., за спеціальним фондом – 374,0 тис. грн.

Фактичне виконання кошторису свідчить, що протягом 2010 року за 
загальним фондом надійшло коштів у сумі 3 131,3 тис. грн. (що стано-
вить  99,83 % суми річних бюджетних асигнувань), за спеціальним фон-
дом – 338,2 тис. грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 люто-
го 2010 р. № 153 (зі змінами) по КПКВ 6111050 “Забезпечення охорони 
приміщень державних архівів” за рахунок Стабілізаційного фонду для 
здійснення заходів з охорони приміщень державних архівів ЦДАГО було 
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виділено кошти в сумі 55,5 тис. грн. за КЕКВ 1134 “Оплата послуг (крім 
комунальних)”. Дебіторська та кредиторська заборгованості за цією про-
грамою відсутні. 

Кошторис на 2011 рік, з урахуванням внесених протягом року 
змін, затверджено за загальним фондом державного бюджету в сумі  
3 010,1 тис. грн., за спеціальним фондом – 397,5 тис. грн.

Фактичне виконання кошторису свідчить, що протягом 2011 року за 
загальним фондом надійшло коштів у сумі 3 009,1 тис. грн. (що стано-
вить 99,97 % суми річних бюджетних асигнувань), за спеціальним фон-
дом – 377,2 тис. грн.

Обґрунтування потреб кошторису ЦДАГО на 2010 та 2011 роки за 
загальним та спеціальним фондом підтверджено відповідними розрахун-
ками за кодами економічної класифікації.

Протягом періоду, що перевірявся, доходна частина спеціального 
фонду ЦДАГО формувалася за рахунок платних послуг у сфері забезпе-
чення збереженості документів, використання інформації архівних доку-
ментів, виконання палітурних робіт та оренди майна.

У періоді, що підлягав перевірці, надано платних послуг на загальну 
суму 659,8 тис. грн. (у т.ч. 2010 – 282,6 тис. грн.; 2011 – 377,2 тис. грн.).

Аналіз обсягів витрат коштів спеціального фонду ЦДАГО вказує, що 
на виконання завдань і функцій архівом витрачено вищезазначені кош-
ти спеціального фонду у наступних розмірах: 2010 рік – 288,7 тис. грн.;  
2011 рік – 372,1 тис. грн.

Використання коштів спеціального фонду за період, що підлягав пе-
ревірці, приведено у відповідність до кошторисних призначень.

Перевіркою правильності встановлення посадових окладів, тариф-
них ставок, надбавок, доплат порушень не виявлено. 

Станом на 01.01.2011 дебіторська заборгованість за загальним фон-
дом складала 1,8 тис. грн. за Фондом соціального страхування з тимча-
сової втрати працездатності внаслідок нарахованих та виплачених лікар-
няних листів за листопад - грудень 2010 р., яка була погашена в січні  
2011 року, дебіторська заборгованість за спеціальним фондом відсутня. 

Кредиторська заборгованість на 01.01.2011 за загальним фондом  
відсутня, за спеціальним фондом становить 20,9 тис. грн. (КЕКВ 1134 – 
15,9 тис. грн. перед ТОВ “ВСВ” за охорону приміщень; КЕКВ 2300 –  
3,0 тис. грн. перед ФОП Волковим Б. М. за розробку сайту; КЕКВ 1135 – 
2,0 тис. грн. перед ДПА у Печерському районі м. Києва за сплату подат-
ків).   

Станом на 01.01.2012 дебіторська заборгованість за загальним та 
спеціальним фондом відсутня. 
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Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 
01.01.2012 відсутня, за спеціальним фондом складає 23,3 тис. грн. (КЕКВ 
1134 – 22,5 тис. грн. перед ТОВ “Країна спецбуд” за облаштування захис-
них козирків; КЕКВ 1135 – 0,8 тис. грн. перед ДПА у Печерському районі 
м. Києва за сплату ПДВ). 

Перевіркою порядку дотримання граничних сум витрат на придбан-
ня меблів, мобільних телефонів, комп’ютерів та іншого обладнання пору-
шень не виявлено.

Проведеним аналізом стану розрахункової дисципліни за 2010 та 
2011 роки фактів взяття зобов’язань понад кошторисні призначення не 
встановлено.

Перевіркою щодо своєчасності, повноти та правильності оприбутку-
вання придбаних матеріальних цінностей порушень не виявлено. 

За даними бухгалтерського обліку станом на 01.01.2012 року в архіві 
рахувались основні засоби та необоротні активи на суму 7939,6 тис. грн.  

Встановлено, що всі необоротні активи та запаси закріплені за трьо-
ма матеріально-відповідальними особами, з якими укладені договори про 
матеріальну відповідальність.

На балансі ЦДАГО знаходиться автомобіль ВАЗ 21114, норми вит-
рат палива якого регулюються наказом директора від 30.12.2009 № 55 
і ведуться путівні листи, згідно яких в кінці кожного місяця списується 
бензин актом на списання бензину. Порушень при списанні палива не ви-
явлено. 

Під час перевірки проведення інвентаризації необоротних активів 
та запасів, правильності оформлення та відображення в бухгалтерському 
обліку її результатів порушень не виявлено. 

Водночас, у ході перевірки були виявлені деякі недоліки.
Перевіркою бюджетного запиту на 2010 та 2011 роки встановлено, 

що в порушення вимог п. 22 постанови Кабінету Міністрів України від 
28.02.2002 № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, за-
твердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних ус-
танов” показники видатків, що включені до проекту кошторису ЦДАГО 
за 2010 та 2011 рік не обґрунтовані в повному обсязі по загальному та 
спеціальному фонду.

При плануванні видатків спеціального фонду проекту кошторису за 
рахунок власних надходжень на 2010 та 2011 роки відбувається дублюван-
ня видатків загального фонду, що порушує п. 23 зазначеної постанови.

Перевіркою дотримання законодавства при нарахуванні лікарняних 
листів встановлено, що розрахунок середньої заробітної плати в цілому 
проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
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26.09.2001 № 1266 “Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, 
грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим 
соціальним страхуванням”, водночас виявлено, що по лікарняному лист-
ку АВЕ № 174197, виданому Кийко С. В., зайво враховані робочі дні, що 
призвело до недоплати Кийко С. В. коштів на суму 234,24 грн.

Під час перевірки стану використання матеріальних цінностей ви-
явлено, що видача у березні 2011 року настільної лампи зі складу у ма-
теріально-відповідальної особи Овчаренко С.В. для роботи працівнику 
архіву Коломієць Н. В. помилково оформлена актом на списання від 
30.03.2011 № 21, що знайшло відображення в головній книзі за березень 
2011 р. 

Зважаючи на викладені результати перевірки фінансово-госпо-
дарської діяльності ЦДАГО,

Колегія вирішує:  
1. Директору ЦДАГО Лозицькому В. С. до 12.07.2012 року усунути 

недоліки, виявлені у ході перевірки.
2. Письмово поінформувати Голову Укрдержархіву Гінзбург О. П. 

про усунення виявлених порушень до 20.07.2012 року.
3. Начальнику фінансово-економічного управління Укрдержархіву 

(Стадник В. А.) забезпечити контроль за усуненням ЦДАГО зазначених 
недоліків.

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

   За секретаря колегії О. Ю. Науменко

АКТ
12.06.2012                                № 2                                             м. Київ

перевірки фінансової діяльності Центрального державного архіву 
громадських об`єднань України за 2010, 2011 роки

Відповідно до пункту 2.6.2.2. Плану роботи Державної архівної 
служби України на 2012 рік, затвердженого Головою Державної архів-
ної служби України 3 лютого 2012 року, погодженого Міністром юстиції 
України 10 лютого 2012 року та на підставі наказу Державної архівної 
служби України від 21.05.2012 № 90 “Про проведення перевірки фінансо-
вої діяльності ЦДАГО” робочою групою проведено перевірку фінансової 
діяльності  ЦДАГО за 2010, 2011 роки.

Перевірку проведено з 29 травня по 5 червня 2012, у відповідності до 
питань програми перевірки, з відома директора ЦДАГО Лозицького В. С. 
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та в присутності начальника ФЕВ-головного бухгалтера ЦДАГО Камен-
чук Н. М.

Посадовими особами ЦДАГО, яким було надано право розпоряд-
жатися рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді, що 
підлягав перевірці, були:

з правом першого підпису: директор Лозицький В. С., заступник ди-
ректора Бажан О. В. за весь період, що підлягав перевірці;

з правом другого підпису: начальник ФЕВ-головний бухгалтер Ка-
менчук Н. М., головний спеціаліст-бухгалтер ФЕВ Бондарець Н. Є.

Штатна чисельність працівників ЦДАГО становить 50 чол., з них – 
22 – державні службовці.

Утримання установи здійснюється за рахунок коштів загального та 
спеціального фонду державного бюджету.

2. Стан усунення недоліків і порушень, виявлених попередніми 
контрольними заходами. Повнота прийняття рішень за фактами 
спричинених державі збитків. 

Державним комітетом архівів України в червні 2008 року було про-
ведено документальну бухгалтерську перевірку щодо законності вико-
ристання коштів Державного бюджету України. 

В ході перевірки були виявлені такі основні порушення:
1) Бухгалтерський облік і звітність архіву велася за меморіально-

ордерною системою, але з порушенням вимог Інструкції про форми ме-
моріальних ордерів бюджетних установ та порядку їх застосування.

2) У низці актів прийому-передачі та актах виконаних робіт були від-
сутні підписи та дати підписання документів.

3) Вибіркова перевірка оприбуткування та списання матеріальних 
цінностей показала, що є випадки щодо неправильного обліку матеріалів. 
Так, на рахунку “Грошові документи в національній валюті” не обліко-
вувались талони на бензин, марки та конверти. При перевірці списання 
з балансу установи у червні 2006 року автомобіля Москвич 1995 року 
випуску вартістю 9,4 тис. грн. в порушення Типової інструкції про поря-
док списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ від 
10.08.2001 № 142/181, відсутній висновок інспекції, під наглядом якої він 
знаходився, про неможливість подальшої експлуатації транспортного за-
собу.

4) У порушенні п. 14.3 Інструкції по інвентаризації основних засобів, 
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових за-
собів і документів, затвердженої наказом ДКУ, не складався протокол за-
сідання інвентаризаційної комісії про щорічні інвентаризації. Крім того 
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інвентаризація грошових коштів в касі проводилась не в повному обсязі.
5) Порушувалися вимоги постанови НБУ від 15.12.2004 № 637 “По-

ложення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” 
щодо зазначення підстави для складання видаткових та прибуткових ка-
сових ордерів та перелічення доданих до них документів.

6) В порушенні п. 6 постанови КМУ від 09.03.2006 № 268 “Про упо-
рядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” питання 
преміювання, встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги 
директору та його заступникам не погоджувалися з Держкомархівом, у 
зв’язку з цим у 2006 р. не обґрунтовано нараховані виплати в сумі 30,2 
тис. грн.

7) При вибірковій перевірці правильності нарахування матеріальної 
допомоги та оплати щорічних відпусток працівникам ЦДАГО виявлено 
порушення пункту 3 п. 3.4. постанови КМУ від 08.02.1995 року № 100 
“Про порядок обчислення середньої заробітної плати”, а саме недоплати 
в розмірі 15 грн. та переплати в розмірі 336,98 грн.

8) Відсутня журнальна форма реєстрації наказів.
25.06.2008 року ЦДАГО надав Державному комітету архівів України 

пояснювальну записку щодо усунення недоліків та порушень, виявлених 
перевіркою. А також надав копії прибуткових касових ордерів стосовно 
внесення в дохід бюджету надлишково перерахованих коштів.

 
3. Складання бюджетного запиту, обґрунтованість включених  

до нього показників. Розгляд проекту кошторису та плану вико-
ристання бюджетних коштів, обґрунтованість затверджених у них 
показників.

Потреба ЦДАГО в коштах на 2010–2011 роки за бюджетною про-
грамою 6111030 визначена у проектах кошторисів за 2010 та 2011 рік та 
бюджетних запитах (форма 2010–2, 2010–3, 2011–2, 2011-3), за підписом 
директора Лозицького В. С. та головного бухгалтера Каменчук Н. М., яка 
складає:

– у 2010 році загальна потреба склала 3163,6 тис. грн., в т.ч. загаль-
ний фонд 2883,9 тис. грн. (2572,7 тис. грн. – заробітна плата з нараху-
ваннями; 25,5 тис. грн. – предмети, матеріали, обладнання та інвентар;  
186,1 тис. грн. – оплата послуг (крім комунальних); 6,8 тис. грн. – відряд-
ження; 92,8 тис. грн. – оплата комунальних послуг та енергоносіїв), спе-
ціальний фонд 279,3 тис. грн. (99,8 тис. грн. – предмети, матеріали, об-
ладнання та інвентар; 89,6 тис. грн. – оплата послуг (крім комунальних); 
41,4 тис. грн. – інші видатки; 5,3 тис. грн. – відрядження; 40,0 тис. грн. 
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– оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 3,2 тис. грн. – окремі захо-
ди розвитку);

– у 2011 році загальна потреба склала 3309,2 тис. грн., в т.ч. загаль-
ний фонд 2969,5 тис. грн. (2927,9 тис. грн. – заробітна плата з нараху-
ваннями; 2,1 тис. грн. – оплата послуг (крім комунальних); 39,5 тис. 
грн. – оплата комунальних послуг та енергоносіїв), спеціальний фонд  
339,7 тис. грн. (81,2 тис. грн. – предмети, матеріали, обладнання та інвен-
тар; 152,1 тис. грн. – оплата послуг (крім комунальних); 37,1 тис. грн. – 
інші видатки; 64,3 тис. грн. – оплата комунальних послуг та енергоносіїв;  
5,0 тис. грн. – окремі заходи розвитку);

Додаткова потреба в коштах загального фонду на 2010 рік станови-
ла: 2812,4 тис. грн. (199,8 тис. грн. – заробітна плата з нарахуваннями;  
4,2 тис. грн. – предмети, матеріали, обладнання та інвентар; 2081,4 тис. 
грн. - оплата послуг (крім комунальних); 49,1 тис. грн. – оплата кому-
нальних послуг та енергоносіїв; 477,9 тис. грн. – придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування).

Додаткова потреба в коштах загального фонду на 2011 рік станови-
ла: 12310,6 тис. грн. (216,0 тис. грн. – заробітна плата з нарахуваннями;  
616,6 тис. грн. – предмети, матеріали, обладнання та інвентар; 
3979,2 тис. грн. – оплата послуг (крім комунальних); 132,6 тис. грн. –  
оплата комунальних послуг та енергоносіїв); 5,0 тис. грн. – окремі захо-
ди розвитку; 7361,2 - придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування).

При цьому, в порушення вимог п. 22 Постанови 228, показники ви-
датків, що включені до проекту кошторису ЦДАГО за 2010 та 2011 рік не 
обґрунтовані в повному обсязі по загальному та спеціальному фонду.

При плануванні видатків спеціального фонду кошторису за рахунок 
власних надходжень відбувається дублювання видатків загального фон-
ду, що порушує п. 23 Постанови 228.

 
4. Складання та затвердження кошторису, внесення до нього 

змін. Стан виконання кошторису за бюджетною програмою 6111030 
“Архівна справа”.

Перевірку загального стану виконання кошторису проведено вибір-
ковим способом. 

Перевіркою дотримання порядку складання кошторису доходів і ви-
датків ЦДАГО порушень не встановлено.

Обґрунтування потреб за загальним фондом кошторису та кодами 
економічної класифікації видатків на 2010 рік відповідало потребам на 
виконання основних функцій ЦДАГО. Потребу в коштах підтверджено 
відповідними розрахунками.
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Встановлено, що кошторис на 2010 рік, з урахуванням внесених про-
тягом року змін, затверджено за загальним фондом державного бюджету 
в сумі 3 136,7 тис.грн., а саме за такими КЕКВ:

1111 “Заробітна плата” – 2 155, 0 тис.грн.;
1120 “Нарахування на заробітну плату” –767, 5 тис.грн.;
1131 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі 

м’який інвентар та обмундирування” – 1,0 тис.грн.;
1134 “Оплата послуг (крім комунальних)” – 57,7 тис.грн.;
1140 “Видатки на відрядження” – 0,3 тис.грн.;
1161 “Оплата теплопостачання” - 101,0 тис.грн.;
1162 “Оплата водопостачання і водовідведення” - 1,5 тис.грн.;
1163 “Оплата електроенергії” – 41,9 тис.грн.;
1165 “Оплата інших комунальних послуг” – 10,8 тис.грн.
Відповідно до даних звіту про надходження та використання кош-

тів загального фонду (форма № 2 д) фактичне виконання кошторису 
свідчить, що протягом 2010 року за загальним фондом надійшло коштів  
у сумі 3 131,3 тис.грн. (що становить 99,83 % суми річних бюджетних 
асигнувань). 

Перевищення фактичних видатків над касовими в сумі 7,6 тис. грн. 
пояснюється списанням матеріалів за КЕКВ 1131 ”Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундируван-
ня” для реставрації документів, придбаних у 2008 році.

Перевищення касових видатків над фактичними в сумі 1,8 тис. грн. 
пояснюється погашенням кредиторської заборгованості за КЕКВ 1111 
“Заробітна плата” в сумі 0,2 тис. грн. та виникненням дебіторської забор-
гованості за ФСС ТВП за КЕКВ 1111 “Заробітна плата” в сумі 1,1 тис. грн. 
та за КЕКВ 1120 “Нарахування на заробітну плату” в сумі 0,6 тис. грн. 
Дебіторська заборгованість за ФСС ТВП перерахована в дохід бюджету  
і віднесена на фінансовий результат. 

Обґрунтування потреб кошторису ЦДАГО України підтверджено 
відповідними розрахунками на 2010 рік за кодами економічної класифі-
кації. Порушень не встановлено. 

Обґрунтування потреб за загальним фондом кошторису ЦДАГО Ук-
раїни на 2011 рік підтверджено відповідними розрахунками за кодами 
економічної класифікації видатків.

Встановлено, що кошторис на 2011 рік, з урахуванням внесених про-
тягом року змін, затверджено за загальним фондом державного бюджету 
в сумі 3 010,1 тис.грн., а саме за такими КЕКВ:

1111 “Заробітна плата” – 2 063, 3 тис.грн.;
1120 “Нарахування на заробітну плату” – 732, 0 тис.грн.;
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1134 “Оплата послуг (крім комунальних)” – 116,0 тис.грн;
1161 “Оплата теплопостачання” – 62,6 тис.грн.;
1163 “Оплата електроенергії” – 31,7 тис.грн.;
1165 “Оплата інших комунальних послуг” – 4,5 тис.грн.
Відповідно до даних звіту про надходження та використання коштів 

загального фонду (форма № 2 д) фактичне виконання кошторису свід-
чить, що протягом 2011 року за загальним фондом надійшло коштів у 
сумі 3 009,1 тис.грн. (що становить 99,97 % суми річних бюджетних асиг-
нувань).

