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ОФІЦІЙНІ АКТИ ВИЩИХ ОРГАНІВ  
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ

____________________________________________________

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства 

культури України, інших центральних органів виконавчої 
влади, діяльність яких спрямовується та координується  

через відповідних міністрів, а також Державного  
космічного агентства України (Із змінами, внесеними згідно  

із Законом № 5515-VI від 06.12.2012)
від  16 жовтня 2012 р.  № 5�61-VI

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відо-
мості Верховної Ради УРСР, 198� р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) у назві та абзаці першому статті 18825 слова “Державної техніч-
ної інспекції Державного департаменту страхового фонду документації” 
замінити словами “центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері страхового фонду документації”;

2) в абзаці “Державної технічної інспекції Державного департаменту 
страхового фонду документації (стаття 18825)” пункту 1 частини першої 
статті 255 слова “Державної технічної інспекції Державного департамен-
ту страхового фонду документації” замінити словами “центрального ор-
гану виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового 
фонду документації”;

3) у частині першій статті 3211 слова “органу Державного депар-
таменту України з питань виконання покарань” замінити словами “до 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику  
у сфері виконання кримінальних покарань”;

�) в абзаці другому статті 3213 слова “органом Державного депар-
таменту України з питань виконання покарань” замінити словами “цен-
тральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику  
у сфері виконання кримінальних покарань”.
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2. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верхов-
ної Ради України, 200� р., № 3–�, ст. 21):

1) у частинах першій та восьмій статті 11, частині третій статті  
56, статті 86, частині другій статті 89, частині третій статті 100, частині 
другій статті 105 та частині другій статті 1�7 слова “центральний орган 
виконавчої влади з питань виконання покарань” в усіх відмінках замінити 
словами “центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері виконання кримінальних покарань” у відповідному відмінку;

2) у частині сьомій статті 11, назві та тексті статті 12 та у статті  
�8 слова “Державна виконавча служба” в усіх відмінках замінити слова-
ми “центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів 
(посадових осіб)” у відповідному відмінку;

3) у статті 23:
назву викласти в такій редакції:
“Стаття 23. Контроль за діяльністю органів і установ виконання по-

карань”;
слова “центрального органу виконавчої влади з питань виконання 

покарань” замінити словами “центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань”;

�) абзаци другий та шостий частини першої статті 2� викласти від-
повідно в такій редакції:

“Президент України, а також уповноважені ним посадові особи”;
“Міністр юстиції України, а також уповноважені ним посадові особи 

Міністерства юстиції України”;
5) в абзаці другому частини п’ятої та частині десятій статті 59, час-

тині другій статті 61, у третьому реченні статті 87, частині шостій стат-
ті 88, частині першій статті 91, частині шостій статті 92, частині другій 
статті 93, частині сьомій статті 9�, частинах четвертій – сьомій статті 102, 
частині третій статті 103, абзаці першому частини першої статті 107, час-
тині сьомій статті 108, частині сьомій статті 110, частині п’ятій статті 
111, частині п’ятій статті 112, частині четвертій статті 116, частині третій 
статті 118, частині першій статті 120, частині другій статті 157 слова 
“центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань” в 
усіх відмінках замінити словами “Міністерство юстиції України” у від-
повідному відмінку;

6) у статті 63:
у частині першій слова “органами і” виключити;
 у частині другій слова “органами охорони здоров’я” замінити слова-

ми “установами охорони здоров’я”;
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7) статтю 105 доповнити частиною третьою такого змісту:
“3. Про запровадження режиму особливих умов в установах вико-

нання покарань невідкладно інформується Міністр юстиції України”;
8) у частині четвертій статті 116 слова “санітарно-профілактичних 

установ органів охорони здоров’я” та “Міністерства охорони здоров’я 
України” замінити відповідно словами “санітарно-профілактичних ус-
танов охорони здоров’я” та “центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я”;

9) частину другу статті 157 викласти в такій редакції:
“2. У разі відсутності необхідного за сезоном одягу, взуття і коштів на 

їх придбання особи, звільнені від відбування покарання, забезпечуються 
одягом і взуттям безоплатно. Одноразова грошова допомога надається за 
рахунок коштів Державного бюджету України у порядку, встановленому 
Міністерством юстиції України”.

3. У Законі України “Про свободу совісті та релігійні організації” 
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 25, ст. 283; Відомості Вер-
ховної Ради України, 1992 р., № 20, ст. 277; 199� р., № 13, ст. 66):

1) у частині першій статті 13 слова “з  моменту реєстрації її статуту 
(положення)” замінити словами “з  дня її державної реєстрації”;

2) у статті 1�:
у частині першій слова “Для одержання релігійною громадою пра-

воздатності юридичної особи” замінити словами “Для реєстрації статуту 
(положення) релігійної громади”, а слова “у Республіці Крим – до Уряду 
Республіки Крим” замінити словами “в Автономній Республіці Крим – до 
Ради міністрів Автономної Республіки Крим”;

у частині другій слова “державного органу України у справах релігій” 
замінити словами  “центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері релігії”;

у частині четвертій слова “виконавчого комітету сільської, селищної, 
міської Рад народних депутатів” замінити словами “виконавчого органу 
сільської, селищної, міської ради”;

3) у частині п’ятій статті 21 слова “виконавчого комітету сільської, 
селищної, міської Рад народних депутатів” замінити словами “виконавчо-
го органу сільської, селищної, міської ради”;

�) статті 29 та 30 викласти в такій редакції:
“Стаття 29. Державний контроль за додержанням законодавства про 

свободу совісті та релігійні організації
Забезпечення виконання та додержання законодавства про свободу 

совісті, світогляду, віросповідання та релігійні організації здійснюють у 
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межах компетенції центральні органи виконавчої влади, що забезпечу-
ють формування та реалізують державну політику у сфері релігії, інші 
центральні органи виконавчої влади, органи прокуратури, місцеві органи 
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Стаття 30. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує держав-
ну політику у сфері релігії

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері релігії, забезпечує проведення державної політики щодо 
релігій і церкви шляхом:

здійснення реєстрації статутів (положень) релігійних організацій, за-
значених у частині другій статті 1� цього Закону, а також змін і доповнень 
до них;

офіційного погодження можливості зайняття проповідницькою чи 
іншою канонічною діяльністю, виконання релігійних обрядів священнос-
лужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими пред-
ставниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними грома-
дянами і тимчасово перебувають в Україні;

здійснення контактів і координаційних зв’язків із відповідними ор-
ганами інших держав;

забезпечення релігієзнавчої експертизи за участю представників 
релігійних організацій та відповідних спеціалістів;

сприяння зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними 
організаціями різних віросповідань;

сприяння участі релігійних організацій у міжнародних релігійних 
рухах, форумах, ділових контактах із міжнародними релігійними центра-
ми та зарубіжними релігійними організаціями”;

5) у статті 31 слова “Службові особи і громадяни” замінити словом 
“Особи”.

�. У Законі України “Про національні меншини в Україні” (Відомості 
Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 529):

1) статтю 5 викласти в такій редакції:
“Стаття 5. Забезпечення формування та реалізацію державної полі-

тики у сфері міжнаціональних відносин та захисту прав національних 
меншин України здійснюють центральні органи виконавчої влади, визна-
чені  Президентом України.

У разі необхідності місцеві ради можуть створювати постійні комісії 
з питань міжнаціональних відносин, місцеві державні адміністрації – від-
повідний структурний підрозділ”;
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2)  у статті  9 слова “і регіонального” виключити;
3) частину другу статті 1� виключити.

5. У Законі України “Про друковані засоби масової інформації (пре-
су) в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1, ст. 1,  
№ �6, ст. �27):

1) у частині четвертій статті 2 слова “та органи державної виконавчої 
влади, які здійснюють цю підтримку” виключити;

2) у частині четвертій статті 10 та частині третій статті 11 слова “ор-
гани державної виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів Украї-
ни” в усіх відмінках замінити словами “центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації дру-
кованих засобів масової інформації” у відповідному відмінку;

3) у частині третій статті 18 слова “відповідний реєструючий орган” 
замінити словами “реєструючий орган”;

�) у підпункті 2 частини другої статті 26 слова “державні органи вла-
ди, органи місцевого і регіонального самоврядування” замінити словами 
“державні органи, органи місцевого самоврядування”.