Встановлено перевищення фактичних видатків над касовими за за-
гальним фондом, а саме: 

КЕКВ 1131 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому 
числі м’який інвентар та обмундирування” на суму 5,5 тис. грн., у зв’язку 
зі списанням матеріалів для реставрації документів придбаних у 2009–
2010 роках.

Обґрунтування потреб кошторису ЦДАГО підтверджено відповідни-
ми розрахунками на 2011 рік за кодами економічної класифікації. Пору-
шень не встановлено.

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

Перевіркою з питань штатної дисципліни, оплати праці працівників 
та нарахувань на заробітну плату проведено вибірковим методом за пе-
ріод 01.01.2010 по 31.12.2011.

Перевіркою охоплені наступні документи: штатні розписи за 2010, 
2011 роки, накази директора ЦДАГО, особові рахунки працівників, лікар-
няні листи, листи – погодження на премії.

Штатні розписи ЦДАГО затверджені та погоджені згідно вимог чин-
ного законодавства України.

Оплата праці працівникам ЦДАГО здійснювалась на підставі наказу 
Державного комітету архівів України від 21.11.2005 № 138 “Про умови 
оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної 
сітки”, наказу Міністерства юстиції України від 15.11.2011 № 3327/5 
“Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної 
тарифної сітки” та постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 
№ 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 
органів”.

Перевіркою правильності встановлення посадових окладів, тариф-
них ставок, надбавок, доплат порушень не виявлено. 
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Перевіркою дотримання законодавства при нарахуванні заробітної 
плати за час відпусток встановлено, що розрахунок середньої заробітної 
плати проводиться відповідно до вимог Порядку обчислення середньої 
заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 08.02.1995 №100.

Перевіркою дотримання законодавства при нарахуванні лікарня-
них встановлено, що розрахунок середньої заробітної плати в загалом 
проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
26.09.2001 №1266 “Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, 
грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим 
соціальним страхуванням”, але виявлено, що по лікарняному листку АВЕ 
№174197, виданому Кийко С. В. зайво враховані робочі дні, що призвело 
до недоплати Кийко С. В. лікарняного на суму 234,24 грн.

6. Стан розрахункової дисципліни.
Перевірці стану розрахункової дисципліни підлягали м/о №№ 6, 6-а, 

які відображають розрахунки з дебіторами та кредиторами, та звіти про 
заборгованість за бюджетними коштами  за ф. № 7-д.

Станом на 01.01.2011 дебіторська заборгованість за загальним фон-
дом складала 1,8 тис. грн. за Фондом соціального страхування з тимча-
сової втрати працездатності внаслідок нарахованих та виплачених лікар-
няних листів за листопад - грудень 2010 р., яка була погашена в січні  
2011 року.   

Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом станом на 
01.01.2011 відсутня. 

Кредиторська заборгованість на 01.01.2011 за загальним фондом  
відсутня.

За спеціальним фондом кредиторська заборгованість на 01.01.2011 
становить 20,9 тис.  грн. , а саме:

– КЕКВ 1134 – 15,9 тис. грн. перед ТОВ “ВСВ” за охорону при-
міщень; 

– КЕКВ 2300 – 3,0 тис. грн. перед ФОП Волковим Б. М. за розроб-
ку сайту;

– КЕКВ 1135 – 2,0 тис. грн. перед ДПА у Печерському районі  
м. Києва за сплату податків.   

Станом на 01.01.2012 дебіторська заборгованість за загальним та 
спеціальним фондом відсутня. 

Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 
01.01.2012 відсутня.

Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом на 01.01.2012 
складає 23,3 тис. грн., а саме:
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–  за КЕКВ 1134  – 22,5 тис. грн. перед ТОВ “Країна спец буд” за 
облаштування захисних козирків;

– за КЕКВ 1135 – 0,8 тис. грн. перед ДПА у Печерському районі  
м. Києва за сплату ПДВ.                       

Перевіркою порядку дотримання граничних сум витрат на придбан-
ня меблів, мобільних телефонів, комп’ютерів та іншого обладнання пору-
шень не виявлено.

Проведеним аналізом стану розрахункової дисципліни за 2010 та 
2011 роки фактів взяття зобов’язань понад кошторисні призначення не 
встановлено.

7. Стан збереження та використання необоротних активів, засобів 
та інших матеріальних цінностей закуплених за бюджетні кошти.

Перевіркою щодо своєчасності, повноти та правильності оприбут-
кування придбаних матеріальних цінностей порушень не виявлено. Над-
ходження товарно-матеріальних цінностей відображається в м/о №№ 4, 
4-а, 8, 8-а.

Списання матеріальних цінностей ведеться в м/о № 10, 10-а, 13, 13-а.
Під час перевірки стану використання матеріальних цінностей ви-

явлені наступні порушення, а саме видача у березні 2011 року настільної 
лампи зі складу у матеріально-відповідальної особи Овчаренко С. В. для 
роботи працівнику архіву Коломієць Н. В. помилково оформлена актом 
на списання № 21 від 30.03.2011, що знайшло відображення в головній 
книзі за березень 2011 р.     

За даними бухгалтерського обліку станом на 01.01.2012 року в архіві 
рахувались основні засоби та необоротні активи на суму 7939622 грн.  

Встановлено, що всі необоротні активи  та запаси закріплені за трьо-
ма матеріально-відповідальними особами, з якими укладені договори про 
матеріальну відповідальність.

На балансі ЦДАГО знаходиться автомобіль ВАЗ 21114, норми вит-
рат палива якого регулюються наказом директора від 30.12.2009 № 55 
і ведуться путівні листи, згідно яких в кінці кожного місяця списується 
бензин актом на списання бензину. Порушень при списанні палива не ви-
явлено. 

Під час перевірки проведення інвентаризації необоротних активів 
та запасів, правильності оформлення та відображення в бухгалтерському 
обліку її результатів порушень не виявлено.   
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8. Перевірка ведення касових операцій та розрахунки з підзвіт-
ними особами.

Відповідальною особою за ведення касових операцій була головний 
спеціаліст-бухгалтер ФЕВ Бондарець Н. Є., з якою було укладено угоду 
про повну матеріальну відповідальність. 

Касова книга ЦДАГО пронумерована, прошнурована, скріплена пе-
чаткою та відповідними підписами.

ЦДАГО проводить розрахунки з працівниками та постачальниками 
безготівково.

Відповідно до Положення про ведення касових операцій у національ-
ній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національно-
го банку від 15.12.2004 № 637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13.01.2005. №40/10320, ревізією встановлено, що в ЦДАГО про-
водилася інвентаризація каси один раз у квартал, на виконання наказу 
директора ЦДАГО, шляхом перерахування всіх готівкових коштів в касі 
та грошових документів.

9. Перевірка правильності формування та використання коштів 
спеціального фонду кошторису.

Обґрунтування потреб за спеціальним фондом кошторису та кодами 
економічної класифікації видатків на 2010 рік відповідало потребам на 
виконання основних функцій ЦДАГО. Потребу в коштах підтверджено 
відповідними розрахунками.

Встановлено, що кошторис на 2010 рік, з урахуванням внесених про-
тягом року змін, затверджено за спеціальним фондом в сумі 374,0 тис. 
грн., а саме за такими КЕКВ:

1111 “Заробітна плата” – 6,0 тис.грн.;
1120 “Нарахування на заробітну плату” – 2,4 тис.грн.;
1131 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі 

м’який інвентар та обмундирування” – 84,1 тис.грн.;
1134 “Оплата послуг (крім комунальних)” – 110,9 тис.грн;
1135 “Інші видатки” – 25,7 тис.грн.;
1161 “Оплата теплопостачання” – 86,0 тис.грн.;
1162 “Оплата водопостачання і водовідведення” – 2,4 тис.грн.;
1163 “Оплата електроенергії” – 30,1 тис.грн.;
1165 “Оплата інших комунальних послуг” – 15,7 тис.грн.;
1172 “Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) прог-

рам, не віднесені до заходів розвитку” – 1,9 тис.грн.;
2110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового користу-

вання” – 5,8 тис.грн.;
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2300 “Придбання землі і нематеріальних активів” – 3,0 тис.грн.
Фактичне виконання кошторису згідно звіту про надходження і ви-

користання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) свід-
чить, що протягом 2010 року за спеціальним фондом надійшло коштів  
у сумі 338,2 тис.грн.

Встановлено перевищення фактичних видатків над касовими за спе-
ціальним фондом в зв’язку з виникненням кредиторської заборгованості, 
що відображено в пункті 6 даного акту.

Встановлено перевищення касових видатків над фактичними за спе-
ціальним фондом, а саме:

КЕКВ 1131 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому 
числі м’який інвентар та обмундирування” на суму 5,3 тис. грн., у зв’язку 
з придбанням бензину та поштових марок в сумі 1,9 тис. грн., та з ура-
хуванням кредиторської заборгованості на початок звітного року в сумі  
3,4 тис. грн.;

КЕКВ 1172 “Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку” на суму 1,9 тис. грн.; 

КЕКВ 2110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового ко-
ристування” на суму 5,8 тис. грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 лютого 
2010 р. № 153 (зі змінами) по програмі 6111050 “Забезпечення охорони 
приміщень державних архівів” за рахунок Стабілізаційного фонду для 
здійснення заходів з охорони приміщень державних архівів ЦДАГО було 
виділено кошти в сумі 55,5 тис.грн. за КЕКВ 1134 “оплата послуг (крім 
комунальних)”. Дебіторська та кредиторська заборгованості за цією про-
грамою відсутні. 

Обґрунтування потреб за спеціальним фондом кошторису ЦДАГО 
на 2011 рік підтверджено відповідними розрахунками за кодами еконо-
мічної класифікації видатків.

Встановлено, що кошторис на 2011 рік, з урахуванням внесених про-
тягом року змін, затверджено за спеціальним фондом в сумі 397,5 тис. 
грн., а саме за такими КЕКВ:

1131 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі 
м’який інвентар та обмундирування” – 63,5 тис.грн.;

1134 “Оплата послуг (крім комунальних)” – 200,1 тис.грн;
1135 “Інші видатки” – 37,4 тис.грн.;
1161 “Оплата теплопостачання” – 39,0 тис.грн.;
1162 “Оплата водопостачання і водовідведення” – 3,0 тис.грн.;
1163 “Оплата електроенергії” – 19,2 тис.грн.;
1165 “Оплата інших комунальних послуг” – 18,3 тис.грн.;
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1172 “Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) прог-
рам, не віднесені до заходів розвитку” – 1,5 тис.грн.;

2110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового користу-
вання” – 12,5 тис.грн.;

2300 “Придбання землі і нематеріальних активів” – 3,0 тис.грн.
Фактичне виконання кошторису згідно звіту про надходження і ви-

користання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) свід-
чить,  що протягом 2011 року за спеціальним фондом надійшло коштів у 
сумі 377,2 тис. грн.

Встановлено перевищення фактичних видатків над касовими по спе-
ціальному фонду, а саме:

КЕКВ 1131 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому 
числі м’який інвентар та обмундирування” на суму 5,1 тис. грн., у зв’язку 
зі списанням матеріалів для реставрації документів придбаних у 2009–
2010 роках;

КЕКВ 1134 “Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 
6,6 тис. грн. – різниця між кредиторською заборгованістю на початок  
і кінець звітного періоду;

Встановлено перевищення касових видатків над фактичними спе-
ціальному фонду, а саме:

КЕКВ 1135 “Інші видатки” на суму 1,3 тис.грн., різниця креди-
торської заборгованості на початок і кінець звітного періоду;

КЕКВ 2300 “Придбання землі і нематеріальних активів” на суму  
3,0 тис.грн., у зв’язку з кредиторською заборгованістю на початок року, 
яка була погашена в січні звітного року.

Перевіркою встановлено, що протягом періоду, що перевірявся доход-
на частина спеціального фонду ЦДАГО формувалася від надання платних 
послуг у сфері забезпечення збереженості документів, використання архів-
них документів, виконання палітурних робіт та від оренди майна.

Перелік платних послуг Архіву доведено постановою Кабінету 
Міністрів України від 07.05.1998 № 639 “Про затвердження переліку 
платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утри-
муються за рахунок бюджетних коштів” та наказом Держкомархіву від 
06.05.2008 № 82 “Про затвердження цін на роботи (послуги), що нада-
ються центральними державними архівними установами на договірних 
засадах”.

У періоді, що підлягав перевірці надано платних послуг на загальну 
суму 659,8 тис. грн. (у т.ч. 2010 – 282,6тис.грн.; 2011 – 377,2 тис.грн.).

Аналіз обсягів витрат коштів спеціального фонду ЦДАГО вказує, що 
на виконання завдань і функцій архівом витрачено вищезазначені кошти 



спеціального фонду у наступних розмірах: 2010 – 288,7 тис. грн.; 2011 – 
372, тис. грн.

Основні напрямки витрат коштів були: предмети, матеріали, облад-
нання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних), оплата комуналь-
них послуг та енергоносіїв та інших послуг.

Використання коштів спеціального фонду в періоді, що підлягав пе-
ревірці приведено у відповідності до кошторисних призначень.

ПРОПОЗИЦІЇ:
1. При плануванні видатків, що будуть включені до проекту кошто-

рису на 2013 рік врахувати зауваження, викладені в пункті 3 даного акту.
2. Вжити заходи щодо відшкодування збитків, завданих недоплатою 

по лікарняному листку, які зазначено у пункті 5 даного акту.
3. Вжити заходів щодо оприбуткування настільної лампи та взяття її 

на баланс, що зазначено у пункті 7 даного акту.

Про внесення змін до складу колегії Укрдержархіву
від 25 червня 2012 р. № 107

На виконання п. 3 витягу з протоколу № 45 засідання Кабінету 
Міністрів України від 18 червня 2012 р.

НАКАЗУЮ:
1. Внести до складу колегії Державної архівної служби Клепака Гри-

горія Олексійовича – заступника Голови Національної спілки краєзнавців 
України, Голову Громадської ради при Державній архівній службі України.

2. Вивести із складу колегії Державної архівної служби Новохатсько-
го Костянтина Євгеновича – наукового співробітника Інституту архівоз-
навства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського згідно 
заяви від 19.06.2012.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург
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В Укрдержархіві

11 квітня 2012 р. на офіційному веб-порталі Укрдержархіву у рубриці 
“Документальні виставки on-line” розміщено он-лайнову документальну 
виставку до 130-річчя від дня народження Х. О. Алчевської

* * *
23 квітня 2012 р. у приміщенні Комплексу споруд центральних де-

ржавних архівних установ (Солом’янська, 24, конференц-зал, 3 поверх) 
відбулося засідання Науково-видавничої ради при Державній архівній 
службі України.

На засіданні розглянуто навчальний посібник С. Г. Кулешова “За-
гальне документознавство” та проект довідника “Державний архів Тер-
нопільської області. Анотований реєстр описів фондів періоду до вересня 
1939 року”.

Того ж дня у приміщенні Комплексу споруд центральних державних 
архівних установ відбулося спільне засідання Громадської та Науково-
експертної рад при Державній архівній службі України.

На засіданні обговорювалися проекти Закону України “Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності 
керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності за по-
рушення вимог щодо зберігання документів, пов’язаних із забезпеченням 
соціального захисту громадян”, постанови Кабінету Міністрів України 
“Про внесення змін до Порядку утворення та діяльності комісій з прове-
дення експертизи цінності документів і Порядку віднесення документів 
Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання”, 
розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження Концепції 
Державної цільової програми впровадження сучасних засобів зберігання 
документів Національного архівного фонду на 2013–2017 рр.”.

* * *
23 квітня 2012 р. на офіційному веб-порталі Укрдержархіву у рубриці 

“Документальні виставки on-line” розміщено он-лайнову документальну 
виставку до 120-річчя від дня народження української співачки, педагога 
М. І. Литвиненко-Вольгемут (1892–1966).

ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ
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* * *
7 травня 2012 р. на офіційному веб-порталі Укрдержархіву у рубриці 

“Документальні виставки on-line” розміщено он-лайнову документальну 
виставку до 170-річчя від дня народження М. В. Лисенка (1842–1912).

* * *
15 травня 2012 р. Голова Державної архівної служби України  

О. П. Гінзбург надала інтерв’ю для програми “Точка зору” та поінформу-
вала про діяльність Державної архівної служби.

* * *
14 червня 2012 р. Укрдержархів готовий взяти шефство над загаль-

ноосвітньою школою-інтернатом № 4 для слабозорих дітей. Про це Голо-
ва Укрдержархіву Гінзбург Ольга Петрівна заявила під час підготовки до 
відвідування школи-інтернату.

“Нині розглядається питання про повернення до шефської допомоги. 
В теперішній час, коли не вистачає бюджетних коштів, ми готові взяти 
шефство над школою-інтернатом, і це питання буде обговорюватися на 
зустрічі з його директором 14 червня цього року. Думаю, що вона нас 
підтримає”, – сказала Ольга Петрівна. 

Укрдержархів та центральні державні архівні установи підготували 
для дітей подарунки: аудіо книги, спортивний інвентар, розвиваючі ігри 
для слабозорих дітей тощо, які будуть вручені вихованцям під час поїздки 
Голови Укрдержархіву до школи-інтернату.

“Допомога може бути різною, але нам головне знати, що потрібно 
цим дітям, і їх ініціативи ми приймемо”, – сказала Ольга Петрівна. 

Закликаємо держархіви областей підтримати нашу ініціативу, взя-
ти під свою опіку дитячій дім або інтернат, дати дітям тепло і турботу.  
А згодом і стати їм справжніми друзями.

У Державному департаменті  
страхового фонду документації

15–17 травня 2012 р. на базі НТУ “ХПІ” в Науково-дослідному, про-
ектно-конструкторському та технологічному інституті мікрографії від-
булося засідання секції № 26 “Страховий фонд документації: актуальні 
проблеми та методи обробки і зберігання інформації” XX Міжнародної 
науково-практичної конференції “Інформаційні технології: Наука, техні-
ка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2012)”.
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* * *
16–17 травня 2012 р. у Науково-дослідному, проектно-конструк-

торському та технологічному інституті мікрографії відбулася V Науково-
технічна конференція “Сучасний стан та проблемні питання страхового 
фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії”.

У державних архівних установах

В Українському науково-дослідному інституті архівної справи
та документознавства (УНДІАСД)

12 квітня 2012 р. відбулося засідання дирекції УНДІАСД, на якому 
було підбито підсумки роботи інституту за перший квартал 2012 року.

Заслухано інформації заступника директора інституту О. В. Мель-
ниченко про хід виконання плану усунення недоліків у роботі інституту, 
виявлених перевіркою Рахункової палати у 2011 році, заступника дирек-
тора інституту М. В. Горбатюка про підсумки атестації робочих місць за 
умовами праці, наукового співробітника Н. В. Мурашко про співпрацю  
з засобами масової інформації.

* * *
26 квітня 2012 р. в рамках відзначення Всесвітнього дня охорони 

праці для працівників УНДІАСД було прочитано лекцію на тему “Охоро-
на праці при роботі з персональним комп’ютером”.

* * *
16–17 травня 2012 р. старший науковий співробітник відділу фізи-

ко-хімічних та біологічних досліджень УНДІАСД П. М. Марченко взяв 
участь у V Науково-технічній конференції НДІ мікрографії “Сучасний 
стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи 
розвитку та взаємодії” (м. Харків).

* * *
17 травня 2012 р. заступник директора УНДІАСД М. В. Горбатюк 

взяв участь у VIII Біографічних читаннях “Ресурси біографічної інфор-
мації у сучасному гуманітарному просторі”, що проходили в Інституті 
біографічних досліджень Національної бібліотеки України ім.  В. І. Вер-
надського та Були присвячені пам’яті засновника і першого директора  
Інституту, доктора історичних наук, професора В. С. Чишка (1951–2003).
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* * *
14 червня 2012 р. директор УНДІАСД О. Я. Гаранін на виконання 

пункту 54.1 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження 
Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільс-
тво, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава” взяв участь 
у нараді представників міністерств і центральних органів виконавчої вла-
ди, що булла організована Державним агентством з питань науки, іннова-
цій та інформатизації та булла присвячена питанню проведення атестації 
бюджетних наукових установ.

Того ж дня директор УНДІАСД О. Я. Гаранін, завідувач відділу ар-
хівознавства Л. Ф. Приходько та завідувач відділу фізико-хімічних і біо-
логічних досліджень Н. М. Христова взяли участь у роботі спільного із 
ЦДАЗУ семінару “Специфіка і особливості фондування документів”.

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

27 квітня 2012 р. директор ЦДАВО України Н. В. Маковська надала 
коментарі до сюжету телеканалу “Інтер” на тему “Архіви війни”, що був 
відзнятий журналістами у приміщенні архіву.

* * *
29 травня 2012 р. провідний науковий співробітник відділу вико-

ристання інформації документів К. І. Криворучко взяла участь у засіданні 
круглого столу на тему “Творча спадщина Степана Сіро полка: сучасний 
вимір і проекція в майбутнє”, присвяченого 140-й річниці від дня народ-
ження відомого вченого, громадського і політичного діяча С. О. Сіропол-
ка (1872–1959), та виступила з доповіддю “Особовий фонд С. Сірополка 
у ЦДАВО України: склад і зміст”. 

Організаторами заходу виступили Національна бібліотека України 
ім. В. І. Вернадського та Інститут педагогіки Національної академії педа-
гогічних наук України.

У Центральному державному архіві громадських об’єднань України 
(ЦДАГО України)

10 квітня 2012 р. у ЦДАГО України проведено семінар “Організа-
ція діловодства в центральних органах галузевих профспілок України: 
підсумки перевірянь стану діловодства та збереженості документів, 
проведених ЦДАГО України”, в роботі якого взяли учать представники  
28 галузевих профспілок України.
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Під час семінару обговорено результати проведених протягом 2011–
2012 рр. тематичних перевірянь. Крім цього, розглянуто питання, зумо-
влені впровадженням “Типової інструкції з діловодства у центральних 
органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцевих органах виконавчої влади”, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України № 1242 від 30.11.2011, нормативних вимог до складен-
ня номенклатури справ, організації роботи експертних комісій.

* * *
17 травня 2012 р. ЦДАГО України у приміщенні Міжнародного фон-

ду “Відродження” проведено семінар на тему “Практичні аспекти спів-
праці благодійників з державним архівом”. 

Учасниками семінару розглянуто питання щодо організації діло-
водства, проведення експертизи цінності документів та організації робо-
ти експертних комісій

У Центральному державному 
історичному архіві України, м. Київ (ЦДІАК України)

17 квітня 2012 р. у ЦДІАК України відкрито документальну вистав-
ку, присвячену 130-річчю від дня народження українського історика і 
політичного діяча В. К. Липинського.

* * *
5 травня 2012 р. на веб-сайті ЦДІАК України опубліковано он-лай-

нову документальну виставку, присвячену 265-й річниці відновлення 
гетьманату в Україні.

* * *
22 червня 2012 у ЦДІАК України відкрито виставку, присвячену 

200-річчю початку Франко-російської війни 1812 р. Он-лайновий варіант 
виставки опубліковано на веб-сайті архіву.

* * *
23 травня 2012 р. Голова Верховної Ради України В. М. Литвин 

вручив грамоту Верховної Ради України заступнику директора ЦДІАК  
України Л. Я. Демченко (розпорядження Голови Верховної Ради України 
від 4 квітня 2012 року № 272).



135

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

24 квітня 2012 р. у ЦДІАЛ України проведено навчальний семінар  
з питань реставрації документів. У роботі семінару взяли участь праців-
ники Держархіву Львівської області.

У ході семінару відбувся обмін досвідом з питань реставрації карт на 
кальковій основі, методики насадки карт на марлю, наклеювання аркуша 
на конденсаторний папір.

У Центральному державному кінофотофоноархіві України  
ім. Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)

28 квітня 2012 р. у кінозалі ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного 
відбувся тематичний лекторій з нагоди Всесвітнього дня охорони праці в 
Україні під девізом “Сприяння охороні праці у “зеленій” економіці”.

* * *
23 травня 2012 р. у рамках відзначення 80-річчя ЦДКФФА України 

ім. Г. С. Пшеничного колектив архіву взяв участь у науково-практичному 
семінарі “Роль архівів і музеїв в інформаційній інфраструктурі України 
та збереженні її культурної спадщини”, що відбувся у Шевченківському 
національному заповіднику “Тарасова гора” (м. Канів).

* * *
24 травня 2012 р. на веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшенич-

ного опубліковано документальну виставку та інформаційний лист до  
100-річчя від дня народження українського письменника, драматурга, 
фольклориста М. П. Стельмаха.

* * *
25 травня 2012 р. на веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшенично-

го опубліковано інформаційний лист з переліком фільмів, створених ук-
раїнським письменником, актором та режисером М. С. Вінграновським,  
з нагоди його 75-ї річниці з дня народження.

* * *
У травні 2012 р. на веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшенично-

го у рубриці “Публікації” розміщено добірку світлин із фондів архіву до       
100-річчя від дня народження фотохудожника, заслуженого журналіста 
УРСР Я. Б. Давидзона.



136

13 червня 2012 р. заступник директора ЦДКФФА України  
ім. Г. С. Пшеничного Т. О. Ємельянова взяла участь у прес-конферен-
ції, яка відбулася в Укрінформі з нагоди 80-річчя архіву та відкриття  
ХІ Київського міжнародного фестивалю документальних фільмів “Кі-
нолітопис–2012”.

* * *
20 червня 2012 р. у ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного відбули-

ся урочистості з нагоди 80-річного ювілею архіву.
З вітальним словом до колективу архіву звернулася Голова Державної 

архівної служби О. П. Гінзбург. Від імені Голови Солом’янської районної 
в місті Києві державної адміністрації І. П. Сидорова колектив архіву при-
вітав керівник апарату держадміністрації П. В. Макаренко.

Кращих співробітників архіву нагороджено почесними відзнаками.
Запрошені також переглянули документальний фільм “Джерела 

пам’яті” (студія ВІАТЕЛ), присвячений історії архіву та ветеранам архів-
ної справи.

З цієї нагоди, на сайті архіву опубліковано фотовиставку “Централь-
ному державному кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшенично-
го – 80 років”

У Центральному державному науково-технічному
архіві України (ЦДНТА України)

27 квітня 2012 р. у ЦДНТА України проведено День охорони праці 
під девізом “Сприяння охороні праці у “зеленій” економіці.

* * *
15–17 травня 2012 р. у ЦДНТА України відбувся триденний семінар 

з підвищення кваліфікації спеціалістів державних архіві України з питань 
організації робот із науково-технічною документацією.

* * *
17 травня 2012 р. ЦДНТА України проведено виїзний семінар “За-

безпечення збереженості НТД: проблеми та шляхи їх вирішення на су-
часному етапі” з представниками юридичних осіб – джерел формуван-
ня Національного архівного фонду України. Семінар відбувся на базі  
Держархіву Одеської області.

* * *
25 травня 2012 р. в актовому залі ПАТ “Укргідропроект” відкрито 

виставку документів “Гідроелектростанції, побудовані за проектами ПАТ 
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“Укргідропроект” з нагоди 85-річчя організації. На виставці представлені 
документ із фондів ЦДНТА України.

* * *
1 червня 2012 р. на офіційному веб-сайті ЦДНТА України опублі-

ковано он-лайнову виставку документів “Проекти спортивних об’єктів  
у фондах ЦДНТА України”, присвячену проведенню ЄВРО–2012.

* * *
12 червня 2012 р. у газеті “Харьковские известия” опубліковано стат-

тю наукового співробітника відділу використання інформації ЦДНТА 
України Г. Голубкіної “Проект социалистической реконструкции Харко-
ва по документам Центрального государственного научно-технического 
архива Украины”.

У Центральному державному архіві-музеї
літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України)

28 квітня 2012 р. у рамках літературно-музичного проекту ЦДАМЛМ 
України “Мистецькі зустрічі в архіві-музеї” відбувся сольний концерт 
“Гра тіней” лауреата міжнародних конкурсів Романа Юсипея (Україна-
Німеччина). 

У програмі – музика молодих українських, російських та німецьких 
композиторів для баяна соло, а також презентація творів для баяна з осо-
бових фондів ЦДАМЛМ України (автографи класиків української музики 
ХХ століття., рукописи, раритетні видання).

* * *
11 травня 2012 р. у Конференц-залі ЦДАМЛМ України відбувся кон-

церт переможця численних міжнародних конкурсів – Народного худож-
нього колективу хору “Зірниця” Палацу дитячої та юнацької творчості 
Солом’янського р-ну м. Києва (художній керівник – Павло Мережин).

* * *
17 травня 2012 р. у приміщенні ЦДАМЛМ України відкрито худож-

ню виставку, присвячену 100-річчю від дня народження відомого ук-
раїнського живописця, народного художника України І. Й. Тартаковсько-
го (1912-2002)

В експозиції представлені пейзажні, портретні роботи митця 1960–
1970-х рр. з музейного фонду ЦДАМЛМ України та приватної колекції 
родини художника. Серед них – пейзажі “Сонячний день”, “Молодість”, 
“Пристань у Гурзуфі”, “Червоне дерево. Гурзуф”, “Село Великий Перевіз”, 
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“Відлига”, “Осінні квіти”, “Березень у селі”; портрети “Оленка”, “Портрет 
дружини”, письменників О. Гончара, А. Головка, М. Нагнибіди, Б. Олій-
ника, композитора О. Білаша та ін. (всього понад 20 картин).Представлені 
також ранні роботи Ісаака Тартаковського, документи та фотографії з його 
особового архівного фонду, що зберігаються в ЦДАМЛМ України.

* * *
18 травня 2012 р. у відділі “Літературно-мистецькі Плюти” ЦДАМЛМ 

України (с. Плюти, Обухівський р-н Київської обл., вул. А. Малишка, 
44) відбулося урочисте відкриття літературно-мистецького свята “Весна  
в Плютах”, присвяченого Міжнародному Дню музеїв та пам’яті українсь-
кого драматурга О. Є. Корнійчука. 

У концертній програмі взяли участь художні колективи Київського 
Національного університету культури і мистецтва, Київського Національ-
ного університету театру кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, 
співробітники центральних державних архівів, колективи народної само-
діяльності міст Українки та Обухова. 

У рамках свята також експонувалися документальні виставки “Ми-
тець і його актори” (афіші та фотографії вистав за п’єсами Олександра 
Корнійчука), “Народжені Україною” (про життя та творчу діяльність дра-
матурга та членів його родини), діяли містечко майстрів, екскурсії для 
гостей. 

Почеcний гість свята – член родини О. Корнійчука, відомий російсь-
кий кінорежисер, народний артист України і Росії В. В. Бортко. 

На відкритті свята прозвучали виступи голови Державної архівної 
служби України О. П. Гінзбург та Міністра освіти і науки, молоді та спор-
ту України Д. В. Табачника. 

Серед гостей цьогорічної “Весни в Плютах” – голова Національ-
ної спілки кінематографістів України С В. Тримбач, академік Академії 
мистецтв України І. Д. Безгін, народна артистка України, актриса Націо-
нального академічного українського драматичного театру ім. І. Я. Фран-
ка Г . Г. Яблонська, голова Національної спілки письменників України  
В. Ф. Баранов, поет, лауреат Премії ім. А. С. Малишка М. П. Сіренко.

У Центральному державному архіві зарубіжної україніки (ЦДАЗУ)

У травні 2012 р. у ЦДАЗУ відкрилась виставка, присвячена печаткам 
та штампам українських емігрантських організацій.

В експозиції представлено зображення і відтиски печаток та штам-
пів, що були передані до ЦДАЗУ в складі колекції архівних документів та 
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музейних експонатів з м. Пряшева (Словаччина), а також зображення від-
тисків штампів і печаток з інших документів, що зберігаються у ЦДАЗУ.

* * *
У травні 2012 р. на веб-сайті ЦДАЗУ опубліковано он-лайнову 

виставку українських та латинських стародруків XVI–XVIII cт. з колек-
ції, зібраної українцями Словаччини та переданої в 2008 р. на державне 
зберігання до ЦДАЗУ.

В експозиції представлено видання, надруковані латинською та 
церковнослов’янською мовами у Львові, Почаєві, Уніві, Будапешті, Кель-
ні, Відні тощо.

* * *
14 червня 2012 р. відбувся спільний з УНДІАС практичний семінар 

для працівників ЦДАЗУ “Специфіка і особливості фондування докумен-
тів української діаспори”.

* * *
У червні 2012 р. опубліковано книгу співробітника ЦДАЗУ, кандида-

та історичних наук А. Г. Папаніна “Війська польські. Польські військові 
формування колишньої російської армії в Україні (1917–1919)”.

Книга вперше висвітлює роль польських військових формувань у на-
маганнях України здобути незалежність у період Громадської війни. До-
слідження ґрунтується на архівних матеріалах України, Росії, та Польщі.

* * *
У червні 2012 р. опубліковано перший “Вісник ЦДАЗУ”, в якому ви-

світлюються проблеми архівознавства, історії та сучасності української 
громади у світі та архівної україніки.

У вступній статті директора ЦДАЗУ В. Г. Берковського йдеться про 
підсумки п’ятирічної роботи архіву зі збереження історико-культур-
ної спадщини зарубіжного українства і перспективи подальшої роботи  
ЦДАЗУ. У розділі “Архівна україніка” представлено статті відомих ар-
хівістів М. Палієнко, Я. Калакури, Т. Боряк.

Також у “Віснику” вміщено статті співробітників ЦДАЗУ, а також 
наукові дослідження провідних дослідників української діаспори.

У Держархіві в АР Крим

9 квітня 2012 р. у Держархіві в АР Крим проведено урочисте засі-
дання, присвячене 130-річчю від дня народження історика, академіка АН 
СРСР, засновника Центрального архіву Криму Б Д. Грекова
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* * *
18 квітня 2012 р. Головне управління юстиції Міністерства юстиції 

України в Автономній Республіці Крим зареєструвало Громадську органі-
зацію “Кримська республіканська організація архівістів та істориків”.

* * *
30 травня 2012 р. у Держархіві в Автономній Республіці Крим 

відкрито виставку до 135-річчя з дня народження поета та художника  
М. Волошина.

У Держархіві Вінницької області

4 травня 2012 р. головний спеціаліст відділу інформації та вико-
ристання документів Держархіву Вінницької області, к.і.н. К. В. За-
вальнюк взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції  
“Історія, культура та освіта: християнський вимір” та виступив із до-
повіддю “Спогади отця Никифора Нежевенка про преподобного Амфі-
лохія Почаївського (1894-1971)”.

* * *
22 травня 2012 р. у Літературно-меморіальному музеї М. М. Коцю-

бинського відбулася презентація книги головного спеціаліста відділу 
інформації та використання документів Держархіву Вінницької області, 
к.і.н. К. В. Завальнюка “Яків Гальчевський у документах епохи”.

* * *
30 травня 2012 р. головний спеціаліст відділу інформації та вико-

ристання документів Держархіву Вінницької області, к.і.н. К. В. Заваль-
нюк взяв участь у засіданні Круглого столу “Батозька битва: шлях до 
української державності” та виступив із доповіддю “Аномальне явище  
і Батозька битва”.

* * *
1–2 червня 2012 р. головний спеціаліст відділу інформації та вико-

ристання документів Держархіву Вінницької області, к.і.н. К. В. Заваль-
нюк взяв участь у ХХІV Всеукраїнській науковій історико-краєзнавчій 
конференції “Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом)” 
та виступив із доповіддю “Аномальне явище і Батозька битва”.

* * *
1 червня 2012 р. директор Держархіву Вінницької області,  

д.і.н. Ю. В. Легун та заступник директора з науково-методичної роботи, 



141

к.і.н. Ф. А. Винокурова взяли участь в урочистостях з нагоди 20-ї річниці 
телерадіокомпанії “ВІНТЕРА” та 80-ї річниці обласного радіомовлення.

У Держархіві Волинської області

3 квітня 2012 р. директор Держархіву Волинської області В. М. Гика 
взяв участь у тематичному вечорі “З творчої криниці Олекси Ошуреви-
ча”, присвяченому видатному фольклористу, етнографу, заслуженому 
працівнику культури України О. В. Ошуревичу.

* * *
5 квітня 2012 р. у Держархіві Волинської області відкрито вистав-

ку друкованих видань та архівних документів “Липинський і Волинь” до 
130-річчя з дня народження В. К. Липинського.