6. У статті 13 Закону України “Про аудиторську діяльність” (Ві-
домості Верховної Ради України, 2006 р., № ��, ст. �32; 2012 р., № 7, 
ст.53):

у частині четвертій слова “Міністерстві юстиції України” замінити 
словами “центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, 
інших громадських формувань”;

частину сьому викласти в такій редакції:
“Від державних органів делегують по одному представнику цент-

ральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалі-
зують державну фінансову політику, державну політику економічного 
розвитку, Міністерство юстиції України, центральні органи виконавчої 
влади, що реалізують державну політику у сфері державної реєстрації 
(легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, держав-
ну податкову політику, державну політику у сфері статистики, державну 
політику у сфері державного фінансового контролю, Національний банк 
України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, націо-
нальна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінан-
сових послуг, та Рахункова палата”.

7. У Законі України “Про попереднє ув’язнення” (Відомості Верхов-
ної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 360; 1999 р., № �, ст. 35; 2003 р.,  



11

№ 15, ст. 109, № 29, ст. 233; 2005 р., № 11, ст. 198; 2009 р., № 36-37, ст. 511;  
2011 р., №50, ст. 5�8; із змінами, внесеними Законом України від 22 бе-
резня 2012 року № �565-VI):

1) у частині п’ятій статті 8 слова “центральним органом виконавчої 
влади з питань виконання покарань, Військовою службою правопорядку 
у Збройних Силах України, Міністерством охорони здоров’я України за 
погодженням з Генеральною прокуратурою України” замінити словами 
“центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політи-
ку у сфері виконання кримінальних покарань, Військовою службою пра-
вопорядку у Збройних Силах України, центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 
здоров’я”;

2) у статті 9:
у частині четвертій слова “центральним органом виконавчої влади 

з питань виконання покарань” замінити словами “центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання 
кримінальних покарань”;

у частині п’ятій слова “центральним органом виконавчої влади з пи-
тань виконання покарань, Міністерством оборони України за погоджен-
ням з Генеральною прокуратурою України” замінити словами “централь-
ним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
виконання кримінальних покарань, Міністерством оборони України”;

3) у частині п’ятій статті 11:
слова “центральним органом виконавчої влади з питань виконання 

покарань” та “Міністерством охорони здоров’я України” замінити від-
повідно словами “Міністерством юстиції України” та “центральним ор-
ганом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики 
у сфері охорони здоров’я”;

слова “лікувальних закладів органів охорони здоров’я” замінити 
словами “лікувальних закладів охорони здоров’я”;

�) у частині п’ятій статті 18 та частині першій статті 19 слова “цен-
тральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань” в усіх 
відмінках замінити словами “центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань” у 
відповідному відмінку;

5) у статті 19:
у частині першій статті 19 слова “узгодженого з відповідним проку-

рором” виключити;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
“Про запровадження особливого режиму в місці попереднього 

ув’язнення невідкладно інформується Міністр юстиції України”.
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 8. У Законі України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” (Відомості 
Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 177; 2009 р., № 39, ст. 557):

 1) у частині першій статті 2 слова “Основ законодавства України про 
культуру” виключити, а після слів “цього Закону” доповнити словами “та 
інших законів”;

2) у статті 2�:
частину другу викласти в такій редакції:
“Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сферах культури та мистецтв:
забезпечує формування державної політики щодо бібліотечної спра-

ви в Україні;
здійснює координацію робіт щодо об’єднання бібліотек в єдину біб-

ліотечно-інформаційну систему;
сприяє централізованому комплектуванню і використанню бібліо-

течних фондів;
проводить атестацію бібліотечних кадрів та визначає порядок її про-

ведення;
здійснює розробку державних бібліотечних стандартів, інструкцій, 

положень, інших нормативних документів.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політи-

ку у сферах культури та мистецтв:
розробляє та реалізує державні програми в межах своєї компетенції 

та програми розвитку бібліотечної справи;
організує підготовку та перепідготовку бібліотечних кадрів, підви-

щення їх кваліфікації;
здійснює контроль за діяльністю бібліотек, що є у державній і кому-

нальній власності, збереженням ними бібліотечного фонду України;
сприяє науковим дослідженням, методичному забезпеченню бібліо-

течної справи;
заохочує працівників бібліотечних закладів згідно із законом”;
у частині четвертій слова “спеціально уповноваженого центрально-

го органу виконавчої влади у сфері культури” замінити словами “цент-
рального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сферах культури та мистецтв”;

3) у тексті Закону слова “спеціально уповноважений центральний 
орган виконавчої влади у сфері культури” в усіх відмінках замінити сло-
вами “центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сферах культури та мистецтв” у відповідному від-
мінку.
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9. У Законі України “Про інформаційні агентства” (Відомості Вер-
ховної Ради України, 1995 р., № 13, ст. 83; 2011 р., № �1, ст. �13):

1) у частині другій статті 12 слова “органу державної реєстрації, виз-
наченого Кабінетом Міністрів України” замінити словами “центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері держав-
ної реєстрації інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяль-
ності”;

2) частину першу статті 16 викласти в такій редакції:
“Реєструючий орган у термін, визначений законодавством України, 

видає засновнику (співзасновникам) або їх представнику відповідні сві-
доцтва про державну реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта 
інформаційної діяльності”.

10. У Законі України “Про музеї та музейну справу” (Відомості 
Верховної Ради України, 1995 р., № 25, ст. 191; 1999 р., № 28, ст. 231;  
2010 р., № 5, ст. �5):

1) у частині першій статті � слова “Основ законодавства України про 
культуру” виключити;

2) у частині другій статті 9, частині другій статті 10, частині другій 
статті 1�, частині третій статті 16, частині другій статті 19, частинах 
другій та четвертій статті 21, частинах другій та четвертій статті 2�, абза-
ці сьомому частини другої статті 28 слова “центральний орган виконавчої 
влади у сфері культури і туризму” в усіх відмінках замінити словами “цен-
тральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сферах культури та мистецтв” у відповідному відмінку;

3) у частині першій статті 152, частині першій статті 16 слова “цент-
ральним органом виконавчої влади у сфері культури і туризму” замінити 
словами “центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сферах культури та мистецтв”;

�) у частині п’ятій статті 152, абзаці другому частини першої стат-
ті 18 слова “центральним органом виконавчої влади у сфері культури і 
туризму” замінити словами “центральними органами виконавчої влади, 
що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах 
культури та мистецтв”;

5) статтю 18 доповнити частиною четвертою такого змісту:
“Формування державної частини Музейного фонду України та за-

безпечення поповнення експозицій музеїв здійснюють центральні органи 
виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну 
політику у сферах культури та мистецтв”;
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6) у частині другій статті 23 слова “центральний орган виконавчої 
влади у сфері культури і туризму та центральний орган виконавчої влади 
з питань фінансів” замінити словами “центральний орган виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та 
мистецтв, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання державної політики у сфері державного фінансового контролю”;

7) у статті 26:
частину першу викласти в  такій редакції:
“Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сферах культури та мистецтв, у межах своїх пов-
новажень:

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері 
музейної справи;

формує вимоги щодо державного статистичного обліку музеїв, ство-
рених на території України;

здійснює організаційно-методичне керівництво, сприяє розвитку су-
часної інфраструктури музейної справи, розвитку музейної мережі, ство-
рює спеціалізовані організаційні структури, наукові установи для науко-
во-методичного та матеріально-технічного забезпечення музеїв;

здійснює координацію робіт із створення єдиної інформаційної сис-
теми музеїв;

здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на 
нього актами  Президента України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політи-
ку у сферах культури та мистецтв, у межах своїх повноважень:

організовує навчання і підвищення кваліфікації працівників музеїв;
визначає потреби держави та нормативи, що гарантують належний 

рівень музейного обслуговування і доступ громадян до Музейного фонду 
України;

здійснює контроль за діяльністю музеїв, заснованих на державній та 
комунальній формах власності, за станом обліку, зберіганням, охороною, 
використанням та переміщенням музейних предметів Музейного фонду 
України, що зберігаються в музеях незалежно від форми власності;

організовує проведення наукових досліджень у сфері музейної справи;
порушує перед власником музейних предметів та музейних колекцій 

питання щодо поліпшення умов зберігання;
направляє запити з метою отримання інформації про музейні пред-

мети та музейні колекції;
у разі потреби сприяє передачі музейних предметів, музейних колек-

цій та предметів музейного значення, що належать до недержавної час-
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тини Музейного фонду України, на тимчасове зберігання до державних 
музеїв;

 здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на 
нього актами  Президента України”;

частину другу виключити.

11. У пункті 22 частини першої статті 7 Закону України “Про стра-
хування” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50) слова 
“Національного космічного агентства України” замінити словами “цент-
рального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері космічної діяльності”.

12. У Законі України “Про космічну діяльність” (Відомості Верхов-
ної Ради України, 1997 р., № 1, ст. 2; 2000 р., № 22, ст. 172; 2010 р., № 30, 
ст. 393; 2012 р., № 28, ст. 308):

1) частину другу статті 5 виключити;
2) статтю 6 викласти в такій редакції:
“Стаття 6. Компетенція центральних органів виконавчої влади у 

сфері космічної діяльності
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері космічної діяльності, в межах своєї компе-
тенції:

розробляє концептуальні основи державної політики у галузі дослід-
ження і використання космічного простору в мирних цілях та в інтересах 
безпеки держави;

забезпечує організацію космічної діяльності в Україні та під юрис-
дикцією України поза її межами;

розробляє разом з міністерствами, іншими центральними органами 
виконавчої влади та Національною академією наук України Загально-
державну цільову науково-технічну космічну програму України та забез-
печує її виконання;

здійснює керівництво у сфері управління та координації діяльності 
підприємств, установ та організацій космічної та суміжних галузей;

є державним генеральним замовником науково-дослідних робіт з до-
слідження і використання космічного простору, науково-дослідних і до-
слідно-конструкторських робіт з проектування, виготовлення та випробу-
вання космічної техніки, у тому числі міжнародних космічних проектів;

забезпечує суб’єкти космічної діяльності в Україні необхідною нор-
мативною документацією;
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здійснює координацію та контроль зовнішньоекономічної діяльності 
в космічній галузі України на відповідність законодавству та міжнарод-
ним договорам України;

 надає підтримку в підготовці та реалізації міжнародних проектів у 
сфері дослідження та використання космічного простору;

організовує співробітництво України з іншими державами та міжна-
родними організаціями у космічній галузі, а також забезпечує збереження 
і розвиток існуючих міжнародних зв’язків у сфері космічної діяльності;

вживає заходів, спрямованих на вдосконалення зовнішньоеконо-
мічних відносин України з іншими державами в галузі космічної діяль-
ності;

бере участь у підготовці міжнародних договорів України;
затверджує порядок діяльності представництв генерального замов-

ника – центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері космічної діяльності, з контролю якості та прийняття 
космічної техніки та іншої продукції;

здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на 
нього актами  Президента України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політи-
ку у сфері космічної діяльності, в межах своєї компетенції:

забезпечує створення та експлуатацію наземного і космічного сег-
ментів супутникових систем зв’язку, мовлення та дистанційного зонду-
вання Землі, контролю і аналізу космічної обстановки, координатно-ча-
сового та навігаційного забезпечення;

забезпечує разом з міністерствами та іншими центральними органа-
ми виконавчої влади України експлуатацію, підтримку та вдосконалення 
об’єктів космічної діяльності;

здійснює ліцензування космічної діяльності в Україні та ліцензуван-
ня цієї діяльності під юрисдикцією України поза її межами;

організовує розроблення та функціонування Системи сертифікації 
космічної техніки України (УкрССКТ);

здійснює реєстрацію космічної техніки;
веде Державний реєстр унікальних об’єктів космічної діяльності, 

здійснює державний нагляд за їх станом і використанням, вживає заходів 
для їх підтримки;

при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності відкриває свої пред-
ставництва на території інших держав згідно із законами цих держав;

здійснює моніторинг та веде банк даних геофізичних спостережень і 
забезпечує його взаємодію з Національним центром даних системи сейс-
мічних спостережень і підвищення безпеки проживання населення в сей-
смонебезпечних регіонах;
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контролює додержання вимог міжнародних договорів України про 
обмеження та заборону випробувань ядерної зброї, випробувань ядерної 
зброї на іноземних випробувальних полігонах і здійснення ядерних виб-
ухів у мирних цілях;

здійснює функції національного контактного пункту з питань до-
держання положень Гаазького кодексу поведінки проти розповсюдження 
балістичних ракет;

забезпечує ефективне використання науково-технічного і виробни-
чого потенціалу підприємств і установ, що належать до сфери його уп-
равління, та створює умови для впровадження космічних технологій у 
виробництво конкурентоспроможної продукції для потреб внутрішнього 
та зовнішнього ринків;

уживає заходів щодо оперативного виявлення джерел небезпек, спри-
яє в межах своїх повноважень досягненню належного рівня надійності та 
ефективності систем державного управління в особливий період;

здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на 
нього актами Президента України”;

3) у частині другій статті 7, частинах другій, третій та четвертій стат-
ті 22, абзаці другому статті 28 слова “центральний орган виконавчої влади 
з питань космічної діяльності” в усіх відмінках замінити словами “цен-
тральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері космічної діяльності” у відповідному відмінку;

�) у частині першій статті 10, абзаці першому частини першої, час-
тині другій та абзаці першому частини четвертої статті 111, абзаці пер-
шому частини першої статті 1�, абзаці першому частини другої статті 15, 
статті 20, частині  третій статті 23, абзацах третьому та п’ятому статті 
28 слова “центральний орган виконавчої влади з питань космічної діяль-
ності” в усіх відмінках замінити словами “центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері космічної діяльності” у 
відповідному відмінку;

5) у частині другій статті 23 та статті 27 слова “центральний орган 
виконавчої влади з питань космічної діяльності” в усіх відмінках заміни-
ти словами “центральні органи виконавчої влади, що забезпечують фор-
мування та реалізують державну політику у сфері космічної діяльності” 
у відповідному відмінку;

6) у статті 27 слова “Кабінетом Міністрів України” замінити словами 
“Президентом України”.

13. У Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні” (Ві-
домості Верховної Ради України, 1997 р., № 2�, ст. 170 із наступними 
змінами):
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 1) у частині першій статті 15 та частині другій статті 19 слова “ор-
ганах Міністерства юстиції України” замінити словами “центральному 
органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері держав-
ної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських фор-
мувань”;

2) у пункті “а” статті 30:
у підпункті 3 слова “реєстрація таких об’єднань” виключити;
у підпункті � слова “реєстрація житлово-будівельних і гаражних ко-

оперативів” виключити;
3) у підпункті 11 пункту “б” статті 32 слова “реєстрація відповід-

но до законодавства статутів (положень) розташованих на відповідній 
території закладів охорони здоров’я, навчально-виховних, культурно-ос-
вітніх, фізкультурно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності” 
виключити;

�) підпункт 13 пункту “б” частини першої статті 3� виключити;
5) у пункті “б” частини першої статті 38:
у підпункті 5 слова “реєстрація актів громадянського стану” заміни-

ти словами “державна реєстрація актів цивільного стану”;
підпункт 6 виключити.

1�. У Законі України “Про благодійництво та благодійні організації” 
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № �6, ст. 292):

1) у статті 8:
частину другу викласти в такій редакції:
“Державна реєстрація всеукраїнських, міжнародних благодійних 

організацій, їх відділень (філій, представництв) та місцевих благодійних 
організацій здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) 
об’єднань громадян, інших громадських формувань”;

у частині сьомій слова “Міністерством юстиції України” замінити 
словами “центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, 
інших громадських формувань”;

2) у тексті Закону слова “органи державної влади” в усіх відмінках 
замінити словами “державні органи” у відповідному відмінку.

15. У Законі України “Про професійних творчих працівників та твор-
чі спілки” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 52, ст. 312):

1) у частині другій статті 3 слова “органів державної влади” замінити 
словами “державних органів”;
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2) у частині четвертій статті 7 слова “Міністерства культури та 
мистецтв України” замінити словами “центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури 
та мистецтв”;

3) частину другу статті 10 викласти в такій редакції:
“Державна реєстрація всеукраїнських творчих спілок, їх територіаль-

них осередків та регіональних (місцевих) творчих спілок здійснюється 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших гро-
мадських формувань”.

16. Частину першу статті 9 Закону України “Про торгово-промислові 
палати в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 13,  
ст. 52) викласти в такій редакції:

“1. Державна реєстрація Торгово-промислової палати України, інших 
торгово-промислових палат провадиться центральним органом виконав-
чої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації 
(легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань”.