Того ж дня директор Держархіву Волинської області В. М. Гика взяв 
участь у роботі постійної комісії з питань духовності, релігій, освіти і 
науки, культури, засобів масової інформації Волинської обласної ради по 
підготовці до розгляду на сесії обласної ради “Програми охорони при-
міщень Державного архіву Волинської області на 2012 рік”.

Того ж дня начальник відділу формування НАФ та діловодства  
Р. Р. Ярмолюк взяла участь у роботі круглого столу “освіта дорослих: 
виклики та вимоги”. В засіданні взяли участь викладачі та працівники 
Волинського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфіка-
ції за участю науковців Національної академії державного управління при 
Президентові України та Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
Національної академії педагогічних наук України.

* * *
10 квітня 2012 р. у Держархіві Волинської області відкрито виставку 

друкованих видань та архівних документів “В’язні концтаборів у доку-
ментах архіву”.

* * *
6 травня 2012 р. заступник директора Держархіву Волинської облас-

ті М. Г. Багнюк відвідала VI фестиваль-конкурс “Ти не згасла, зоре ясна” 
імені Олександра Самохваленка – культурного діяча Волині.

Захід підготовлено Управлінням культури і туризму облдержад-
міністрації, навчально-методичним центром культури Волині, управлін-
ням культури Луцької міськради, Волинським обласним ветеранським 
товариством “Холмщина” та Луцьким міським товариством “Холмщина 
молода”.
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* * *
16–17 травня 2012 р. працівники Держархіву Волинської області взя-

ли участь у роботі Першого Волинського обласного музейного фестива-
лю “Музейний туристичний ресурс – 2012”.

* * *
18 травня 2012 р. заступник директора Держархіву області М. Г. Баг-

нюк взяла участь в Урочистій академії присвяченій Міжнародному дню 
музеїв, що проходила у приміщенні Волинського краєзнавчого музею.

* * *
24 травня 2012 р. директор Держархіву Волинської області  

В. М. Гика взяв участь та виступив під час презентації книги дослідника 
архіву В. Літевчука “Луцьк у стародавній листівці, гравюрі та фотогра-
фії”. В книзі використані архівні матеріали з фондів Держархіву Волин-
ської області.

* * *
30 травня 2012 р. директор Держархіву Волинської області В. М. Ги-

ка взяв участь у презентації книги к.і.н. О. Савчука “Свої серед своїх. 
Депортація українців Холмщини та Підляшшя у 1944–1947 рр.”.

* * *
13 червня 2012 р. директор Держархіву Волинської області В. М. Ги-

ка взяв участь у нараді з кадрових питань в Управлінні державної служби 
Головдержслужби України у Волинській області, проведеній на виконан-
ня Указу Президента України від 5 квітня 2012 р. № 246/2012 “Про Пре-
зидентський кадровий резерв “Нова еліта нації”.

* * *
14 червня 2012 р. директор Держархіву Волинської області В. М. Ги-

ка взяв участь в урочистому відкритті виставки, присвяченої 130-річчю 
І. Ф. Стравінського та 75-річчю І. І. Бланкова “З поверненням Маестро!”, 
що відбулося у Волинському краєзнавчому музеї.

* * *
19 червня 2012 р. директор Держархіву Волинської області В. М. Ги-

ка надав інтерв’ю журналістам Волинської ТРК “Аверс” про вихід нового 
Путівника по фондах Державного архіву Волинської області, виданого за 
програмою “Архівні зібрання України”.

* * *
20 червня 2012 р. директор Держархіву Волинської області В. М. Ги-

ка та заступник директора М. Г. Багнюк взяли участь у заходах до Дня 
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державної служби, проведених Волинською обласною державною ад-
міністрацією.

У Держархіві Дніпропетровської області

12 квітня 2012 р. у Держархіві Дніпропетровської області проведе-
но семінар із питань діловодства та архівної справи, методики складання 
номенклатури справ, описів, актів на знищення документів, порядку пе-
редачі справ на державне зберігання для відповідальних за діловодство та 
архів промислових підприємств області.

* * *
24 квітня 2012 р. приміщенні відділу мистецтв Дніпропетровської 

обласної універсальної наукової бібліотеки відкрито виставку кінопро-
екторів та фотографій кінотеатрів радянського періоду, присвячену  
115-річчю першого кінематографічного сеансу в Катеринославі. Вистав-
ку підготовлено Держархівом Дніпропетровської області спільно з Дніп-
ропетровською обласною універсальною науковою бібліотекою, кіно 
клубом ім. Д. Сахненка, Дніпропетровським обласним дитячо-юнацьким 
кіноцентром “Веснянка”.

* * *
1 червня 2012 р. заступник начальника відділу інформації та вико-

ристання документів О. В. Касьянов взяв участь у роботі Всеукраїнсь-
кого круглого столу “Оцифрована історія: технологія обробки джерел, 
світовий досвід, взаємодія влади та суспільства” в рамках Всеукраїнсь-
кої наукової конференції “Історія степової України XVII–XX століття” на 
вшанування пам’яті професора А. В. Бойка (м. Запоріжжя).

У Держархіві Донецької області

Протягом ІІ кварталу 2012 р. Держархівом Донецької області про-
ведено 6 семінарів з керівниками архівних установ Донецької області за 
результатами впровадження інструкції  з обліку документів.

* * *
5 квітня 2012 р. на виконання доручення КМУ в Донецькій обласній 

державній адміністрації відбулась нарада під головуванням заступника 
керівника апарату облдержадміністрації І. Л. Тимошенко. 

В нараді  прийняли участь начальники архівних відділів та їх ку-
ратори – керівники апаратів райдержадміністрацій та керуючі справами 
виконкомів міських рад. 
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Під час наради розглянуто питання приведення статусу та штатної 
чисельності архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад у 
відповідність чинному законодавству. З аналізом стану функціонуван-
ня архівних відділів виступив директор Держархіву Донецької області  
Н. Д. Буценко. 

* * *
26 квітня 2012 р. в ефірі каналу “ICTV” у передачі “Надзвичайні 

новини” прозвучали коментарі директора Держархіву Донецької області  
Н. Д. Буценко про місце зберігання документів та видачі довідок ліквіда-
торам аварії на Чорнобильській АЕС.

* * *
26 квітня 2012 р. у газеті “Жизнь” опубліковано статтю головного 

спеціаліста Держархіву Донецької області О. Божко та студентки Донець-
кого національного університету “Трудовые традиции Мариуполя”, при-
свячену 80-річчю утворення Донецької області.

* * *
14 травня 2012 р. в ефір Донецького обласного радіо вийшла пере-

дача “На полюсах истории”, присвячена 85-річчю Донецького обласного 
радіо, що була підготовлена та проведена головним спеціалістом Держар-
хіву Донецької області О. Божко.

* * *
17 травня 2012 р. директор Держархіву Донецької області Н. Д. Бу-

ценко провела виїзний прийом громадян в архівному відділі Горлівської 
міської ради.

* * *
28 травня 2012 р. заступник директора Держархіву Донецької облас-

ті К. А. Новикова взяла участь у краєзнавчих читаннях “Донецкая область 
в лицах”, присвячених 80-річчю Донецької області.

* * *
21 червня 2012 р. в Донецькій облдержадміністрації відбулося засі-

дання колегії, під час якого розглядалося питання “Про стан організації 
роботи з документами та архівної справи в структурних підрозділах обл-
держадміністрації”.

* * *
22 червня 2012 р. у Держархіві Донецької області відкрито виставку 

документів “Остарбайтери Донеччини”.
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У Держархіві Житомирської області

10 квітня 2012 р. провідний спеціаліст сектору організації та коорди-
нації архівної справи Держархіву Житомирської області Р. Ю. Кондратюк 
взяв участь у засіданні круглого столу “Житомир – європейське місто, 
відкрите світу”, організованому Обласною бібліотекою для юнацтва Жи-
томирської обласної ради.

* * *
11 квітня 2012 р. директор Держархіву Житомирської області  

С. М. Синицький взяв участь у презентації четвертої книги тому “Реа-
білітовані історією. Житомирська область”, що відбулася в Обласній нау-
ковій універсальній бібліотеці ім. О. Ольжича.

* * *
23 квітня 2012 р. у Держархіві Житомирської області відкрито 

виставку документів до 75-річчя Житомирської обласної філармонії.

* * *
25 травня 2012 р. у Держархіві Житомирської області відбулося за-

сідання комісії з проведення робіт щодо розсекречення, оприлюднення 
та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним 
рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні.

* * *
1 червня 2012 р. в ефірі Житомирського обласного радіо прозвучала 

радіопередача на тему “Використання архівної інформації для задоволен-
ня потреб юридичних та фізичних осіб”, підготовлена начальником відді-
лу інформації та використання документів Г. О. Гуменюк.

* * *
12 червня 2012 р. у Держархіві Житомирської області відбулися уро-

чистості та святковий концерт, присвячені 90-річчю Держархіву Жито-
мирської області.

В урочистостях взяли участь представники органів державної вла-
ди, місцевого самоврядування, ветерани архівної справи Житомирщини. 
Кращих архівістів нагороджено Грамотами Житомирської обласної де-
ржавної адміністрації, Житомирської обласної ради, Житомирської місь-
кої ради, Держархіву Житомирської області.

У рамках заходів відкрито документальну виставку “державному ар-
хіву Житомирської області – 90 років”.

Заходи висвітлювалися місцевими засобами масової інформації.
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У Держархіві Закарпатської області

5 травня 2012 р. колектив Держархіву Закарпатської області взяв 
участь в щорічній Всеукраїнської акції “За чисте довкілля”.

* * *
16 травня 2012 р. у приміщенні Держархіву Закарпатської області 

відкрито виставку архівних документів та фотоматеріалів “Примусова 
праця. Німці, підневільні робітники та війна”.

* * *
26 червня 2012 р. на базі Держархіву Закарпатської області проведено 

чергове засідання постійно діючого семінару “Сучасне діловодство та архів-
на справа” для працівників архівних підрозділів та членів експертних комісій 
установ, організацій, підприємств – джерел комплектування архіву.

У Держархіві Запорізької області

5 квітня 2012 р. на веб-сайті Держархіву Запорізької області опублі-
ковано он-лайнову виставку до 130-річчя від дня народження видатного 
українського політичного діяча, історика, історіософа, соціолога, публі-
циста, теоретика українського консерватизму В.К. Липинського.

* * *
У травні 2012 р. Держархівом Запорізької області проведено щоріч-

ний конкурс серед представників засобів масової інформації Запорізької 
області за найкраще висвітлення діяльності місцевих архівних установ, 
історичного минулого України та Запорізької області за допомогою опри-
люднення та популяризації документів Національного архівного фонду 
до Дня журналіста.

Під час чергової колегії Держархіву Запорізької області (23 травня 
2012 р. ) були визначені переможці конкурсу та проведено нагородження 
журналістів-переможців Почесними грамотами Держархіву Запорізької 
області газет “Південна Зоря”, “Азовський вісник”, газети “Колос”, газе-
ти “Червоний промінь”.

* * *
7 червня 2012 р. Держархівом Запорізької області проведено семінар 

з питань організації діловодства і архівної справи для працівників діло-
водних служб та архівних підрозділів установ, організацій, підприємств – 
джерел формування Національного архівного фонду у зоні комплектування 
Державного архіву Запорізької області, в якому взяли участь 52 слухача.
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У Держархіві Івано-Франківської області

3 квітня 2012 р. у Держархіві Івано-Франківської області організо-
вано тематичні виставки, присвячені 130-им роковинам від дня народ-
ження політичних і громадських діячів, істориків – В. К. Липинського 
(1882–1931) та Д. І. Дорошенка (1882–1951).

* * *
18 квітня 2012 р. опубліковано збірник наукових статей “Європейсь-

ка традиція у розвитку місцевого самоврядування на Прикарпатті” (ви-
давництво “Лілея-НВ”), в якому розміщені ілюстрації документів Держ-
архіву Івано-Франківської області з питань історії становлення органів 
місцевого самоврядування краю.

* * *
23 квітня 2012 р. заступник начальника відділу формування НАФ, ді-

ловодства, обліку та довідкового апарату Держархіву Івано-Франківської 
області М. В. Григорак взяла участь у навчальному семінарі в Івано-Фран-
ківському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
керівників державних підприємств, установ та організацій і прочитала 
лекцію “Упорядкування та зберігання бухгалтерських документів. Скла-
дання номенклатури справ” для працівників бухгалтерських служб об-
ласної та районних держадміністрацій.

* * *
25 квітня 2012 р. у Держархіві Івано-Франківської області відкрито 

тематичну виставку, присвячену 26-й річниці Чорнобильської катастрофи.

* * *
26 квітня 2012 р. заступник начальника відділу інформації та вико-

ристання документів Держархіву Івано-Франківської області Л. М. Со-
ловка взяла участь у роботі обласної краєзнавчої конференції учнівської 
молоді “До оберегів відродження”, та виступила із доповіддю “Вико-
ристання архівних документів у вивченні й дослідженні рідного краю”.

* * *
7 травня 2012 р. у Держархіві Івано-Франківської області відкрито 

тематичну виставку “Івано-Франківську – 350 років!”.

* * *
8 червня 2012 р. заступник начальника відділу формування НАФ, 

діловодства, обліку та довідкового апарату Держархіву Івано-Франків-
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ської області М. В. Григорак та головний спеціаліст зазначеного відділу  
Л. С. Петрів провели у ПАТ “Прикарпаттяобленерго” тематичний семінар 
із структурними підрозділами установи “Формування справ та передача  
у архів структурного підрозділу”.

* * *
12 червня 2012 р. у 29-му випуску “Наукових записок з українсь-

кої історії” (Переяслав-Хмельницький, 2012) вийшла друком стаття про-
відного наукового співробітника Держархіву Івано-Франківської області  
Т. В. Середюк “Вплив зовнішньої трудової еміграції на добробут домо-
господарств”.

* * *
15 червня 2012 р. у черговому збірнику “Аркасівські читання” опуб-

ліковано матеріли ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27– 
28 квітня 2012 р., м. Миколаїв), серед яких стаття провідного науково-
го співробітника Держархіву Івано-Франківської області Т. В. Середюк 
“Трудова міграція українських жінок до країн Європи (кінець ХХ – поча-
ток ХХІ століття)”.

* * *
22 червня 2012 р. працівники Держархіву Івано-Франківської облас-

ті взяли участь в урочистостях з нагоди Дня Державної служби.
Під час урочистих зборів в Івано-Франківській облдержадміністра-

ції, начальник відділу зберігання держархіву А. В. Горошко, за сумлінну 
працю та з нагоди Дня Державної служби, нагороджена почесною грамо-
тою Голови облдержадміністрації.

* * *
27 червня 2012 р. відбувся пленум Івано-Франківської обласної орга-

нізації краєзнавців. Під час пленуму заступнику начальника відділу ін-
формації та використання документів Держархіву Івано-Франківської об-
ласті Л. М. Соловці урочисто вручено квиток члена Національної спілки 
краєзнавців України.

У Держархіві Київської області

24 квітня 2012 р. у Держархіві Київської області відкрито докумен-
тальну виставку до 26-ї річниці Чорнобильської трагедії
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* * *
25 квітня 2012 р. начальник відділу інформації та використання до-

кументів Держархіву Київської області, к. і. н. О. М. Бєлая взяла участь  
у передачі “Столиця” на 1-му каналі українського радіо “Голос Києва”. 

Виступ був присвячений роботі із зверненнями учасників ліквідації 
аварії на Чорнобильській атомній станції в Держархіві Київської області.

* * *
5 червня 2012 р. у Держархіві Київської області відбулися урочис-

тості з нагоди 90-річного ювілею архіву.
З вітальним словом від Державної архівної служби України висту-

пив перший заступник Голови Укрдержархіву В. М. Воронін. 
У рамках урочистих заходів відкрито документальну виставку  

“Державний архів Київської області: вчора, сьогодні, завтра” та вистав-
ку вишиванок начальника архівного відділу Бориспільської міської ради  
М. І. Довгенко. Запрошені також переглянули документальні фільми, 
присвячені історії архіву та ветеранам архівної справи Київської області.

У Держархіві Кіровоградської області

12 квітня 2012 р. працівники Держархіву Кіровоградської облас-
ті взяли участь у відкритті спільної з обласною універсальною науко-
вою бібліотекою ім. Д. І. Чижевського та обласним краєзнавчим музеєм 
виставки документів та матеріалів „Храми м. Єлисаветграда.”, що відбу-
лося у приміщенні ОУНБ ім. Д. І. Чижевського. 

Серед інших експонатів на виставці представлено копії документів 
Держархіву Кіровоградської області, що висвітлюють історію храмів різ-
них конфесій м. Єлисаветграда за період з 1800 року по 1937 р. Окремий 
масив документів ілюструє репресивну політику держави щодо церкви та 
священнослужителів у 20-ті – 30-ті роки ХХ століття, масштаби масових 
пограбувань храмів державою під час голоду 1921–1923 років. 

Захід відбувся за участі представників духовенства різних конфесій, 
науковців, краєзнавців, архівних, музейних та бібліотечних працівників, 
студентської молоді представників ЗМІ.

* * *
23 травня 2012 р. начальник відділу інформації та використання 

документів Держархіву Кіровоградської області О. А. Трибуцька взяла 
участь у засіданні “круглого столу” на теми “Партизанський рух на Кіро-
воградщині” та “Вивезення мирного населення з території окупованої 
Кіровоградської області на примусові роботи в роки Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років: уроки історії та сучасні погляди”. 
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Засідання відбулося на базі Державного навчального закладу “Центр 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, уста-
нов та організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації.”

* * *
29 травня 2012 року у Держархіві Кіровоградської області відбулася 

нарада-семінар з керівниками Трудових архівів Кіровоградської області з 
питань організації діяльності місцевих архівних установ для зберігання 
документів з особового складу суб’єктів господарської діяльності неза-
лежно від форм власності.

У Держархіві Луганської області

5 квітня 2012 р. начальник відділу інформації та використання до-
кументів Держархіву Луганської області Т. В. Проха відвідала презен-
тацію монографії “Нариси історії культури Луганщини”, яка відбулося  
у Луганському державному інституту культури і мистецтв.

* * *
27 квітня 2012 р. на базі Луганської регіональної торгово-промисло-

вої палати відбувся спільний семінар “Діловодство та архівна справа” для 
керівників структурних підрозділів, осіб, відповідальних за роботу архів-
них підрозділів та діловодних служб, установ, організацій, підприємств 
Луганської області.