17. У Законі України “Про кінематографію” (Відомості Верхов-
ної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 11�; 2003 р., № 30, ст. 2�8; 2006 р.,  
№ 18, ст. 155; 2010 р., № 20, ст. 199; 2011 р., № 29, ст. 272; 2012 р., № 12-
13, ст. 78; із змінами, внесеними Законом України від 3 липня 2012 року 
№ 5029-VI):

1) у статті 1 слова “Основах законодавства України про культуру, За-
коні України “Про авторське право і суміжні права”, цьому Законі” замі-
нити словами “і складається з цього Закону та”, а слово “актах” замінити 
словом “актів”;

2) статтю 9 викласти в такій редакції:
“Стаття 9. Органи управління кінематографією
Державну політику у сфері кінематографії здійснюють центральні 

органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують де-
ржавну політику у сфері кінематографії.

Місцевими органами управління кінематографією є органи виконав-
чої влади Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севасто-
польська міські державні адміністрації”;

3) доповнити статтею 91 такого змісту:
“Стаття 91. Повноваження центральних органів виконавчої влади у 

сфері кінематографії
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До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпе-
чує формування державної політики у сфері кінематографії, належить:

1) структурне вдосконалення та реформування національної кіноін-
дустрії, розвиток продюсерської системи, сприяння залученню матеріаль-
них і нематеріальних активів для розвитку кінематографії;

2) розроблення:
програми створення та розповсюдження національних фільмів;
умов прокату, тиражування, розповсюдження і публічного показу 

або демонстрування фільмів з індексами, що мають обмеження глядаць-
кої аудиторії;

3) здійснення інших повноважень, передбачених законом та покла-
дених на нього актами Президента України.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері кінематографії, належить:

1) здійснення відповідно до законодавства функції державного на-
гляду (контролю) у сфері кінематографії;

2) ведення:
Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів 

фільмів;
Державного реєстру фільмів;
3) підготовка, розповсюдження та тиражування аудіовізуальних 

творів відповідно до законодавства;
�) виконання програми виробництва фільмів за державним замов-

ленням, розроблення економічних обґрунтувань та розрахунків щодо гра-
ничних обсягів видатків з Державного бюджету України;

5) надання в установленому порядку аудіовізуальним творам статусу 
національного та порушення клопотання про надання статусу національ-
ного суб’єктам кінематографії;

6) здійснення інших повноважень, передбачених законом та покла-
дених на нього актами Президента України”;

�) у статті 12, частинах першій та четвертій статті 1�, частині першій 
статті 17 слова “центральним органом виконавчої влади у галузі кінема-
тографії” замінити словами “центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері кінематографії”;

5) у частині другій статті 8, частинах першій та п’ятій статті 15, 
підпункті “в” пункту 2, абзаці першому пункту 3 частини четвертої та 
абзаці першому частини п’ятої статті 20, статті 21 слова “центральний 
орган виконавчої влади у галузі кінематографії” в усіх відмінках заміни-
ти словами “центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері кінематографії” у відповідному відмінку;
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6) статтю 17 доповнити частиною третьою такого змісту:
“Співробітництво з вітчизняними і зарубіжними кіноархівами здійс-

нює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері кінематографії”;

7) статтю 23 після частини першої доповнити новою частиною та-
кого змісту:

“Статус продукту спільного виробництва аудіовізуальним творам в 
Україні відповідно до міжнародних договорів надає центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематогра-
фії”.

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
8) статтю 2� після частини першої доповнити новою частиною та-

кого змісту:
“Участь в організації конкурсу з відбору інвестиційних і інновацій-

них проектів у сфері кінематографії бере центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії”.

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
18. У статті 8 Закону України “Про обов’язковий примірник доку-

ментів” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 199):
у пункті 1 частини першої слова “органам виконавчої влади у галузі 

інформації, на які покладена функція державної реєстрації засобів ма-
сової інформації та ведення Державного реєстру видавців, виготівників 
і розповсюджувачів видавничої продукції” замінити словами “централь-
ному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
державної реєстрації друкованих засобів масової інформації, та цент-
ральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у ви-
давничій сфері”;

в абзаці другому пункту � частини першої та частині третій слова 
“центральному органі виконавчої влади в галузі кінематографії” замінити 
словами “центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері кінематографії”.

19. У Законі України “Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № �5, ст. 397; 
2003 р., № 38, ст. 318):

1) частину другу статті 16 викласти в такій редакції:
“Легалізація всеукраїнських профспілок та їх об’єднань, інших 

профспілок та їх об’єднань здійснюється центральним органом виконав-
чої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації 
(легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань”;
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2) у частині другій статті 28 слова “Державного комітету статистики 
України” замінити словами “центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері статистики”;

3) у тексті Закону слова “органи державної влади” в усіх відмінках 
замінити словами “державні органи” у відповідному відмінку.

20. У Законі України “Про вивезення, ввезення та повернення куль-
турних цінностей”  (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № �8, 
ст. �05; 2003 р., № 2�, ст. 159; 2005 р., № 26, ст. 3�9; 2011 р., №  33, ст. 
326; із змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2012 року  
№ ��96-VI):

1) у частині першій статті 2 слова “Основ законодавства України про 
культуру” виключити;

2) у статті 6 слова “Міністерством охорони навколишнього природ-
ного середовища та ядерної безпеки України” замінити словами “цен-
тральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику  
у сфері охорони навколишнього природного середовища”;

3) статтю 8 викласти в такій редакції:
“Стаття 8. Державний орган контролю за вивезенням, ввезенням  

і поверненням культурних цінностей
Контроль за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цін-

ностей здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує де-
ржавну політику у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних 
цінностей.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, виконує 
покладені на нього завдання у взаємодії з центральним органом виконав-
чої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи, діло-
водства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері державної митної справи, правоохоронними органами”;

�) статтю 9 виключити;
5) статтю 10 викласти в такій редакції:
“Стаття 10. Компетенція центральних органів виконавчої влади  

у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування де-

ржавної політики у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних 
цінностей:

затверджує:
порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення куль-

турних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кор-
дон України;
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перелік державних установ, закладів культури, інших організацій, 
яким надається право проведення державної експертизи культурних цін-
ностей;

перелік товарів із зазначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД, на які ви-
дається свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культур-
них цінностей з території України;

складає переліки культурних цінностей, що вивозяться (тимчасово 
вивозяться), і встановлює режим тимчасового вивезення;

здійснює інші завдання, визначені законами України та покладені на 
нього актами Президента України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політи-
ку у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей:

веде бази даних на переміщені культурні цінності;
організовує в межах повноважень роботу, пов’язану з виявленням та 

обліком на території України культурних цінностей інших держав, сприяє 
вирішенню питань про їх повернення відповідно до законодавства України;

забезпечує проведення державної експертизи культурних цінностей, 
заявлених до вивезення (тимчасового вивезення), та при поверненні піс-
ля тимчасового вивезення;

розглядає клопотання власників культурних цінностей або уповно-
важених ними осіб;

приймає рішення щодо можливого вивезення (тимчасового вивезен-
ня) культурних цінностей;

здійснює реєстрацію ввезених (тимчасово ввезених) культурних цін-
ностей;

здійснює інші повноваження, передбачені законом та покладені на 
нього актами  Президента України”;

6) частину третю статті 11 викласти в такій редакції:
“За результатами державної експертизи заявлених до вивезення 

(тимчасового вивезення) культурних цінностей центральний орган вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення 
і повернення культурних цінностей, вносить їх до Державного реєстру 
національного культурного надбання незалежно від згоди особи, яка по-
рушила клопотання про вивезення (тимчасове вивезення) культурних 
цінностей”;

7) у статті 12, частині першій статті 13, частині першій статті 15, час-
тині першій статті 2� слова “Державна служба контролю” в усіх відмін-
ках замінити словами “центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культур-
них цінностей” у відповідному відмінку;



24

8) у статті 20 слова “Міністерством культури і мистецтв України, спе-
ціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері 
архівної справи і діловодства” замінити словами “центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, 
ввезення та повернення культурних цінностей, центральним органом ви-
конавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи, 
діловодства”, а слова “Міжвідомчою радою з питань вивезення, ввезення 
та повернення культурних цінностей” виключити;

9) у першому реченні частини першої статті 21 слова “Міністерством 
культури і мистецтв України, спеціально уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства” замі-
нити словами “центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері вивезення, ввезення та повер-
нення культурних цінностей, Міністерством юстиції України”, а слова 
“Державною митною службою України” замінити словами “центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінан-
сової політики”;

10) у статті 27 слова “Державною службою контролю” замінити 
словами “центральним органом виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування державної політики у сфері вивезення, ввезення та повернення 
культурних цінностей”, а слова “Державною митною службою України” 
замінити словами “центральним органом виконавчої влади, що забезпе-
чує формування державної фінансової політики”;

11) у статті 28:
у частині першій слова “Міністерству культури і мистецтв України, 

спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у 
сфері архівної справи і діловодства” замінити словами “центральному 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виве-
зення, ввезення та повернення культурних цінностей, центральному ор-
гану виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної 
справи, діловодства”;

у частині четвертій слова “Міжвідомча рада з питань вивезення, вве-
зення та повернення культурних цінностей вирішує” виключити, а після 
слова “організаціям” доповнити словами “вирішується відповідно до за-
конодавства”;

12) статтю 30 виключити.

21. В абзаці третьому частини п’ятої статті 9 Закону України “Про 
проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової 
компанії “Київміськбуд” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р.,  
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№ 29, ст. 191; 2006 р., № 13, ст. 110) слова “Міністерством юстиції Ук-
раїни” замінити словами “центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) 
об’єднань громадян, інших громадських формувань”.

22. У Законі України “Про охорону культурної спадщини” (Відомості 
Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333; 2005 р., № 5, ст. 11�; 2009 
р., № 8, ст. 105; 2011 р., № �, ст. 22, № 32, ст. 316, № 3�, ст. 3�3):

1) у статті 3:
назву викласти в такій редакції:
“Стаття 3. Державне управління у сфері охорони культурної спад-

щини”;
абзаци третій – сьомий частини першої замінити чотирма абзацами 

такого змісту:
“центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування 

та реалізують державну політику у сфері охорони культурної спадщини;
орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим;
обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні ад-

міністрації;
виконавчий орган сільської, селищної, міської ради”;
у частині другій слова “Адміністрацією зони та центральним ор-

ганом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” замінити 
словами “центральним органом виконавчої влади, що реалізує держав-
ну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного 
(обов’язкового) відселення”;

частину третю викласти в такій редакції:
“3. Відповідний виконавчий орган сільської, селищної, міської ради 

населеного пункту, занесеного до Списку історичних населених місць 
України, утворюється місцевою радою за погодженням із центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охоро-
ни культурної спадщини”;

у частині четвертій слова “Орган охорони культурної спадщини 
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органи охорони культурної 
спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних 
державних адміністрацій підконтрольні і підзвітні” замінити словами 
“Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласні, район-
ні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації підзвітні і 
підконтрольні”;
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у частині п’ятій слова “Органи охорони культурної спадщини місце-
вого самоврядування” та “підконтрольні” замінити відповідно словами 
“Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради” та “підконтроль-
ний”;

частину восьму виключити;
2) у частині четвертій статті 3, абзаці першому частини першої статті 

7, частині другій статті 20 слова “центральний орган виконавчої влади у 
сфері охорони культурної спадщини” в усіх відмінках замінити словами 
“центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та 
реалізують державну політику у сфері охорони культурної спадщини” у 
відповідному відмінку;

3) абзаци другий та третій статті � замінити одним абзацом такого 
змісту:

“забезпечення проведення державної політики”.
У зв’язку з цим абзаци четвертий – дев’ятий вважати відповідно аб-

зацами третім – восьмим;
�) статтю 5 викласти в такій редакції:
“Стаття 5. Повноваження центральних органів виконавчої влади у 

сфері охорони культурної спадщини
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпе-

чує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщи-
ни, належить:

1) формування державної політики з питань охорони культурної 
спадщини;

2) розроблення, затвердження та погодження нормативно-правових 
актів, розроблення та погодження державних програм охорони культур-
ної спадщини;

3) оголошення топографічно визначених територій чи водних 
об’єктів, в яких містяться об’єкти культурної спадщини або можлива їх 
наявність, охоронюваними археологічними територіями;

�) затвердження державних норм та правил з питань охорони куль-
турної спадщини, а щодо пам’яток архітектури та містобудування – спіль-
но з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування;

5) встановлення режиму використання пам’яток національного зна-
чення, їхніх територій, зон охорони, охоронюваних археологічних тери-
торій, історичних ареалів населених місць;

6) здійснення науково-методичного керівництва у питаннях охоро-
ни культурної спадщини, затвердження методик та правил дослідження 
об’єктів культурної спадщини;
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7) управління в порядку, встановленому законом, історико-культур-
ними заповідниками державного значення;

8) затвердження правил встановлення та утримання охоронних 
дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на 
пам’ятках або в межах їхніх територій, затвердження їхніх зразків;

9) здійснення інших повноважень, передбачених законом та покла-
дених на нього актами Президента України.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері охорони культурної спадщини, належить:

1) контроль за виконанням цього Закону, інших нормативно-право-
вих актів про охорону культурної спадщини;

2) реалізація державної політики з питань охорони культурної спад-
щини;

3) ведення Державного реєстру нерухомих пам’яток України, здій-
снення координації та контролю за паспортизацією нерухомих об’єктів 
культурної спадщини;

�) координація робіт з виявлення, дослідження та документування 
об’єктів культурної спадщини;

5) подання Кабінету Міністрів України пропозицій про занесення 
об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного 
реєстру нерухомих пам’яток України та про внесення змін до нього щодо 
пам’яток національного значення;

6) занесення об’єктів культурної спадщини місцевого значення до 
Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до 
нього щодо пам’яток місцевого значення;

7) подання Кабінету Міністрів України пропозиції про переміщення 
(перенесення) пам’ятки національного значення;

8) надання дозволу на переміщення (перенесення) пам’яток місце-
вого значення;

9) забезпечення юридичним і фізичним особам доступу до інформа-
ції, що міститься у Державному реєстрі нерухомих пам’яток України;

10) подання Кабінету Міністрів України пропозицій про затверджен-
ня Списку історичних населених місць України та про внесення змін до 
нього;

11) забезпечення публікації Державного реєстру нерухомих пам’яток 
України та внесення до нього змін;

12) визначення меж територій пам’яток національного значення та 
затвердження їх зон охорони, охоронюваних археологічних територій, іс-
торичних ареалів населених місць;
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13) здійснення нагляду за виконанням робіт з дослідження, консер-
вації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування й музеєфікації 
пам’яток та інших робіт на пам’ятках;

1�) погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних та 
ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на 
пам’ятках національного значення, їх територіях, в історико-культурних 
заповідниках, на історико-культурних заповідних територіях, у зонах охо-
рони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах 
населених місць, а також програм і проектів, реалізація яких може позна-
читися на об’єктах культурної спадщини;

15) призначення відповідних охоронних заходів щодо пам’яток на-
ціонального значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх 
руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або про-
ведення будь-яких робіт;

16) заборона будь-якої діяльності юридичних або фізичних осіб, яка 
створює загрозу об’єкту культурної спадщини або порушує законодавс-
тво у сфері охорони культурної спадщини;

17) надання дозволів на проведення робіт на пам’ятках національно-
го значення, їхніх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних архео-
логічних територіях, в історичних ареалах населених місць;

18) видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам’яток на-
ціонального значення, припинення робіт на цих пам’ятках, їхніх тери-
торіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, 
в історичних ареалах населених місць, якщо ці роботи здійснюються за 
відсутності затверджених або погоджених із відповідними органами охо-
рони культурної спадщини програм та проектів, передбачених цим Зако-
ном, дозволів або з відхиленням від них;

19) надання дозволів на відновлення земляних робіт;
20) погодження відчуження або передачі пам’яток національного 

значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим 
особам у володіння, користування або управління;

21) погодження охоронних договорів на пам’ятки національного зна-
чення;

22) погодження проектів відведення земельних ділянок, у тому числі 
тих, що призначаються для сільськогосподарських потреб, погодження 
зміни землевласника, землекористувача на території пам’яток та в їх охо-
ронних зонах, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних 
ареалах населених місць;

 23) застосування фінансових санкцій за порушення цього Закону;
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2�) формування і розміщення державного замовлення, укладення з 
цією метою контрактів на виявлення, дослідження, консервацію, рестав-
рацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам’яток та 
інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

25) здійснення інших повноважень, передбачених законом та покла-
дених на нього актами Президента України.