Під час семінару співробітниками Держархіву Луганської області 
висвітлено питання щодо нормативної бази з архівної справи, складання 
номенклатур справ та формування документів у справі, експертизи цін-
ності документів в установах, підготовки і передавання справ із структур-
них підрозділів до архіву установи, складання річних розділів зведених 
описів справ, забезпечення збереженості документів архіву, порядку при-
ймання-передавання документів архіву тощо.

* * *
28 квітня 2012 р. працівники Держархіву Луганської області вшану-

вали пам’ять хвилиною мовчання постраждалих від нещасних випадків 
на виробництві та пройшли інструктаж з охорони праці з нагоди Всесвіт-
нього дня Охорони праці.

* * *
30 травня 2012 р. відбулось виїзне засідання Експертно-перевірної 

комісії Держархіву Луганської області на базі архівного відділу Луган-
ської міської ради.
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* * *
31 травня 2012 р. у Держархіві Луганської області відбулася спільна з 

Територіальним управлінням державної судової адміністрації в Лугансь-
кій області нарада “Стан збереженості документів архівних підрозділів 
установ судових органів Луганської області”.

У нараді взяли участь 54 представники установ судових органів Лу-
ганської області, а також начальники архівних відділів райдержадмініст-
рацій та міських рад області.

У Держархіві Львівської області

28 квітня 2012 р. у Держархіві Львівської області завершився пер-
ший тур Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”.

У номінації “кращий керівник” переможцем визнано начальника від-
ділу забезпечення збереженості документів № 1 Держархіву Львівської 
області В. М. Кислого.

* * *
4 травня 2012 р. на офіційному веб-сайті Держархіву Львівської об-

ласті опубліковано он-лайнову виставку документів “Невільні робітники 
в Третьому рейху” на вшанування пам’яті насильно вивезеного мирного 
населення з території окупованої України.

* * *
26 травня 2012 р. в газеті “Факти” опубліковано статтю “В нашем 

архиве мы обнаружили оригинальные технологии и рецепт производства 
всемирно знаменитой водки “Смирновка”.

* * *
4 червня 2012 р. головний спеціаліст відділу використання інформа-

ції документів О. Л. Бондар взяв участь у презентації тематичної виставки 
“До 200-річчя з дня народження Маркіяна Шашкевича та пам’яті Бориса 
Возницького” у музеї “Русалки Дністрової” – філії галереї мистецтв.

У Держархіві Миколаївської області

6 квітня 2012 р. працівники Держархіву Миколаївської області взя-
ли участь в установчих зборах по формуванню науково-практичної ради  
з представників громадськості при Держархіві Миколаївської області.
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* * *
19 травня 2012 р. директора Держархіву Миколаївської області  

Л. Л. Шевченко взяла участь у прямому ефірі телепередачі “Крапки над 
“і”, присвяченій дню вшанування пам’яті політичних репресій.

У Держархіві Одеської області

6 квітня 2012 р. директор Держархіву Одеської області І. І. Ніточко 
та провідний спеціаліст відділу НДА С. Є. Березін взяли участь у презен-
тації виставки “Традиційний румунський рушник” із фондів історично-
го музею м Галац, альбому “Нижньодунайський рушник”, та книжкової 
виставки “Рушниковий дивосвіт України”, що відбулися у приміщен-
ні Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені  
І. І. Мечникова.

* * *
9 квітня 2012 р. на веб-сайті Держархіву Одеської області оновлено 

он-лайнову виставку документів і матеріалів, присвячену 68-й річниці 
визволення Одеси від фашистських загарбників. 

* * *
14 квітня 2012 р. в газеті “Народна трибуна” № 15(11997) опубліко-

вано статтю кандидата філософських наук П. Козленка і головного спе-
ціаліста відділу НДА Держархіву Одеської області В. Деречіної “К 70-ле-
тию организации партизанского движения в Балтском районе”. 

* * *
20 квітня 2012 р. на веб-сторінці Держархіву Одеської області опуб-

ліковано електронні фотокопії описів фондів “Євангелічно-лютеранська 
парафія церкви (кирхи) Св. Павла у м. Одесі / Евангелическо-лютеранская 
парафия церкви (кирхи) Св. Павла в г. Одессе” (Ф.630, Оп.1) та “Одесь-
ке товариство історії та старожитностей / Одесское общество истории и 
древностей” (Ф.93, Оп.1,2).

* * *
24 квітня 2012 р. видано друком п’ятий випуск збірки наукових пра-

ць “Воронцовский сборник” (Одесса, 2012), до якої увійшли матеріали 
Міжнародної наукової конференції “V Воронцовские чтения. М. С. Во-
ронцов и его эпоха: историческая ретроспектива”, що відбулася в м. Одесі  
5–6 листопада 2011 р. 

На сторінках видання опубліковано статті співробітників Держар-
хіву Одеської області: С. Є. Березіна “Э. Р. фон Штерн и постановка пре-
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подавания всеобщей истории в Новороссийском университете”, С. А. Же-
ляскова (у співавторстві з В. В. Левченко) “М. К. Павловский – настоятель 
церкви во имя Св. Александра Невского” та О. Ю. Штепко “Кабинетные 
исследования острова Змеиный во второй половине ХIХ в.”.

* * *
24 квітня 2012 р. начальник відділу зберігання, обліку документів 

Держархіву Одеської області О. О. Солончук та заступник начальника 
відділу інформації С. А. Желясков прийняли участь у ювілейному засі-
данні Наукової секції книги при Одеському домі вчених.

* * *
25 квітня 2012 р. на веб-сторінці Держархіву Одеської області опублі-

ковано он-лайнову виставку документів і матеріалів з фондів Держархіву 
Одеської області, присвячену 26-й річниці Чорнобильської катастрофи.

* * *
4 травня 2012 р. у першому номері наукового видання “Історичний 

альманах” (Центр досліджень з історії освіти, науки та техніки на пів-
дні України імені академіка В. І. Лепського, Одеський національний уні-
верситет імені І. І. Мечникова, 2012) опубліковано роботу співробітника  
Держархіву Одеської області С. Є. Березіна “Архивные материалы и 
пресса о деятельности “Румынского университета” в Одессе”.

* * *
7 травня 2012 р. у збірці наукових праць “Науковий вісник Мико-

лаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Ви-
пуск 3.32 Історичні науки” (Миколаїв, 2012) опубліковано роботу голо-
вного наукового співробітника відділу НДА Держархіву Одеської області 
О. Ю. Штепко “Відтворення розвитку острову Зміїного на сторінках сус-
пільно-аналітичного щотижневика “Дзеркало тижня”.

* * *
24 травня 2012 р. співробітники Держархіву Одеської області взяли 

участь в урочистому відкритті XIII Всеукраїнської виставки-форуму “Ук-
раїнська книга на Одещині” що проходила у приміщенні Одеської націо-
нальної наукової бібліотеки імені М. Горького.

* * *
7 червня 2012 р. методист відділу формування НАФ та діловодства 

Держархіву Одеської області Т. В. Ратушна прийняла участь у семінарі з 
підвищення кваліфікації секретарів сільських, селищних, міських (міст 
районного значення) рад у центрі підвищення кваліфікації Одеського  
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регіонального інституту державного управління “Порядок комплектуван-
ня архіву. Завдання та перспективи розвитку галузі архівознавства та ді-
ловодства на сучасному етапі розвитку суспільства”.

* * *
18–19 червня 2012 р. на виконання розпорядження голови Одесь-

кої обласної державної адміністрації від 06.04.2012 № 328/А-2012 “Про 
організацію підвищення кваліфікації державних службовців обласної та 
районних державних адміністрацій у 2012 році” працівники Держархіву 
Одеської області взяли участь у тематичному короткотерміновому семі-
нарі для керівників та спеціалістів архівних відділів райдержадміністрацій 
“Актуальні питання організації та ведення архівної справи” що проходив в 
Одеському регіональному інституті державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України.

У зазначеному семінарі також взяли участь 26 начальників архівних 
відділів райдержадміністрацій Одеської області.

* * *
21 червня 2012 р. директор Держархіву Одеської області І. І. Ніточ-

ко надав інтерв’ю журналістам регіональних телерадіокомпаній “Здоро-
вье”, “А-1”, “А-2” щодо основних напрямків діяльності архіву, роботу із 
зверненнями громадян, видавничі проекти та проблеми аварійного стану 
приміщення архіву.

* * *
22 червня 2012 р. директор Держархіву Одеської області І. І. Ніточко 

надав інтерв’ю журналістам телерадіокомпанії “Круг” щодо участі ар-
хівів Одещини у проекті “Народний бюджет”, про актуальні проблеми 
розвитку архівної справи на сучасному етапі.

У Держархіві Полтавської області

У ІІ кварталі 2012 р. опубліковано 5 статей, підготовлених праців-
никами Держархіву Полтавської області, серед яких: “Пошанування ві-
домого полтавського історика-архівіста В. Н. Жук” (І. В. Дудяк, газета 
“Край”), “Листи з фронту” (В. В. Коротенко, газета “Край”), “Священ-
ний рід Білінських” (В. В. Коротенко, Матеріали Х Міжнародної наукової 
конференції), “Щоденник лікаря О. О. Несвіцького – цінне джерело з іс-
торії Полтавщини 1917–1922 рр.” (Ю. М. Говорун, газета “Край”), “Про 
нові науково-довідкові видання Державного архіву Полтавської області”  
(І. В. Дудяк, журнал “Архіви України”).
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* * *
12 квітня 2012 року на фасаді Держархіву Полтавської області вста-

новлено меморіальну дошку відомому історику-архівісту, заслужено-
му працівнику Української РСР, фундаторові історичного краєзнавства  
в Полтавській області В. Н. Жук (1928–2008).

* * *
17 квітня 2012 р. Держархівом Полтавської області проведено семі-

нар-практикум з питань роботи діловодних служб та архівних підрозділів 
установ та організацій енергетичної, паливної, хімічної і нафтохімічної , 
машинобудівної і металооброблювальної промисловості.

У рамках заходу проведено зустріч Директора Держархіву Полтавсь-
кої області Г. П. Білоус із відповідальними за роботу діловодних служб та 
архівних підрозділів з питань соціальних ініціатив Президента України.

* * *
24 квітня 2012 р. у Держархіві Полтавської області відкрито доку-

ментальну виставку “З історії Полтавського спорту. Євро–2012”. На вис-
тавці експонувалося 40 архівних документів.

* * *
31 травня 2012 р. заступник директора Держархіву Полтавської об-

ласті Т. П. Пустовіт взяв участь у передачі “З історії вулиці м. Полтави, 
вул. Пушкіна” на Полтавській студії “Місто”.

У Держархіві Рівненської області

26 квітня 2012 р. у Рівненському обласному центрі перепідготовки 
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організа-
цій проведено навчання з питань діловодства, складу та змісту докумен-
тів Держархіву Рівненської області з відповідальними за ведення діло-
водства в установах та організаціях.

* * *
27 квітня 2012 р. у Держархіві Рівненської області відкрито виставку 

архівних документів “З історії святкування 1-го Травня на Рівненщині”.
Того ж дня працівники Держархіву Рівненської області взяли участь 

у підготовці та записі телепередач для РДТРК, присвячених Дню матері 
та історії святкування 1-го Травня на Рівненщині.
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* * *
17 травня 2012 р. у Рівненському обласному центрі перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та органі-
зацій прочитано лекцію щодо складу та змісту документів Держархіву 
рівненської області для державних службовців управлінь та відділів Рів-
ненської облдержадміністрації.

* * *
29 травня 2012 р. у Держархіві Рівненської області відкрито вистав-

ку архівних документів до 90-річчя створення української молодіжної 
організації “Пласт”.

Того ж дня у Держархіві Рівненської області відкрито виставку ар-
хівних документів, присвячену історії примусового переселення етніч-
них українців з території Польщі.

* * *
13 червня 2012 р. у Держархіві Рівненської області відкрито вистав-

ку документів “Періодичні видання царського періоду у фондах бібліоте-
ки Держархіву Рівненської області”.

У Держархіві Сумської області

25 квітня 2012 р. у Держархіві Сумської області відкрито виставку 
документів до 26-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС.

В експозиції представлено матеріали газетних фондів архіву, фото-
графії, журнальні статті, а також чорнобильські щоденники поета, прозаї-
ка, журналіста М. С. Гриценка, який брав участь у ліквідаційних роботах 
наслідків аварії на ЧАЕС.

* * *
18 травня 2012 р. у Держархіві Сумської області відкрито тематичну 

фото-документальну виставку з нагоди 70-их роковин масових політич-
них репресій 1937–1938 рр.

* * *
12–13 червня 2012 р. у Сумському обласному центрі перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 
відбувся короткотерміновий семінар “Проведення експертизи цінності 
документів експертними комісіями архівних відділів райдержадмініст-
рацій та міських рад” для начальників та спеціалістів архівних відділів 
Сумської області. 
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Заступник директора Держархіву Сумської області Ю. О. Олійник 
та головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства Держар-
хіву Т. О. Пєшковою прочитано лекції з архівної тематики для слухачів 
семінару.

У Держархіві Тернопільської області

11 квітня 2012 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 
виставку ікон Володимира Шерстія “Озветься й дерево любов’ю до Хрис-
та”, присвячену святкуванню Великодня.

* * *
12 квітня 2012 р. директор Держархіву Тернопільської області взяв 

участь у записі телепередачі ТТБ “Крізь призму часу” на тему “Об’єднана 
Європа: реалії та перспективи”.

* * *
18 квітня 2012 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито вистав-

ку “З глибини віків”, присвячену Дню пам’яток та визначних місць.

* * *
27 квітня 2012 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 

виставку “Трансфер українсько-польського населення та його наслідки”, 
присвячену 65-им роковинам операції “Вісла”.

* * *
8 травня 2012 р. директора Держархіву Тернопільської області  

Ю. Є. Гумен взяв участь у записі телепередачі ТТБ “Крізь призму часу” 
на тему “Чи відбудеться повернення генерала Черняховського до Терно-
поля?”.

* * *
10 травня 2012 р. директор Держархіву Тернопільської області  

Ю. Є. Гумен взяв участь у підсумковій науково-практичній конференції 
“Громада і місто”.

* * *
16 травня 2012 р. працівники Держархіву тернопільської області взя-

ли участь у забігу, що проходив в м. Тернопіль в рамках проведення Все-
української спортивної акції “Олімпійський день – 2012”.
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* * *
22 травня 2012 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 

виставку “І оживу, і думу вольную із домовини визову…” до 151-ї річниці  
перепоховання Т. Г. Шевченка на Чернечій горі у Каневі.

* * *
25 травня 2012 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 

виставку “З когорти нескорених” до Дня героїв.

* * *
19 червня 2012 р. директор Держархіву Тернопільської області взяв 

участь у записі телепередачі ТТБ “Європейський вибір” на тему “Зміни в 
політичній карті Європи. Зниклі держави ХХ століття”.

* * *
22 червня 2012 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 

виставку “Під знаком “ОST” до 70-ї річниці початку насильного виве-
зення мирного населення з території окупованої України на примусові 
роботи в роки Великої Вітчизняної війни.

У Держархіві Харківської області

17 квітня 2012 р. у Держархіві Харківської області розпочав роботу 
семиденний семінар із підвищення кваліфікації працівників діловодних, 
архівних та експертних служб підприємств, установ і організацій.

У роботі семінару взяли участь представники Харківського націо-
нального медичного університету, Головного управління статистики  
у Харківській області, Головного управління економіки Харківської об-
ласної державної адміністрації, Харківського базового медичного колед-
жу тощо.

* * *
21 квітня 2012 р. працівники Держархіву Харківської області взяли 

участь у обласному суботнику “День довкілля”.

* * *
23 квітня 2012 р. у конференц-залі Центральної наукової бібліотеки 

Харківського національного університету імені В. Н. Карабіна презенто-
вано довідник “Харьков: справочник по названиям: 7000 улиц, площадей, 
скверов, районов…” (“Издательство “Сага”) одним із укладачів якого є 
начальник відділу кадрової роботи та діловодного забезпечення Держар-
хіву Харківської області Н. М. Харченко.
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* * *
26 квітня 2012 р. заступник директора Держархіву Харківської об-

ласті взяла участь у церемонії покладання квітів до Пам’ятного знаку 
жертвам Чорнобильської катастрофи з нагоди відзначення 26-ї річниці 
аварії на ЧАЕС.

* * *
28 квітня 2012 р. у Держархіві Харківської області відбувся семінар-

нарада з питань охорони праці з нагоди відзначення Всесвітнього дня 
охорони праці та вшанування пам’яті осіб, які загинули на виробництві.

* * *
22 травня 2012 р. заступник Держархіву Харківської області  

Л. М. Юдіна взяла участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника 
Т. Г. Шевченка з нагоди 151-ї річниці перепоховання праху видатного ук-
раїнського поета Т. Г. Шевченка на Чернечій горі у Каневі.

* * *
7 червня 2012 р. начальник відділу формування НАФ та діловодства 

Держархіву Харківської області Л. О. Михасенко взяла участь у нараді 
керівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану Харків-
ської області.

* * *
11 червня 2012 р. у Держархіві Харківської області відбувся семінар 

із підвищення кваліфікації працівників місцевих архівних установ “Ор-
ганізація роботи архівних відділів районних державних адміністрацій та 
міських рад Харківської області”.

У Держархіві Херсонської області

6 квітня 2012 р. співробітники Держархіву Херсонської області  
С. Чечет (відділ використання інформації документів) та Н. Кузовова (від-
діл формування НАФ та діловодства) взяли участь у телепередачі “Ранок 
на “Скіфії” Херсонської обласної державної телерадіокомпанії. 

Під час прямого ефіру представники архіву відповіли на питання, що 
стосуються мережі архівних установ, змісту основних архівних фондів, 
передачі до архіву документів ліквідованих установ, зберігання докумен-
тів з особового складу, порядок звернення громадян тощо.
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* * *
19 квітня 2012 р. Держархівом Херсонської області спільно з факуль-

тетом психології, історії та соціології Херсонського державного універ-
ситету проведено архівні читання “Історія в документах ”, присвячені до 
річниці утворення у квітні 1921 р. архівної служби Херсонщини.

У ході читань учасникам представлені доповіді співробітників Держ-
архіву Херсонської області, викладачів кафедри історії України та мето-
дики викладання держуніверситету, студентів факультету.

* * *
21 травня 2012 р. співробітники Держархіву Херсонської області 

взяли участь у прямому ефірі Херсонської обласної державної телерадіо-
компанії “Скіфія” в телепередачі “Ранок на Скіфії” з нагоди Дня пам’яті 
жертв політичних репресій.