Центральні органи виконавчої влади у сфері охорони культурної 
спадщини щорічно звітують перед Кабінетом Міністрів України та гро-
мадськістю про стан збереження об’єктів культурної спадщини”;

5) у статті 6:
у частині першій:
у пункті 9 слова “та виконання інших повноважень, делегованих 

центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спад-
щини відповідно до закону” виключити;

у пункті 10 слова “в межах повноважень, делегованих центральним 
органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини” виклю-
чити;

друге речення пункту 22 виключити;
у частині другій:
в абзаці першому слова “органів охорони культурної спадщини” 

виключити, а слова “органів охорони культурної спадщини місцевого са-
моврядування” замінити словами “виконавчого органу сільської, селищ-
ної, міської ради”, після слова “компетенції” доповнити словами “у сфері 
охорони культурної спадщини”;

6) у пунктах 2, 7, 19, 22 частини першої, частині третій статті 6, 
частинах третій та четвертій статті 1�, частині другій статті 16, абзаці 
п’ятому частини першої статті 18, абзаці третьому частини другої та аб-
заці першому частини п’ятої статті 2�, абзаці першому частини першої 
статті 26, абзаці першому частини першої та абзаці другому частини 
другої статті 31, абзаці четвертому частини четвертої статті 33, абзаці 
першому частини першої статті 35, частині першій статті �5 слова “цен-
тральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини” 
в усіх відмінках замінити словами “центральний орган виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини” у 
відповідному відмінку;

7) в абзаці другому частини першої та абзаці другому частини другої 
статті 7, частині другій статті 8, пунктах “а” та “б” частини першої, абзаці 
третьому частини другої статті 1�, частині третій статті 26, абзаці друго-
му частини першої статті 31, абзаці третьому частини першої та абзаці 
третьому частини другої статті 32 слова “центральний орган виконавчої 
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влади у сфері охорони культурної спадщини” в усіх відмінках замінити 
словами “центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня державної політики у сфері охорони культурної спадщини” у відповід-
ному відмінку;

8) друге речення частини третьої статті 1� виключити;
9) у статті 2�:
в абзаці четвертому частини другої слова “орган охорони культурної 

спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органи охорони 
культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій” замінити словами “орган виконавчої влади Ав-
тономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські 
державні адміністрації”;

у частині п’ятій:
друге речення абзаців першого та другого  виключити;
в абзаці другому слова “органом охорони культурної спадщини Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим чи органами охорони культурної 
спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій” замінити словами “органом виконавчої влади Автономної 
Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими 
державними адміністраціями”;

10) в абзаці другому частини першої статті 26 слова “органу охо-
рони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
органів охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севасто-
польської міських державних адміністрацій” замінити словами “органу 
виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій”;

11) у частині другій статті 331:
в абзаці першому слова “органу охорони культурної спадщини Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської і Севасто-
польської міських державних адміністрацій чи відповідного виконавчого 
органу місцевої ради” замінити словами “органу виконавчої влади Авто-
номної Республіки Крим, обласній, Київській і Севастопольській міським 
державним адміністраціям чи відповідному виконавчому органу сільсь-
кої, селищної, міської ради”;

в абзаці другому слова “орган охорони культурної спадщини Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської і Севасто-
польської міських державних адміністрацій” замінити словами “орган 
виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласна, Київська і Се-
вастопольська міські державні адміністрації”, а слова “місцевої ради” 
– словами “сільської, селищної, міської ради”;
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12) у частині першій статті 36 слова “та орган місцевого самовряду-
вання” виключити;

13) частину першу статті �5 викласти в такій редакції:
“Фінансові санкції, передбачені статтею �� цього Закону, наклада-

ються керівником, заступниками керівника центрального органу вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної 
спадщини, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, голо-
вою чи заступником голови обласної, районної, Київської та Севастополь-
ської міських державних адміністрацій, головою чи заступником голови 
відповідної місцевої ради після розгляду матеріалів, які засвідчують факт 
правопорушення”;

1�) у тексті Закону слова “орган охорони культурної спадщини Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим”, “органи охорони культурної 
спадщини обласних,  Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій та органи охорони культурної спадщини районних держав-
них адміністрацій”, “органи охорони культурної спадщини місцевого 
самоврядування” в усіх відмінках замінити відповідно словами “орган 
виконавчої влади Автономної Республіки Крим”, “обласні, районні, 
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації”, “відповід-
ний виконавчий орган сільської, селищної,  міської ради” у відповідному 
відмінку.

23. У Законі України “Про страховий фонд документації України” 
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 101; 2005 р., № 9, 
ст. 175; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року 
№ �731-VI):

1) у частині першій статті 3 слова “центрального органу виконавчої 
влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи” замінити словами “Міністерства 
юстиції України”;

2) абзаци другий, третій та п’ятий частини другої статті � викласти 
відповідно в такій редакції:

“Міністерство юстиції України;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері страхового фонду документації”;
“науково-дослідні установи, спеціальні установи, що належать до 

сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері страхового фонду документації, і виконують 
завдання щодо формування, ведення та зберігання страхового фонду до-
кументації України”;



32

3) статтю 5 виключити;
�) статтю 6 викласти в такій редакції:
“Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації
Основними завданнями центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації, є:
внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері 

створення і функціонування державної системи страхового фонду доку-
ментації України, забезпечення її реалізації;

координація і контроль за формуванням страхового фонду докумен-
тації України, його веденням, утриманням і видачею користувачам копій 
документів страхового фонду документації України, необхідних для пос-
тавлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного, 
мобілізаційного і господарського призначення, для проведення будівель-
них (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних 
робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій та в особливий період;

організація проведення науково-дослідних робіт у сфері формування 
та зберігання страхового фонду документації України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політи-
ку у сфері страхового фонду документації, відповідно до покладених на 
нього завдань:

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що нале-
жать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення та-
кого законодавства і вносить їх на розгляд Міністерства юстиції України;

здійснює контроль за виконанням центральними та місцевими орга-
нами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і ор-
ганізаціями, а також постачальниками документів вимог законодавства у 
сфері створення та забезпечення функціонування страхового фонду до-
кументації України;

складає протоколи про адміністративні правопорушення за порушен-
ня законодавства у сфері формування, ведення, використання страхового 
фонду документації України;

розробляє та затверджує відповідні галузеві нормативи, нормативи 
кадрового забезпечення підприємств, установ, організацій страхового 
фонду документації України, визначає механізм їх впровадження;

розробляє та затверджує в установленому порядку галузеві стандар-
ти, бере участь у роботі, пов’язаній із стандартизацією та сертифікацією 
у сфері страхового фонду документації України;
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здійснює регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції стосовно 
юридичних осіб у сфері створення страхового фонду документації Ук-
раїни;

веде Державний реєстр документів страхового фонду документації 
України;

надає за запитом підприємств, установ та організацій, їх філій неза-
лежно від форми власності акт закладення технічної, проектної і робочої 
документації до страхового фонду документації на продукцію, постав-
лену на виробництво, та прийняття в експлуатацію закінчених будівниц-
твом (реконструкцією) об’єктів;

визначає стан державної системи страхового фонду документації Ук-
раїни;

веде Державний реєстр техногенно та екологічно небезпечних 
об’єктів, видає юридичним та фізичним особам – власникам цих об’єктів 
свідоцтва про їх реєстрацію;

погоджує номенклатуру виробів та продукції, переліки об’єктів і 
споруд систем життєзабезпечення, транспортних зв’язків, об’єктів будів-
ництва промислового і цивільного призначення, об’єктів культурної 
спадщини та унікальних документальних пам’яток, переліки техногенно 
та екологічно небезпечних об’єктів та інших об’єктів, документація на 
які підлягає закладанню до страхового фонду документації України;

координує діяльність міністерств, інших центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, 
органів місцевого самоврядування, відповідних постачальників докумен-
тів, які формують та використовують страховий фонд документації Ук-
раїни, у тому числі страховий фонд документації України на техногенно 
та екологічно небезпечні об’єкти відповідно до Державного реєстру тех-
ногенно та екологічно небезпечних об’єктів;

проводить у межах повноважень перевірки суб’єктів державної сис-
теми страхового фонду документації України;

вирішує у межах своєї компетенції питання щодо забезпечення фун-
кціонування державної системи страхового фонду документації України 
в умовах особливого періоду та надзвичайних ситуацій;