У Держархіві Хмельницької області

20 квітня 2012 р. заступник начальника відділу інформації та вико-
ристання документів Держархіву Хмельницької області Ю. В. Олійник 
взяла участь у передачі Хмельницького обласного радіо “Цей день в іс-
торії Поділля” з рубрики , “Персона біля мікрофона”.

* * *
23 квітня 2012 р. в Держархіві Хмельницької області відкрито книж-

ково-документальну виставку з нагоди відзначення 26-ї річниці аварії на 
ЧАЕС.

* * *
4 травня 2012 р. директор Держархіву Хмельницької області  

В. Г. Байдич та заступник начальника відділу інформації та використання 
документів Держархіву Хмельницької області, к. і. н Ю. В. Олійник взяли 
участь у та виступили з доповідями під час науково-теоретичної конфе-
ренції “Історія, культура та освіта: Християнський вимір”, що проходила 
у приміщенні Хмельницького інституту МАУП.

* * *
25 травня 2012 р. в органному залі Хмельницької обласної філармонії 

відбулось урочисте, розширене засідання колегії Держархіву Хмельниць-
кої області, присвячене 90-річчю створення архівної справи на Хмель-
ниччині.

У засіданні колегії взяли участь та виступили заступник голови-
керівник апарату Хмельницької облдержадміністрації Л. В. Бернадська, 
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керуючий справами Хмельницької обласної ради В. Г. Брицький, керуюча 
справами Хмельницького міського виконавчого комітету Л. П. Черевчен-
ко, проректор з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного 
університету ім. Івана Огієнка О. М. Федьков, перший проректор Хмель-
ницького університету управління та права Л. Л. Місінкевиич, колишні 
директори та ветерани архівної справи.

Кращих архівістів відзначено грамотами Державної архівної служби 
України, Хмельницької облдержадміністрації, облради, міського виконав-
чого комітету, обкому профспілки та Держархіву Хмельницької області.

В рамках урочистих заходів відкрито документально-тематичну 
виставку “Гортаючи сторінки історії”, присвячену 90-річчю архівної 
справи на Хмельниччині.

* * *
29 травня 2012 р. заступник начальника відділу інформації та вико-

ристання документів Держархіву Хмельницької області Ю. В. Олійник 
у передачі Хмельницького обласного радіо “Цей день в історії Поділля”  
з рубрики , “Персона біля мікрофона”.

* * *
7 червня 2012 р. у Держархіві Хмельницької області відбувся семі-

нар для відповідальних за архівний підрозділ (архів) підприємств, уста-
нов, організацій, які будуть передавати документи постійного зберігання 
до Держархіву в 2012, 2013 роках (за графіком). 

У Держархіві Черкаської області

11 квітня 2012 р. у Держархіві Черкаської області проведено семінар 
за участю завідувачів районних та міських трудових архівів Черкаської 
області з питань збереженості та обліку архівних документів, виконання 
запитів соціально-правового характеру.

* * *
26–27 квітня 2012 р. директор Держархіву Черкаської області  

Т. А. Клименко взяла участь у Всеукраїнській науковій конференції “Ак-
туальні проблеми археології, історії та історичного краєзнавства Буго-
Дніпровського межиріччя”.

* * *
26 квітня 2012 р. у Держархіві Черкаської області відкрито виставку 

архівних документів “Чорнобиль: документи свідчать”.
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* * *
У квітні 2012 р. у Держархіві Черкаської області експонувалася  фо-

тодокументальна виставка до 90-річчя з часу створення Л. С. Курбасом 
театру “Березіль”.

* * *
7 травня 2012 р у Держархіві Черкаської області відкрито вистав-

ку архівних документів до 110-річчя від дня народження археолога  
і краєзнавця Г. Ю. Храбана.

Того ж дня у ефірі Черкаської обласної телерадіокомпанії у телепро-
грамі “Студія 2” транслювалася презентація книги “На степовому про-
сторі”, підготовленої за документальними матеріалами Держархіву Чер-
каської області.

У Держархіві Чернівецької області

У квітні 2012 р. у Держархіві Чернівецької області відкрито тема-
тичну документальну виставку “Участь Дмитра Івановича Дорошенка в 
гетьманському уряді Павла Скоропадського”, присвячену 130-й річниці 
від народження видатного науковця, політичного і громадського діяча  
Д. І. Дорошенка.

У Держархіві Чернігівської області

2 квітня 2012 р. в ефірі Чернігівського обласного радіо прозвучав 
виступ директора Держархіву Чернігівської області Р. Б. Воробей, при-
свячений актуальним питанням роботи архіву.

* * *
5 квітня 2012 р. заступник директора Держархіву Чернігівської об-

ласті Н. М. Лоба нова прийняла участь у прес-конференції зі ЗМІ щодо 
передачі документів Г. Кураса до Держархіву Чернігівської області там 
бібліотечних видань до Чернігівської обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. В. Г. Короленка.

* * *
17–20 квітня 2012 р. у Держархіві Чернігівської області проведено 

курси підвищення кваліфікації для працівників діловодних та архівних 
служб установ, організацій та підприємств – джерел комплектування 
Держархіву Чернігівської області.



* * *
26 квітня 2012 р. у Держархіві Чернігівської області відкрито фото-

документальну виставку “Наш біль – Чорнобиль”, присвячену до річниці 
аварії на ЧАЕС.

* * *
23 травня 2012 р. у Держархіві Чернігівської області відбувся круг-

лий стіл, присвячений 90-річчю створення Чернігівського архівного уп-
равління. 

З цієї нагоди у ефір Чернігівської обласної державної телерадіоком-
панії та обласного радіо вийшли теле- та радіопередачі підготовлені за 
документами Держархіву Чернігівської області. Підготовлено статті до 
обласної газети “Деснянська правда”.

* * *
18 червня 2012 р. у Держархіві Чернігівської області відкрито тема-

тичну виставку “Чернігівщина у Вітчизняній війні 1812 року”.

У Держархіві м. Києва

У IV кварталі 2011 р. в ефір ДТРК радіостанції “Голос Києва” у 
програмі “Київські етюди” вийшли сім радіопередач, підготовлених  
Держархівом м. Києва, що присвячувались 120-річчю від дня народження  
О. Ю. Шмідта, 195-річчю від дня народження О. В. Беретті, 60-річчю 
українського телебачення та створення телецентру у Києві, історії Київ-
ського метрополітену, Дню пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр., 
Дню працівників архівних установ України, святкуванню киянами Ново-
го року у ХІХ – на початку ХХ століття.
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МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ

В Укрдержархіві

24–27 квітня 2012 р. Голова Державної архівної служби О. П.  Гінз-
бург перебувала у службовому відрядженні в м. Белград (Республіка Сер-
бія) в рамках якого 25 квітня підписано Угоду про співробітництво між 
Державною архівною службою України та Архівом Югославії та прове-
дено консультації з в. о. директора Архіву Югославії М. Милошевичем.

25 квітня Голова Державної архівної служби взяла участь у цере-
монії відкриття документальної виставки, присвяченої 200-річчю серб-
ської дипломатії в приміщенні Міністерства закордонних справ Респуб-
ліки Сербія та 26 квітня - фотовиставки “Чорнобиль вчора та сьогодні” 
в приміщенні Російського дому, експозиція якої підготовлена спільно 
Посольством України з Посольством Російської Федерації та Посольс-
твом Республіки Білорусь в Республіці Сербія до 26-ї річниці трагедії на 
Чорнобильській АЕС

* * *
15 травня 2012 р. відбулося урочисте підписання Меморандуму про 

співробітництво між Державною архівною службою України та Гене-
ральною дирекцією державних архівів Баварії (ФРН).

Від української сторони проект Меморандуму підписано Головою 
Державної архівної служби України О. П. Гінзбург, від баварської – ди-
ректором Головного державного архіву Баварії, д-ром Г. Хетцером.

У рамках церемонії підписання меморандуму учасники ознайомили-
ся з оригіналами архівних документів з фондів Центрального державного 
архіву вищих органів влади та управління (ЦДАВО) України, Централь-
ного державного історичного архіву України, м. Київ (ЦДІАК) та фото-
документами Центрального державного кінофотофоноархіву (ЦДКФФА) 
України ім. Г. С. Пшеничного, що висвітлюють історію українсько-ба-
варського співробітництва.

Цього ж дня відбулися консультації між керівництвом Укрдержар-
хіву, директорами центральних державних архівів України та членами 
делегації баварських архівістів щодо подальших напрямків співробітниц-
тва, зокрема підготовки спільних довідкових видань. 
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Члени делегації також відвідали ЦДАВО та ЦДКФФА ім. Г. С. Пше-
ничного.

* * *
17 травня 2012 р. у рамках Міжнародного форуму з електронного 

цифрового підпису “PKI – Forum Україна 2012” відбувся круглий стіл 
“PKI – та архівна справа”, у роботі якого взяли участь представники 
Укрдержархіву. 

З повідомленнями на круглому столі виступили начальник відді-
лу інформаційних технологій Укрдержархіву Ю. І. Забенько (“Формати 
електронних документів тривалого зберігання”) та заступник директора 
Центрального державного електронного архіву України Ю. С. Ковтанюк 
(“Концепція життєвого циклу електронного документообігу: від створен-
ня до архівного зберігання”).

* * *
24 травня 2012 р. Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург 

взяла участь у заходах присвячених 90-річчю державних архівних уста-
нов Республіки Білорусь та 85-річчю Національного архіву Республіки 
Білорусь (м. Мінськ, Республіка Білорусь). Організатор: Департамент  
з архівів та діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь.

* * *
28–31 травня 2012 р. у м. Ужгород на виконання доручення Кабінету 

Міністрів України від 6 квітня 2012 року № 13284/1/1-12 відбулась щоріч-
на тристороння зустріч керівників державних архівних служб України, 
Росії та Білорусі за участі директорів державних архівних установ цих 
держав. У рамках зустрічі обговорено питання “Стан, проблеми та перс-
пективи діяльності регіональних архівів”.

Організаторами зустрічі стали Державна архівна служба України та 
Державний архів Закарпатської області. Міжнародні заходи проводилися 
за участі та підтримки Закарпатської обласної державної адміністрації. 

Головною метою зустрічі стало узгодження конкретних заходів з ре-
алізації спільних проектів, обговорення найактуальніших проблем роз-
витку архівної галузі, що виникають перед українськими, російськими та 
білоруськими архівістами на сучасному етапі розвитку інформаційного 
суспільства та переходу до електронного діловодства, окреслення можли-
вих шляхів їхнього вирішення шляхом обміну досвідом. Також обговоре-
но питання підготовки спільних документальних виставок, співробітниц-
тво у галузі науково-дослідної та методичної роботи, організація видання 
довідників.
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У міжнародних заходах взяли участь Голова Державної архівної 
служби України О. П. Гінзбург, керівник Федерального архівного агентс-
тва Російської Федерації А. М. Артізов, директор Департаменту з архівів 
та діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь В. І. Адамушко, 
Голова Закарпатської обласної державної адміністрації О. О. Ледида, пер-
ший заступник Ужгородського міського голови В. Ф. Трикур, керівники 
державних архівних установ України та Білорусі, федеральних архівів 
Росії, представники громадськості, ЗМІ.

* * *
31 травня 2012 р. заступник Голови Укрдержархіву О. В. Музичук 

взяла участь у черговій Генеральній асамблеї ЮРБІКИ (EURBICA), яка 
відбулася у м. Копенгаген (Королівство Данія).

У Державному департаменті  
страхового фонду документації

19 квітня 2012 р. заступник директора Науково-дослідного, проект-
но-конструкторського та технологічного інституту мікрографії І. М. Кри-
вулькін взяв участь у IV міжнародній науковій конференції курсантів та 
студентів, ад’юнктів і професорсько-викладацького складу “Організацій-
но-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення 
діяльності органів управління та підрозділів МНС України”, що проходи-
ла в Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля.

* * *
25–28 травня 2012 р. на базі Севастопольського інституту банківсь-

кої справи Української академії банківської справи Національного банку 
України відбулася 6 щорічна міжнародна наукова конференція “Надійні 
системи, сервіси та технології (DESSERT 2012)”, організаторами якої cта-
ли: Національний аерокосмічний університет “ХАІ”, корпорація “Радій”, 
Національний університет ім. Тараса Шевченко, Полтавський Національ-
ний технічний університет, Центр безпеки та оборони (Болгарія), Інсти-
тут точної механіки та управління (Академія наук, Російська Федерація), 
Інститут інформаційних наук та технологій CNR (Італія).

Відповідно до програми конференції з доповіддю “Архитектура ин-
теграции облаков распределенной системы хранения, оперативного об-
новления и предоставления данных о потенциально опасных объектах 
на основе технологии cloud computing” виступив заступник директора 
Державного департаменту страхового фонду документації – начальник 
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управління ведення державних реєстрів, моніторингу та наукової політи-
ки А. В. Меленець 

У межах конференції 2 семінари: “Інтегровані Web- , Grid- и Cloud-
основані системи” та “Семінар по надійності Cloud Computing” пройшли 
під головуванням заступника директора Державного департаменту стра-
хового фонду документації – начальника управління ведення державних 
реєстрів, моніторингу та наукової політики А. В. Меленця 

В Українському науково-дослідному інституті архівної справи
та документознавства (УНДІАСД)

4 квітня 2012 р. старший науковий співробітник відділу документоз-
навства УНДІАСД А. Ю. Слизький взяв участь у ХII Міжнародній нау-
ково-практичній конференції молодих учених і студентів “Політ. Сучасні 
проблеми науки”, яка проходила на базі Національного авіаційного уні-
верситету (м. Київ).

* * *
17 квітня 2012 р. заступник директора УНДІАСД М. В. Горбатюк 

взяв участь у роботі міжнародної наукової конференції “Український 
консерватизм: історія, політика, ідеологія та перспективи розвитку (до 
130-річчя від дня народження В’ячеслава Липинського)”, що відбулася у 
Київському національному лінгвістичному університеті.

* * *
24 квітня 2012 р. директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у 

Міжнародній науково-практичній конференції “Дні інформаційного сус-
пільства–2012”, яка відбулася у Національній академії державного управ-
ління при Президентові України.

* * *
25 квітня 2012 р. заступник директора УНДІАСД М. В. Горбатюк 

взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Українська 
революція 1917–1921 рр.: погляд із сьогодення”, яка відбулася у Верхов-
ній Раді України та виступив з доповіддю “Трансформація поглядів ук-
раїнських привладних еліт на питання соборності в добу національно-
визвольних змагань 1917–1921 рр.”.

* * *
17–18 травня 2012 р. директор УНДІАСД О. Я. Гаранін та завіду-

вач відділу фізико-хімічних та біологічних досліджень Н. М. Христова 
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взяли участь у Міжнародній науковій конференції “Історична спадщина 
Білорусі: виявлення, збереження та дослідження (до 90-річчя Державної 
архівної служби Республіки Білорусь; 85-річчя Національного архіву 
Республіки Білорусь; 20-річчя кафедри джерелознавства БГУ)”.

* * *
Завідувач відділу документознавства УНДІАСД С. Г. Кулешів взяв 

участь у VI міжнародному науково-теоретичному семінарі “Термінологія 
документознавства та суміжних галузей знань”, що проходив у Київсько-
му національному університеті культури і мистецтв.

У Центральному державному архіві громадських  
об’єднань України (ЦДАГО)

13 червня 2012 р. під час перебування у м. Києві заступник дирек-
тора Архіву Президента Республіки Казахстан З. С. Айдарбеков відвідав 
ЦДАГО України.

У рамках візиту відбулася зустріч З. С. Айдарбекова з директором 
ЦДАГО України В. С. Лозицький, під час якої обговорено подальшу спів-
працю, відповідно до діючого двохстороннього договору між архівами, 
відбувся обмін досвідом роботи та документальними виданнями. Зокре-
ма З. С. Айдарбеков передав В. С. Лозицькому інформаційно-методич-
ний бюлетень “Ақпаратты-әдістемелік бюллетень”, в якому опубліковано 
статтю директора ЦДАГО України “Из опыта работы Государственного 
архива общественных объединений Украины”.

У ході зустрічі гість відвідав сховища та читальний зал архіву, оз-
найомився з роботою реставраційної майстерні.

У Центральному державному кінофотофоноархіві України  
ім. Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)

15 червня 2012 р. працівники ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшенич-
ного взяли участь у XI Київському міжнародному фестивалі докумен-
тальних фільмів “Кінолітопис-2012”, присвяченому 80-річчю ЦДКФФА 
України ім. Г. С. Пшеничного (Російський центр науки у культури у Києві 
(вул. Борисоглібська,2).
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У Центральному державному науково-технічному архіві України 
(ЦДНТА України)

20 квітня 2012 р. провідний спеціаліст відділу використання ін-
формації документів ЦДНТА України А. Агішева взяла участь у 65-й 
Міжнародній конференції молодих учених Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна та виступила з доповіддю “Документи інс-
титуту Укргідропроект як джерельна база для дослідження водних ресурсів  
України”.

* * *
23 квітня 2012 р. працівники ЦДНТА України взяли участь у Міжна-

родній науковій конференції “Шістнадцяті Слобожанські читання”, при-
свяченій 290-річчю від дня народження Г. С. Сковороди, та виступили 
з доповідями “Документація щодо конкурсів на проектування харківсь-
ких будівель у фонді О. М. Бекетова Центрального державного науково-
технічного архіву України” (начальник відділу використання інформації 
документів ЦДНТА України А. Алєксєєнко), “Інформаційний потенціал 
журналу “Зодчий” та проектної документації ЦДНТА України для вив-
чення архітектури Харківщини” (провідний спеціаліст відділу вико-
ристання інформації документів ЦДНТА України О. Дождьова).

У Центральному державному архіві зарубіжної україніки (ЦДАЗУ)

23 квітня 2012 р. ЦДАЗУ відвідала викладач Української недільної 
школи при Посольстві України в Болгарії та представник Українсько-бол-
гарського Товариства “Мати Україна” А. М. Якімова. 

В ході зустрічі обговорено шляхи співробітництва між ЦДАЗУ та ук-
раїнською спільнотою у Болгарії.

А. М. Якімова передала архіву декілька збірників Матеріалів Драго-
манівських студій та книгу її авторства “Українці в Болгарії: філософія 
історичного буття”.