організовує і координує науково-дослідну та методичну роботу у 
сфері довгострокового зберігання страхового фонду документації Украї-
ни, поширює науково-технічну інформацію та забезпечує впровадження 
досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи із цих питань;

організовує виконання науково-технічних програм, планів науково-
дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт щодо забезпе-
чення сталого функціонування державної системи страхового фонду до-
кументації України;
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здійснює в установленому порядку міжнародне співробітництво у 
сфері створення страхового фонду документації України;

забезпечує функціонування баз зберігання страхового фонду доку-
ментації України”;

5) частину четверту статті 7 викласти в такій редакції:
“Бази зберігання страхового фонду документації України, що нале-

жать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що ре-
алізує державну політику у сфері страхового фонду документації, і діють 
на підставі статутів (положень), затверджених керівником центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхо-
вого фонду документації”;

6) частину другу статті 8 викласти в такій редакції:
“Науково-дослідні установи страхового фонду документації Украї-

ни, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду докумен-
тації, і діють на підставі статутів (положень), затверджених керівником 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері страхового фонду документації”;

7) статтю 9 викласти в такій редакції:
“Стаття 9. Спеціальні установи страхового фонду документації Ук-

раїни
Спеціальні установи страхового фонду документації України здійс-

нюють виготовлення документів страхового фонду, виробництво техніч-
них засобів оброблення інформації та технологічного оснащення, що по-
винно відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим 
доступом і здійснюватися за наявності відповідного дозволу.

Спеціальні установи страхового фонду документації України діють 
на основі статуту, який затверджується керівником центрального орга-
ну виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового 
фонду документації”;

8) у частині першій статті 10 слово “підприємствами” виключити;
9) у частині третій статті 10, частині п’ятій статті 11, частині третій 

статті 12, частині першій статті 13, абзаці третьому статті 22, абзаці тре-
тьому статті 23 та частині другій статті 2� слова “Державний департа-
мент страхового фонду документації” в усіх відмінках замінити словами 
“центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері страхового фонду документації” у відповідному відмінку;

10) у статті 1�:
у частині першій слова “Державна технічна інспекція Державного 

департаменту страхового фонду документації” замінити словами “цент-
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ральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
страхового фонду документації”;

частину другу викласти в такій редакції:
“Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує де-

ржавну політику у сфері страхового фонду документації, є Головним де-
ржавним інспектором з питань формування та ведення страхового фонду 
документації України”;

частину четверту виключити;
11) абзац шостий статті 21 виключити;
12) частину другу статті 2� викласти в такій редакції:
“Фінансування центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері страхового фонду документації, науково-до-
слідних установ, спеціальних установ, установ та організацій, що нале-
жать до сфери його управління і виконують завдання щодо формування, 
ведення та зберігання страхового фонду документації України, здійс-
нюється за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених 
на утримання страхового фонду документації України”;

13) у частині першій статті 25 слова “Підприємства, установи і ор-
ганізації, що підпорядковані Державному департаменту страхового фон-
ду документації” замінити словами “Установи і організації, що належать 
до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері страхового фонду документації”;

1�) в абзаці першому статті 26 слово “підприємства” замінити сло-
вом “установи”.

2�. У Законі України “Про політичні партії в Україні” (Відомості 
Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 118; 2005 р., № 3�, ст. �37; 
2008 р., №№ 5-8, ст. 78):

1) у частині третій статті 9 слова “Міністерством юстиції України” 
замінити словами “центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації)  об’єднань  
громадян,  інших  громадських формувань”;

2) у статті 11:
 у частинах першій – третій та дванадцятій – чотирнадцятій слова 

“Міністерство юстиції України” в усіх відмінках замінити словами “цен-
тральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян,  інших  громадсь-
ких формувань” у відповідному відмінку;

перше речення частини сьомої викласти в такій редакції:
“Реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших 

структурних утворень, передбачених статутом партії, здійснюється від-
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повідним центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, 
інших громадських формувань, на місцевому рівні, якщо інший порядок 
не передбачений законом, лише після реєстрації політичної партії цен-
тральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших гро-
мадських формувань”;

у частині восьмій слова “органу юстиції Міністерства юстиції Ук-
раїни” замінити словами “центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) 
об’єднань громадян, інших громадських формувань”;

у частині дев’ятій слова “Відповідний орган юстиції Міністерства 
юстиції України” замінити словами “Центральний орган виконавчої вла-
ди, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалі-
зації) об’єднань громадян, інших громадських формувань”;

у частині одинадцятій слова “Міністерство юстиції України, його 
відповідні органи після реєстрації видають” замінити словами “Цент-
ральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
державної реєстрації (легалізації)  об’єднань  громадян,  інших  громад-
ських формувань, після реєстрації видає”;

у частинах вісімнадцятій і дев’ятнадцятій слова “Міністерство юс-
тиції України та його органи юстиції” та “Міністерства юстиції України 
чи його органу юстиції” замінити словами “центральний орган виконав-
чої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації 
(легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань” у від-
повідному відмінку;

3) у частині другій статті 15, пункті 1 частини першої статті 18 та час-
тині першій статті 21 слова “Міністерство юстиції України” в усіх відмін-
ках замінити словами “центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань 
громадян, інших громадських формувань” у відповідному відмінку.

25. У Законі України “Про народні художні промисли” (Відомості 
Верховної Ради України, 2001 р., № �1, ст. 199; 200� р., № 16, ст. 238):

1) в абзаці сьомому статті 1 слова “за рішенням Державної худож-
ньо-експертної ради” виключити;

2) у статті 2 слова “Основ законодавства України про культуру” 
виключити;

3) статтю 5 викласти в такій редакції:
“Стаття 5. Повноваження центральних органів виконавчої влади у 

сферах культури та мистецтв щодо народних художніх промислів



��

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпе-
чує формування державної політики у сферах культури та мистецтв щодо 
народних художніх промислів належать:

розроблення та забезпечення реалізації загальнодержавних програм 
охорони, відродження, збереження і розвитку народних художніх про-
мислів;

подання Кабінету Міністрів України пропозицій про затвердження 
Переліку видів виробництв і груп виробів народних художніх промислів, 
а також пропозицій про внесення змін до цього Переліку;

встановлення порядку обліку, зберігання та використання типових 
зразків виробів народних художніх промислів та унікальних виробів на-
родних художніх промислів;

визначення перспектив та напрямів розвитку освіти у галузі народ-
них художніх промислів, участь в організаційному та методичному забез-
печенні підготовки фахівців для галузі народних художніх промислів;

здійснення інших повноважень, передбачених законом та покладе-
них на нього актами Президента України.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сферах культури та мистецтв щодо народних худож-
ніх промислів належать:

контроль за виконанням цього Закону, інших нормативно-правових 
актів про народні художні промисли;

здійснення заходів щодо виявлення, обстеження, обліку і охорони 
осередків народних художніх промислів та заповідних територій народ-
них художніх промислів;

сприяння організації і проведенню культурно-мистецьких заходів у 
галузі народних художніх промислів, а також аукціонів, конкурсів, виста-
вок-продажів тощо;

сприяння в межах своїх повноважень міжнародному співробітниц-
тву у галузі народних художніх промислів;

здійснення інших повноважень, передбачених законом та покладе-
них на нього актами  Президента України”;

�) статтю 11 виключити;
5) у статті 12 слова “рішеннями Державної художньо-експертної 

ради з народних художніх промислів” замінити словами “у порядку, виз-
наченому законодавством”;

6) в абзаці третьому статті 6, частині першій статті 7, частині першій 
статті 12 та частині першій статті 1� слова “центральний орган виконавчої 
влади у сфері культури” в усіх відмінках замінити словами “центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сферах культури та мистецтв” у відповідному відмінку;
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7) у частині другій статті 7 слова “центральним органом виконав-
чої влади у сфері культури” замінити словами “центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах культури та 
мистецтв”.