* * *
30 травня 2012 р. ЦДАЗУ відвідала віце-президент Національного 

фонду підтримки демократії (США) Надія Дюк.
Під час візиту з керівництвом архіву обговорено перспективи спів-

робітництва між ЦДАЗУ та українцями у США, також гостя ознайомила-
ся з експозицією виставок ЦДАЗУ. 
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У Держархіві Вінницької області

17–18 травня 2012 р. головний спеціаліст відділу інформації та вико-
ристання документів Держархіву Вінницької області, к.і.н. К. В. Заваль-
нюк взяв участь у Міжнародній науковій конференції “Книжкова та ру-
кописна культура: історія, методологія, джерельна база” (Національний 
університет “Львівська політехніка” м. Львів) та виступив з доповіддю 
“Документи Державного архіву Вінницької області про Якова Гальчев-
ського”.

* * *
17–18 травня 2012р. старший науковий співробітник відділу ін-

формації та використання документів Держархіву Вінницької області,  
к.і.н. В. І. Петренко взяв участь у IV міжнародній науково-практичній кон-
ференції “Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських 
зв’язків” (Національний університет ім. І. Огієнка м. Кам’янець-Поділь-
ський) та виступив з доповіддю “Документи Державного архіву Вінниць-
кої області про м. Кам’янець-Подільський 1920–1930 рр. ХХ ст.”.

* * *
18 травня 2012 р. старший науковий співробітник відділу інфор-

мації та використання документів Держархіву Вінницької області,  
к.і.н. В. І. Петренко взяв участь у Міжнародній науковій конференції “Ук-
раїна і Польща: історичне сусідство” (Вінницький державний педагогіч-
ний університет ім. М.Коцюбинського) та виступив з доповіддю “Генеза 
українсько-польських відносин на Вінниччині в останні десятиріччя”.

У Держархіві Волинської області

11–12 травня 2012 р. директор Держархіву Волинської області  
В. М. Гика взяв участь у XLI Міжнародній історико-краєзнавчій нау-
ковій конференції “Минуле і сучасне Волині та Полісся. Україна та Во-
линь у наполеонівських війнах”, присвяченій 200-річчю війни 1812 року, 
та виступив з доповіддю “Відомості про війну 1812 року в документах  
ержавного архіву Волинської області”.

У рамках конференції начальник відділу формування НАФ Держар-
хіву Волинської області Р. Р. Ярмолюк взяла участь у виїзному засіданні 
конференції по ознайомленню із пам’ятками та експозиціями музеїв Во-
лині, присвячених воєнним подіям різних епох.
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У Держархіві Закарпатської області

3–17 червня 2012 р. у зв’язку із підписанням угоди на ІV засіданні 
компетентної Змішаної Українсько-Угорської комісії з питань транскор-
донної співпраці та прикордонних зв’язків про оцифрування документів, 
що зберігаються у Берегівському підрозділі Держархіву Закарпатської 
області, на підставі листа Генерального консулу Угорської республіки в 
м. Берегово до голови Закарпатської обласної державної адміністрації  
№ BRG/12/2012 від 03.02.2012, група архівістів – члени комісії з підго-
товки проведення оцифрування документів Держархіву Закарпатської 
області відвідала Будапештський міський архів (Угорщина).

У рамках візиту відбулася робоча зустріч українських архівістів з ар-
хівістами архіву міста Будапешт.

Під час відрядження працівники держархіву відвідали також На-
ціональний архів Угорщини. Під час візиту архівісти оглянули архівний 
музей, у якому представлені портрети колишніх архівістів, старовинні 
канцелярські меблі, засоби для зберігання документів, карт, архівні блан-
ки, фотодокументи і середньовічні грамоти з архівних фондів, а також 
читальні зали і архівосховища. 

У Держархіві Одеської області

26–27 травня 2012 р. завідуючий лабораторією фізичної збереженос-
ті документів і страхового фонду Держархіву Одеської області А. Хромов 
взяв участь у роботі Міжнародних наукових читань “Південна Україна: 
козацька та після козацька доба (ХVІ–ХХ ст.)”, які відбулися в Одеському 
національному університеті імені І. І. Мечникова, та виступив з доповід-
дю “Поліцейська служба дунайських козаків в Одесі в другій третині  
ХІХ ст.”.

У Держархіві Полтавської області

30 травня – 1 червня 2012 р. головний спеціаліст відділу інформації 
та використання документів Держархіву Полтавської області В. В. Коро-
тенко взяв участь у Міжнародній науковій конференції “Церква-наука-
суспільство: питання взаємодії”, що проходила у Національному Києво-
Печерському історико-культурному заповіднику (м. Київ).
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У Держархіві Харківської області

4 травня 2012 р. начальник відділу організації та координації архів-
ної справи Держархіву Харківської області О. С. Гнєзділо взяла участь у 
відкритті виставки “Колекція малюнків і описів Ліфляндії Іоганна Крис-
тофа Бротце в Академічній бібліотеці Латвійського університету”, при-
свяченій педагогу, історику та художнику Кристофу Бротце, що експо-
нувалась у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна.

Організаторами та почесними гостями заходу стали Надзвичайний і 
Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Аргіта Даудзе і ди-
ректор Академічної бібліотеки Латвійського університету Вента Коцере.

У Держархіві Хмельницької області

23 квітня 2012 р. відбулась робоча зустріч директора Держархіву 
Хмельницької області, голови правління обласної громадської організації 
“Вихідці з Хмельницької області, що проживають в Російській Федера-
ції” В. Г. Байдича з виконавчим директором Правління регіональної гро-
мадської організації “Рада земляцтв України в Москві” В. М. Осколою.

У Держархіві Черкаської області 

11–12 травня 2012 р. директор Держархіву Черкаської області  
Т. А. Клименко взяла участь у ХLI Міжнародній історико-краєзнавчій на-
уковій конференції “Минуле і сучасне Волині та Полісся Україна та Во-
линь у наполеонівських війнах”, присвяченій 200-річчю війни 1812 року 
та виступила з доповіддю “Вітчизняна війна 1812 року та декабристський 
рух на Черкащині”.

* * *
17–18 травня 2012 р. директор Держархіву Черкаської області  

Т. А. Клименко взяла участь у Міжнародній науковій конференції  
“Історична спадщина Білорусі: виявлення, збереження та дослідження  
(до 90-річчя Державної архівної служби Республіки Білорусь; 85-річчя 
Національного архіву Республіки Білорусь; 20-річчя кафедри джере-
лознавства БГУ)”.ва ім. М. С. Грушевського НАН України та Музей Ше-
реметьєвих.
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Заходи державних архівних установ,
присвячені 67-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 

1941–1945 років

7 травня 2012 р. у головному корпусі комплексу споруд центральних 
державних архівних установ України (вул. Солом’янська, 24) відкрито 
виставку “Пам’ятаємо подвиг… Шануємо відданість… Архівісти на за-
хисті Вітчизни”, на якій представлені фотографії та документи ветеранів 
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, які працювали в архівних 
установах, що розташовані в Києві.

* * *
7 травня 2012 р. у ЦДАВО України відкрито документальну вистав-

ку “До Дня Перемоги”.

* * *
7 травня 2012 р. у читальному залі ЦДАГО України відкрито доку-

ментальну виставку “Мистецтво у полум’ї війни”, присвячену Дню Пере-
моги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

* * *
9 травня 2012 р. на веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного 

опубліковано фрагмент з документального кінофільму “Подвиг” (Київна-
укфільм, реж. Ф. Соболєв).

* * *
10 травня 2012 р. у ЦДНТА України організовано зустріч колективу 

та студентів-практикантів архіву з ветеранами Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 років.

* * *
У травні 2012 р. з нагоди Дня Перемоги Держархівом в АР Крим 

організовано виставки архівних документів “Гірка правда війни”, “Крим. 
Велика Вітчизняна війна”, “Кримський фронт. До 70-річчя закінчення 
оборони м. Керч”.

ЮВІЛЕЙНІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ
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* * *
У травні 2012 р. Держархівом Вінницької області спільно з Вінниць-

ким обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівни-
ків підготовлено документальну виставку, присвячену Дню Перемоги.

* * *
8 травня 2012 р. у Держархіві Волинської області відкрито докумен-

тальну виставку “Дорогами війни”.
Того ж дня директор Держархіву Волинської області В. М. Гика взяв 

участь в урочистих зборах громадськості області, присвячених 67-й річ-
ниці Перемоги, що відбулися в Обласному академічному музично-драма-
тичному театрі ім. Т. Г. Шевченка.

9 травня 2012 р. працівники Держархіву Волинської області взяли 
участь в урочистих заходах на Меморіалі Слави та покладанні вінків до 
Стелли Скорботи.

* * *
7 травня 2012 р. у Держархіві Дніпропетровської області відкрито 

документальну виставку, присвячену 67-й річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 рр.

* * *
У травні 2012 р. у Держархіві Донецької області експонувалися дві 

постійно діючі документальні виставки “8 вересня – День звільнення 
Донбасу” та “До Перемоги у Великій Вітчизняній війні”.

* * *
4 травня 2012 р. у Держархіві Житомирської області розгорнуто те-

матичну виставку документів “До Дня Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945 років”.

7 травня 2012 р. працівники Держархіву Житомирської області взяли 
участь  у покладанні вінків та квітів до пам’ятників та братських могил 
загиблих радянських воїнів.

* * *
4 травня 2012 р. у Держархіві Закарпатської області відкрито доку-

ментальну виставку з нагоди Дня Перемоги.

* * *
7 травня 2012 р. у Держархіві Запорізької області відкрито докумен-

тальну виставку “По ту сторону війни”.
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* * *
У травні 2012 р. у Держархіві Івано-Франківської області відкрито 

документальну виставку “Їх подвиг безсмертний, їх слава невмируща”.

* * *
4 травня 2012 р. у Держархіві Київської області відкрито докумен-

тальну виставку “Київщина. Літопис боротьби, скорботи, звитяги” до 67-ї 
річниці Перемоги.

12 травня 2012 р. у “Рабочей газете” № 81 (15158) опубліковано стат-
тю начальника відділу інформації та використання документів Держархів 
Київської області, к. і. н. О. М. Бєлої “День первый, мирный”.

* * *
25 квітня 2012 р. у Держархіві Кіровоградської області відкрито 

виставку архівних документів “Кіровоградщина у вогні”, присвячену  
67-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років.

4 травня 2012 р. на веб-сайті Держархіву Кіровоградської облас-
ті опубліковано он-лайнову виставку архівних документів “Невільники 
Третього Рейху”.

9 травня 2012 р. працівники Держархіву Кіровоградської області взя-
ли участь в урочистій ході до меморіалу Слави та мітингу на фортечних 
валах.

* * *
7 травня 2012 р. у Держархіві Луганської області відкрито докумен-

тальну виставку “Трагічні сторінки Великої Вітчизняної війни 1941– 
1945 рр. за документами Держархіву Луганської області”.

* * *
У травні 2012 р. на офіційному веб-сайті Держархіву Львівської об-

ласті опубліковано он-лайнову виставку документів “До 67-ї річниці Пе-
ремоги у Великій Вітчизняній війні”.

* * *
8 травня 2012 р. у Держархіві Миколаївської області оновлено фото-

документальну виставку “Звитяга нескорених” (з історії підпільно-парти-
занського руху на Миколаївщині).

9 травня 2012 р. працівники Держархіву Миколаївської області взяли 
участь в урочистих заходах, присвячених 67-й річниці Перемоги у Вели-
кій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.
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* * *
8 травня 2012 р. на веб-сторінці Держархіву Одеської області онов-

лено он-лайнову виставку документів і матеріалів “Герої Радянського 
Союзу Одещини”, присвячену річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945 рр.

* * *
3 травня 2012 р. заступник директора Держархіву Полтавської об-

ласті Т. П. Пустовіт взяв участь у науковій конференції “Пам’ять про 
жертви фашизму під час окупації м. Полтави. 1941–1943 рр. – священна” 
(Полтавський університет економіки і торгівлі).

7 травня 2012 р. у Держархіві Полтавської області відкрито докумен-
тальну виставку “Велика Вітчизняна у документах і матеріалах Держав-
ного архіву Полтавської області”.

10 травня 2012 р. Держархівом Полтавської області підготовлено 
фотоматеріали “Фото літопис до Дня Перемоги” для Інтернет-видання 
“Полтавщина”.

* * *
8 травня 2012 р. у Держархіві Рівненської області відкрито докумен-

тальну виставку “На шляху до великої Перемоги”.
Того ж дня працівники Держархіву Рівненської області взяли участь 

у підготовці та записі телепередачі для РДТРК, присвяченої відкрит-
тю зазначеної виставки, та радіопередачі для програми “Минувшина”  
РДТРК про долю українців, вивезених на примусові роботи до Німеччи-
ни з території Рівненщини.

* * *
7 травня 2012 р. у Держархіві Сумської області відкрито докумен-

тальну виставку “Доля опалена війною”.
8, 9 травня 2012 р. у ефірі Сумського обласного радіо прозвучала 

радіопередача “Остарбайтери. Життя у неволі”, підготовлена за докумен-
тами Держархіву Сумської області.

9 травня 2012 р. працівники Держархіву Сумської області взяли 
участь у мітингу-реквіємі біля Меморіалу Вічної Слави.

* * *
8 травня 2012 р. у Держархіві Тернопільської області за участі за-

собів масової інформації відкрито документальну виставку “Незагоєні 
рани війни…”.

9 травня 2012 р. працівники Держархіву Тернопільської області взя-
ли участь у заходах до 67-ї річниці Великої Перемоги у парку Слави, ор-
ганізованих Тернопільською облдержадміністрацією.
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* * *
4 травня 2012 р. на веб-сайті Держархіву Харківської області роз-

міщено он-лайнову документальну виставку “Надійний тил – допомога 
фронту!” до 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–
1945 рр.

* * *
28 квітня 2012 р. в Херсонському обласному шпиталі інвалідів війни 

відкрито виставку документів “Сторінки безсмертя. До 67-ї річниці Вели-
кої Перемоги, підготовлену Держархівом Херсонської області”.

У травні 2012 р. співробітники Держархіву Херсонської області взя-
ли участь у офіційних заходах, присвячених Дню Перемоги. 

Керівництво Держархіву організувало поздоровлення ветеранів-пра-
цівників архівної служби.

* * *
7 травня 2012 р. у Держархіві Хмельницької області відкрито книж-

ково-документальну виставку “Війна. Народ. Перемога”.
9 травня 2012 р. працівники Держархіву Хмельницької області взяли 

участь в урочистій ході з нагоди 67-ї річниці з Дня Великої Перемоги. 

* * *
7 травня 2012 р. у Держархіві Черкаської області відкрито фотодоку-

ментальну виставку до Дня Перемоги.

* * *
4 травня 2012 р. у Держархіві Чернівецької області відкрито доку-

ментальну виставку “Вони визволяли Батьківщину”, присвячену 67-й 
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років.

9 травня 2012 р. в ефірі Чернівецького обласного радіо “Буковина” 
прозвучала радіопередача “Іван Федорович Козачук – Герой Радянсько-
го Союзу”, підготовлена працівниками Держархіву Чернівецької області 
та присвячена 67-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–
1945 років.

* * *
7 травня 2012 р. у Держархіві Чернігівської області відкрито тематич-

ну фотодокументальну виставку “В пам’яті народній навічно”. У Держар-
хіві також експонуються виставка друкованих видань з науково-довідко-
вої бібліотеки архіву про Велику Вітчизняну війну та фотодокументальні 
виставки “Чернігівщина у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.”,  
“В боях за визволення Чернігівщини. Вересень 1943 р.”.
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Того ж дня директор Держархіву Чернігівської області взяла участь у 
акції “Зі святом Перемоги”.

9 травня 2012 р. керівництво Держархіву Чернігівської області взяло 
участь урочистих заходах, присвячених 67-й річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 років.

* * *
У травні 2012 р. у Держархіві м. Києва відкрито документальну 

виставку з нагоди 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

* * *
У травні 2012 р. Державним архівом міста Севастополя відкрито те-

матичну документальну виставку, присвячену Дню Перемоги.
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Заходи державних архівних установ,
присвячені 125-ї річниці від дня народження двічі Героя 

Радянського Союзу С. А. Ковпака

24 травня 2012 р. на офіційному веб-порталі Укрдержархіву у рубри-
ці “Документальні виставки on-line” розміщено он-лайнову фотодокумен-
тальну виставку до 125-річчя від дня народження двічі Героя Радянського 
Союзу С. А. Ковпака (1887–1967).

* * *
25 травня 2012 р. у приміщенні ЦДАГО України (м. Київ, вул. Ку-

тузова, 8) відкрито фотодокументальну виставку з нагоди 125-ї річниці 
від дня народження одного з найвідоміших організаторів та керівників 
партизанського руху опору в період Другої світової війни, командира ус-
лавленого Сумського партизанського з’єднання, двічі Героя Радянського 
Союзу, державного і громадського діяча С. А. Ковпака “Сидор Ковпак: 
людина, воїн, легенда”.

В експозиції представлено близько 100 документів і фотоматеріалів 
із фондів Центрального державного архіву громадських об’єднань Ук-
раїни, Центрального державного архіву вищих органів влади та управ-
ління України, Центрального державного кінофотофоноархіву України  
ім. Г. С. Пшеничного, Галузевого державного архіву Служби безпеки Ук-
раїни та державних архівів Полтавської і Сумської областей.

Того ж дня у газеті “Сільські вісті” опубліковано статтю начальника 
відділу використання інформації документів ЦДАГО України С. І. Вла-
сенко “Батько” партизанського руху. До 125-річчя від дня народження 
Сидора Ковпака”.

* * *
23 травня 2012 р. у Меморіальному комплексі “Національний музей 

історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років” до 125-ї річниці від 
дня народження двічі Героя Радянського Союзу С. А. Ковпака відкрито 
виставку “Партизанський генерал”, підготовлену за документами з фон-
дів Центрального державного архіву громадських об’єднань України та 
експонатами Національного музею. У відкритті взяли участь співробіт-
ники ЦДАГО України, директор архіву В. С. Лозицький виступив під час 
презентації виставки.

* * *
У травні 2012 р. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного підготовле-

но відеоролик з кінохронікою, присвячений 125-річчю С. А. Ковпака.
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* * *
23 травня 2012 р. у Держархіві Волинської області відкрито вистав-

ку архівних документів “Партизанські шляхи”, присвячену 125-й річниці 
від дня народження С. А. Ковпака.

7 червня 2012 р. у тижневику “Волинська газета” опубліковано стат-
тю В. Данилюка “Де гостював Ковпак”, підготовлену за документами  
Держархіву Волинської області.

* * *
26 травня 2012 р. в ефірі ДТРК у радіопрограмах “Життя-буття” 

та “Вісник” прозвучав виступ провідного спеціаліста відділу інформа-
ції та використання документів Держархіву Дніпропетровської області  
О. В. Шумейко, присвячений 125-річчю з дня народження С. А. Ковпака.

30 травня 2012 р. у Держархіві Дніпропетровської області відкрито 
документальну виставку “Герой Великої Вітчизняної війни Сидір Арте-
мович Ковпак”.

1 червня 2012 р. провідний спеціаліст відділу інформації та вико-
ристання документів Держархіву Дніпропетровської області О. В. Шу-
мейко взяла участь у симпозіумі “Запорозьке козацтво в історико-куль-
турних вимірах”, що проходив у рамках V історико-культурологічного 
фестивалю “Мамай-fest” та виступила з доповіддю “Архівні документи 
як джерело вивчення невідомих сторінок з довоєнного періоду діяльності 
С. А. Ковпака”.

* * *
8 червня 2012 р. у Держархіві Донецької області відкрито докумен-

тальну виставку до 125-річчя від дня народження двічі Героя Радянського 
Союзу С. А. Ковпака.

* * *
У травні 2012 р. у Держархіві Житомирської області відкрито вистав-

ку документів “До 125-річчя з дня народження двічі Героя Радянського 
Союзу Сидора Артемовича Ковпака”.

* * *
7 червня 2012 р. у Держархіві Закарпатської області відкрито до-

кументальну виставку до 125-річчя від дня народження двічі Героя Ра-
дянського Союзу С. А. Ковпака.

* * *
28 травня 2012 р. у Держархіві Івано-Франківської області від-

крито тематичну виставку, присвячену 125-й річниці з дня народження  
С. А. Ковпака.
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* * *
У травні 2012 р. у Держархіві Кіровоградської області відкрито 

виставку документів “Сидір Ковпак: життя і боротьба”.

* * *
У травні 2012 р. на офіційному веб-сайті Держархіву Львівської об-

ласті опубліковано он-лайнову виставку документів “До 125-ї річниці 
двічі Героя Радянського Союзу Сидора Артемовича Ковпака”.

* * *
5 травня 2012 р. у Держархіві Миколаївської області відкрито фо-

тодокументальну стендову виставку “До 125-річчя від дня народження 
двічі Героя Радянського Союзу С. А. Ковпака”.

* * *
22 травня 2012 р. у Держархіві Одеської області відбувся методич-

ний семінар, під час якого учасники прослухали лекцію “Історія Великої 
Вітчизняної війни у біографіях: безсмертний подвиг двічі Героя Радянсь-
кого Союзу Сидора Артемовича Ковпака” присвячену 125-річчю з дня 
народження двічі Героя Радянського Союзу С. А. Ковпака.

* * *
23 травня 2012 р. у Полтавській обласній державній адміністрації 

відкрито документальну виставку Держархіву Полтавської області “На-
родний генерал з Полтавщини”, присвячену 125-річчю з дня народження 
двічі Героя Радянського Союзу С. А. Ковпака.

30 травня 2012 р. у газеті “Зоря Полтавщини” опубліковано інфор-
мацію про відкриття Держархівом Полтавської області документальної 
виставки, присвяченої 125-річчю з дня народження С. А. Ковпака.

* * *
12 червня 2012 р. у Держархіві Рівненської області відкрито вистав-

ку документів до 125-річчя від дня народження С. А. Ковпака.

* * *
25 травня 2012 р. у Сумському обласному краєзнавчому музеї від-

крито виставку до 125-річчя від дня народження С. А. Ковпака, на якій 
представлено документи з фондів Держархіву Сумської області.

* * *
8 травня 2012 р. у Держархіві Херсонської області відкрито виставку 

документів “До 125-річчя від дня народження двічі Героя Радянського 
Союзу С. А. Ковпака”.
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* * *
7 травня 2012 р. у Держархіві Черкаської області відкрито книжково-

документальну виставку “Очима учасників, мовою документів” з нагоди 
125-річчя від дня народження двічі Героя Радянського Союзу С. А. Ков-
пака.

* * *
5 червня 2012 р. у Держархіві Чернівецької області відкрито тема-

тичну виставку документів, присвячену 125-й річниці від дня народжен-
ня двічі Героя Радянського Союзу С. А. Ковпака.

Виставку відвідали студенти факультету історії, політології та 
міжнародних відносин Чернівецького національного університету  
ім. Ю. Федьковича.

* * *
12 червня 2012 р. у Держархіві Чернігівської області відкрито тема-

тичну фотодокументальну виставку “Від Полісся до Карпат”, що висвіт-
лює участь двічі Героя Радянського Союзу С. А. Ковпака у підпільно-пар-
тизанському русі в період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років.
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Заходи державних архівних установ, присвячені           
                    Дню скорботи і вшанування пам’яті жертв 

війни в Україні

22 червня 2012 р. у Державній архівній службі України та державних 
архівних установах проведено Загальнонаціональну хвилину мовчання з 
нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

* * *
18 червня 2012 р. у ЦДАВО України відкрито виставку документів з 

історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. до Дня скорботи і вша-
нування пам’яті жертв війни в Україні.

19 червня 2012 р. заступник директора ЦДАВО України О. Б. Бер-
ковська виступила з лекцією про склад і зміст документів з історії Вели-
кої Вітчизняної війни 1941–1945 рр., які зберігаються у фондах ЦДАВО 
України, перед студентами Національної академії СБУ навчально-науко-
вого інституту інформаційної безпеки та провела для них екскурсію схо-
вищами архіву.

* * *
У червні 2012 р. на офіційному веб-сайті ЦДКФФА України  

ім. Г. С. Пшеничного опубліковано он-лайнову документальну виставку 
“Початок Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. у фотодокументах 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного”.

* * *
22 червня 2012 р. у ЦДНТА України зі студентами проведено бесіду 

на тему “Історія Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. у документах 
ЦДНТА України”. В рамках заходу присутнім представлено докумен-
тальну експозицію, що ілюструвала руйнації часів війни та повоєнне від-
новлення господарства України.

* * *
22 червня 2012 р. працівники ЦДАЗУ взяли участь у загальнодержав-

них заходах з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 
Україні.

* * *
22 червня 2012 р. у Держархіві в Автономній Республіці Крим спіль-

но з Галузевим державним архівом СБ України та музеєм міста Сімферо-
поля відкрито виставку “Нам пам’ять залишилась у спадщину”, присвя-
чену Дню скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.
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* * *
22 червня 2012 р. працівники Держархіву Волинської області взяли 

участь у заходах, що проходили в меморіальному комплексі “Вічна сла-
ва”, з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

23 червня 2012 р. працівники Держархіву Волинської області взяли 
участь у заходах з вшанування жертв розстрілу Луцької тюрми 23 червня 
1941 р. 

* * *
У червні 2012 р. у Держархіві Дніпропетровської області організо-

вано документальну виставку “1941 рік. На смертний бій!” з нагоди Дня 
скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

* * *
21 червня 2012 р. у тижневику “Донецькі новини” опубліковано 

статтю “Расстрелы мирных советских граждан возле Макшоссе”, підго-
товлену за документами Держархіву Донецької області. 

22 червня 2012 р. у Держархіві Донецької області відкрито виставку 
документів “Остарбайтери Донеччини”.

* * *
У червні 2012 р. на веб-сайті Держархіву Житомирської області 

опубліковано он-лайнову виставку документів з нагоди Дня скорботи і 
вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

* * *
22 червня 2012 р. директор Держархіву Івано-Франківської області 

І. І. Гриник взяв участь у заходах до Дня Скорботи й вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні, які проходили в меморіальному комплексі Івано-
Франківська.

* * *
22 червня 2012 р. у Держархіві Київської області відкрито докумен-

тальну виставку “Трагічний 1941-ий”.

* * *
14 червня 2012 р. в газеті “Народне слово” опубліковано статтю  

Держархіву Кіровоградської області “Долі остарбайтерів”.
У червні 2012 р. оновлено постійну рубрику веб-сайту Держархіву 

Кіровоградської області “Пам’ятні та знаменні дати Великої Вітчизня-
ної війни 1941–1945 років” з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні.
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* * *
У червні 2012 р. начальник відділу інформації та використання до-

кументів Держархіву Луганської області взяла участь у підготовці та за-
пису радіопередачі для радіо “Пульс” (програма “Тема дня”), присвяче-
ної вшануванню пам’яті жертв насильного вивезення мирного населення 
з території окупованої Луганщини на примусові роботи в роки Великої 
Вітчизняної війни.

* * *
22 червня 2012 р. керівництво Львівської обласної державної ад-

міністрації та Держархіву Львівської області прийняло участь у заходах 
присвячених Дню скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

* * *
22 червня 2012 р. колектив Держархіву Миколаївської області взяв 

участь у заходах до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 
Україні та покладанні квітів до Вічного вогню.

* * *
22 червня 2012 р. працівники Держархіву Полтавської області взяли 

участь у загальноміському заході до Дня скорботи і вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні біля пам’ятника Солдатської слави у м. Полтава.

* * *
19 червня 2012 р. у Держархіві Сумської області відкрито книжко-

ву виставку з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни  
в Україні.

* * *
22 червня 2012 р. працівники Держархіву Тернопільської області 

взяли участь у покладанні квітів на пагорбі Слави з нагоди Дня скорботи 
і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

* * *
22 червня 2012 р. директор Держархіву Харківської області взяла 

участь у церемонії покладання квітів до Меморіалу Слави з нагоди Дня 
скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

* * *
У червні 2012 р. у Держархіві Херсонської області відкрито виставку 

архівних документів “Була війна…” з нагоди Дня скорботи і вшанування 
пам’яті жертв війни в Україні.
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* * *
18 червня 2012 р. у Держархіві Хмельницької області відкрито 

виставку за матеріалами періодичних видань “Окупаційний режим на 
Хмельниччині”.

* * *
22 червня 2012 р. у Держархіві Черкаської області відкрито вистав-

ку архівних документів, присвячену Дню скорботи і вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні.

* * *
У червні 2012 р. у місцевому часописі “Молодий буковинець” опуб-

ліковано статтю “На Університетській впав літак, а від фронту втікали 
до лісу”, підготовлену Держархівом Чернівецької області з нагоди Дня 
скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

* * *
22 червня 2012 р. у Держархіві Чернігівської області відкрито вистав-

ку фотодокументальної виставки “Чернігівщина у Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945 років”.

Того ж дня керівництво Держархіву Чернігівської області взяло 
участь у покладанні квітів до могил загиблих воїнів та могили Невідо-
мого солдата.

* * *
У червні 2012 р. у Держархіві м. Києва відкрито виставку архівних 

документів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. 
На веб-сайті архіву опубліковано он-лайнову документальну виставку 
документів Київського міського історико-патріотичного клубу “Пошук” 
“До 71-ї річниці від початку Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. 
Про евакуацію установ освіти у 1941 році з Києва”.
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Заходи державних архівних установ, присвячені
16-й річниці Конституції України

25 червня 2012 р. у ЦДАВО України відкрито документальну вистав-
ку “Конституція України: шлях державотворення”.

* * *
25 червня 2012 р. в ЦДАГО України відкрито виставку “На шляху до 

Конституції України”, що складалася з документів українських політич-
них партій – Народного Руху України, Соціалістичної партії України, Лі-
беральної партії України та ін., – які відтворюють конституційний процес 
в Україні в першій половині 1990-х років.

* * *
25 червня 2012 р. начальник відділу давніх актів ЦДІАК України 

О. Б. Вовк надала інтерв’ю для культурологічної програми “Історичне 
коріння” Національної радіокомпанії України.

27 червня 2012 р. на веб-сайті ЦДІАК України опубліковано он-лай-
нову виставку з нагоди 16-ї річниці Конституції України, присвячену іс-
торії одного з найвідоміших документів – Конституції Пилипа Орлика, 
укладеної 5 квітня 1710 року в Бендерах.

Того ж дня директор ЦДІАК України І. М. Кисіль надав інтерв’ю для 
телепрограми “Доброго ранку, Україно!” телерадіокомпанії “Ера”.

* * *
У червні 2012 р. на веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного 

опубліковано перелік відеодокументів із фондів архіву, що висвітлюють 
історію створення та прийняття Конституції України.

* * *
19 червня 2012 р. у ЦДНТА України проведено День архівної інфор-

мації “Основний Закон України – Конституція”, присвячений 16-й річни-
ці Конституції України.

* * *
27 червня 2012 р. на веб-сайті ЦДЕА України у розділі “Виставки 

“on-line” опубліковано он-лайнову виставку “До 16-річчя прийняття Кон-
ституції України”.

* * *
28 червня 2012 р. у ЦДАЗУ відкрито документальну виставку “До 

Дня Конституції”, он-лайновий варіант виставки опубліковано на веб-
сайті архіву у розділі “Виставки он-лайн”.
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* * *
25 червня 2012 р. у Верховній Раді Автономної Республіки Крим 

відкрито виставку архівних документів “З історії конституційних про-
цесів в Україні і в Криму”. В експозиції представлено документ із фондів  
ЦДАВО, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, Держархіву в Авто-
номній Республіці Крим.

* * *
У червні 2012 р. у Держархіві Вінницької області відкрито докумен-

тальну виставку, присвячену 16-й річниці Конституції України.

* * *
27 червня 2012 р. у Держархіві Волинської області відкрито виставку 

архівних документів “Основний Закон України”, присвячену 16-й річниці 
Конституції України.

* * *
У червні 2012 р. у Держархіві Дніпропетровської області відкрито 

документальну виставку, присвячену 16-й річниці Конституції України.

* * *
25 червня 2012 р. у Держархіві Донецької області відкрито тематич-

ну виставку документів, присвячену 16-й річниці Конституції України.

* * *
У червні 2012 р. на веб-сайті Держархіву Житомирської області 

опубліковано он-лайнову виставку архівних документів, присвячену 16-й 
річниці Конституції України.

* * *
26 червня 2012 р. у Держархіві Закарпатської області відкрито 

виставку архівних документів та матеріалів “Від Конституції Пилипа Ор-
лика до Конституції Незалежної України”, присвячену 16-й річниці Кон-
ституції України

* * *
26 червня 2012 р. у Держархіві Запорізької області відбувся День ар-

хівної інформації “28 червня – День Конституції”.
У червні 2012 р. на офіційному веб-сайті Запорізької облдержад-

міністрації опубліковано он-лайнову виставку документів “28 червня – 
День Конституції”. Працівниками держархіву підготовлено тематичну 
статтю “Основному закону України – Конституції – ТАК!”, яку опубліко-
вано у газеті Запорізької обласної ради та обласної державної адміністра-
ції “Запорізька правда”.
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* * *
25 червня 2012 р. у Держархіві Івано-Франківської області відкрито 

тематичну виставку, присвячену 16-й річниці Конституції України.

* * *
22 червня 2012 року на веб-сайті Держархіву Кіровоградської облас-

ті у розділі “Документальні виставки on-line” опубліковано виставку ар-
хівних документів до 16-ї річниці Конституції України.

* * *
25 червня 2012 року на веб-сайті Держархіву Луганської області у 

рубриці “Документальні виставки он-лайн” опубліковано виставку архів-
них документів “До Дня Конституції України”.

* * *
25 червня 2012 р. у Виставковому центрі Держархіву Львівської 

області відкрито тематичну виставку “Конституційний процес на Львів-
щині/До Дня Конституції”. Он-лайновий варіант виставки розміщено на 
веб-сайті архіву.

* * *
25 червня 2012 р. на офіційному веб-сайті Держархіву Миколаївсь-

кої області розміщено он-лайнову документальну виставку “До 16-річни-
ці Конституції України”

* * *
У червні 2012 р. Держархівом Одеської області проведено виявлен-

ня архівних матеріалів за темою “28 червня 2012 року – 16-та річниця 
Конституції України” та оновлено он-лайнову виставку документів, що 
ілюструє процес прийняття Конституції України, історію національно-
го законотворення, яку розміщено на веб-сайті облдержадміністрації на 
сторінці Держархіву Одеської області.

* * *
25 червня 2012 р. у Держархіві Полтавської області відкрито вистав-

ку документів та матеріалів “28 червня – День Конституції України”. 

* * *
26 червня 2012 р. у Держархіві Рівненської області відкрито вистав-

ку документів “Конституція України: шлях державотворення”.

* * *
26 червня 2012 р. у Держархіві Сумської області відкрито докумен-

тальну виставку, присвячену 16-й річниці Конституції України.
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* * *
26 червня 2012 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 

виставку “Конституція – основний закон держави”.

* * *
У червні 2012 р. у Держархіві Харківської області відкрито докумен-

тальну виставку, присвячену 16-ї річниці Конституції України.

* * *
26 червня 2012 р. у Держархіві Херсонської області відкрито вистав-

ку архівних документів “Конституції України – 16 років”.

* * *
25 червня 2012 р. у Держархіві Хмельницької області відкрито 

виставку “Основний закон нашого життя”.

* * *
27 червня 2012 р. у Держархіві Черкаської області відкрито доку-

ментально-газетну виставку з історії національного державотворення , 
присвячену 16-ї річниці Конституції України.

* * *
26 червня 2012 р. у Держархіві Чернівецької області відкрито вистав-

ку “16 років Конституції незалежної України”.
27 червня 2012 р. в ефір ОДТРК “Чернівці” вийшла телепередача 

циклу “Пам’ять”, підготовлена Держархівом Чернівецької області та при-
свячена 16-й річниці Конституції України.

У червні 2012 р. Держархівом Чернівецької області спільно з Уп-
равлінням Служби безпеки України в Чернівецькій області підготовлено 
тематичний виставковий стенд, присвячений 16-й річниці Конституції 
України, який експонується у приміщенні Управління.

* * *
25 червня 2012 р. у Держархіві Чернігівської області відкрито фото-

документальну виставку “Конституції України – 16 років”.
26 червня 2012 року в рамках святкових заходів до Дня Конституції 

України за участі керівництва Чернігівської обласної державної адмініст-
рації у приміщенні Чернігівського обласного філармонійного центру 
фестивалів та концертних програм відкрито виставку Державного архіву 
Чернігівської області “Конституції України – 16 років”.

27 червня 2012 р. в ефірі Чернігівського обласного телебачення про-
звучало інтерв’ю провідного спеціаліста відділу використання інформації 
документів Держархіву Чернігівської області щодо відкриття зазначеної 
виставки у приміщенні держархіву.



* * *
У червні 2012 р. у Держархіві м. Києва відкрито виставку друкова-

них видань, присвячену 16-ї річниці Конституції України.

* * *
У червні 2012 р. у Держархіві м. Севастополь відкрито тематичну 

документальну виставку, присвячену 16-й річниці Конституції України.
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