26. У Законі України “Про Національний архівний фонд та архів-
ні установи” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 11, ст. 81;  
2007 р., № 10, ст. 91; із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 
2012 року № 5068-VI):

1) у частині другій статті 5:
у другому реченні слова “центральним органом виконавчої влади у 

сфері архівної справи і діловодства” замінити словами “Міністерством 
юстиції України”;

у третьому реченні слова “центральний орган виконавчої влади у 
сфері архівної справи і діловодства” замінити словами “центральний ор-
ган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної 
справи і діловодства”;

2) у статті 6:
у частині восьмій слова “центральним органом виконавчої влади у 

сфері архівної справи і діловодства” замінити словами “Міністерством 
юстиції України”;

у частині дев’ятій слова “центральним органом виконавчої влади у 
сфері архівної справи і діловодства” замінити словами “центральним ор-
ганом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної 
справи і діловодства”;

3) у частинах другій та четвертій статті 10, частині першій 
статті 17 слова “центрального органу виконавчої влади у сфері ар-

хівної справи і діловодства” та “орган виконавчої влади у сфері архівної 
справи і діловодства” замінити словами “центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодс-
тва” у відповідному відмінку;

�) у частині першій статті 12 та частині п’ятій статті 13 слова “цен-
тральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства” 
в усіх відмінках замінити словами “Міністерство юстиції України” у від-
повідному відмінку;

5) у частині першій статті 16, частині третій статті 20, статті 27, час-
тині третій статті 28, частині другій статті 30, частинах третій та четвертій 
статті 32 та частині третій статті 33 слова “центральний орган виконавчої 
влади у сфері архівної справи і діловодства” в усіх відмінках замінити 
словами “центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері архівної справи і діловодства” у відповідному відмінку;
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6) у статті 19:
у частині першій слова “центральним органом виконавчої влади у 

сфері архівної справи і діловодства” замінити словами “Міністерством 
юстиції України”;

у частині другій слова “центрального органу виконавчої влади у 
сфері архівної справи і діловодства” замінити словами “центрального ор-
гану виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної 
справи і діловодства”;

7) у частинах другій та третій статті 22, частині третій статті 25, стат-
ті 31 та частині другій статті 32 слова “центральний орган виконавчої 
влади у сфері архівної справи і діловодства” в усіх відмінках замінити 
словами “Міністерство юстиції України” у відповідному відмінку;

8) абзац другий статті 23 викласти в такій редакції:
“центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політи-

ку у сфері архівної справи і діловодства”;
9) статтю 2� викласти в такій редакції:
“Стаття 2�. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує де-

ржавну політику у сфері архівної справи і діловодства
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну полі-

тику у сфері архівної справи і діловодства, у межах своїх повноважень, 
визначених законом:

вносить пропозиції Міністерству юстиції України щодо формування 
державної політики у сфері архівної справи і діловодства, забезпечує її 
реалізацію;

контролює діяльність архівних установ і служб діловодства;
організовує науково-методичне та інформаційне забезпечення діяль-

ності архівних установ і служб діловодства;
розпоряджається Національним архівним фондом, організовує його 

формування, державний облік та зберігання його документів, використан-
ня відомостей, що в них містяться;

здійснює міжнародне співробітництво у сфері архівної справи і ді-
ловодства;

здійснює інші повноваження, передбачені законом та покладені на 
нього актами Президента України”;

10) у частині другій статті 25 слова “як державні органи” виключити;
11) частини другу і третю статті 26 викласти в такій редакції:
“Рішення про створення галузевих державних архівів приймається 

Кабінетом Міністрів України на підставі спільного подання Міністерства 
юстиції України та центрального органу виконавчої влади, де створюєть-
ся відповідний архів.
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Положення про галузеві державні архіви затверджуються Міністерс-
твом юстиції України та центральним органом виконавчої влади, де ство-
рюється відповідний архів”;

12) у тексті Закону слова “органи державної влади” в усіх відмінках 
замінити словами “державні органи” у відповідному відмінку.

27. У Законі України “Про боротьбу з тероризмом” (Відомості 
Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180; 2005 р., № 25, ст. 335;  
2006 р., № 1�, ст. 116; 2009 р., № 36-37, ст. 511; 2010 р., № 29, ст. 392;  
2011 р., № �3, ст. ��9):

1) в абзаці двадцять першому статті 1 слова “органів державної вла-
ди” замінити словами “державних органів”;

2) частини третю та четверту статті � викласти в такій редакції:
“Суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом 

у межах своєї компетенції, є:
Служба безпеки України, яка є головним органом у загальнодержав-

ній системі боротьби з терористичною діяльністю;
Міністерство внутрішніх справ України;
Міністерство оборони України;
центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування 

та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері захисту державного кордону;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері виконання кримінальних покарань;
Управління державної охорони України.
До участі у здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, вияв-

ленням і припиненням терористичної діяльності, залучаються у разі не-
обхідності також:

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

Служба зовнішньої розвідки України;
Міністерство закордонних справ України;
центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування 

та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я;
центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування 

та реалізують державну політику в електроенергетичному, вугільно-про-
мисловому та нафтогазовому комплексах;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері управління об’єктами державної власності;
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центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування 
та реалізують державну політику у сферах транспорту;

центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування 
та реалізують державну фінансову політику;

центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування 
та реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища;

центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування 
та реалізують державну аграрну політику;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері державної митної справи;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну подат-
кову політику”;

3) у статті 5:
у частині четвертій слова “Міністерство України з питань надзвичай-

них ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильсь-
кої катастрофи” замінити словами “Центральні органи виконавчої влади, 
що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері 
цивільного захисту”, а слово “йому” замінити словом “їм”;

у частині п’ятій слова “Спеціально уповноважений центральний 
орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону, тери-
торіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу вико-
навчої влади у справах охорони державного кордону” замінити словами 
“Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику  
у сфері захисту державного кордону”;

у частині шостій слова “Державний департамент України з питань 
виконання покарань” замінити словами “Центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних 
покарань”;

�) частину третю статті 7 викласти в такій редакції:
“Міжвідомча координаційна комісія Антитерористичного центру 

при Службі безпеки України формується з керівника Антитерористично-
го центру та його заступників; заступників Міністра внутрішніх справ 
України, керівників центральних органів виконавчої влади, що забезпе-
чують формування та реалізують державну політику у сфері цивільно-
го захисту; заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил 
України; заступників керівників центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону, Уп-
равління державної охорони України, центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних 
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покарань; начальника Управління Служби безпеки України в місті Києві, 
заступника голови Київської міської державної адміністрації; заступни-
ків керівників інших центральних органів виконавчої влади”;

5) у статті 9 слова “Органи державної влади України” замінити сло-
вами “Державні органи”.

28. У Законі України “Про державну реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб – підприємців” (Відомості Верховної Ради України,  
2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:
абзац третій після слів “посадова особа” доповнити словами “цент-

рального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;

в абзаці чотирнадцятому слова “спеціально уповноваженого органу 
з питань державної реєстрації” замінити словами “центрального орга-
ну виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;

2) частину четверту статті 3 викласти в такій редакції:
“�. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців, здійснює реєстрацію (легалізацію) об’єднань громадян  
(у тому числі професійних спілок та їх об’єднань), благодійних органі-
зацій, політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, 
адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, асоціацій органів 
місцевого самоврядування, інших установ та організацій, визначених 
законом, та видає виписку з Єдиного державного реєстру, оформлену 
державним реєстратором відповідного центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юри-
дичних осіб та фізичних осіб – підприємців, за місцезнаходженням юри-
дичної особи”;

3) у частині першій статті 5 слова “виключно у виконавчому комітеті 
міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах 
Києві та Севастополі державній адміністрації” виключити;

�) у статті 6:
у частині першій:
в абзаці першому слова “на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці” виключити;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
“формує та веде реєстраційні справи (крім реєстраційних справ 

юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 
3 цього Закону)”;
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частину другу викласти в такій редакції:
“2. На посаду державного реєстратора призначається особа, яка має 

повну вищу юридичну освіту. Державний реєстратор має посвідчення 
державного реєстратора та власну печатку, опис яких затверджується 
Міністерством юстиції України”;

частини третю – шосту виключити;
5) статтю 7 викласти в такій редакції:
“Стаття 7. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб 
та фізичних осіб – підприємців

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – під-
приємців:

бере участь у формуванні та забезпечує реалізацію державної полі-
тики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – під-
приємців;

здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері 
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з пи-
тань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприєм-
ців і розробляє проекти нормативно-правових актів у цій сфері;

забезпечує формування та ведення Єдиного державного реєстру;
організовує навчальну підготовку та підвищення кваліфікації де-

ржавних реєстраторів;
забезпечує замовлення, постачання, облік та звітність щодо витра-

чання бланків свідоцтв про державну реєстрацію та бланків виписок з 
Єдиного державного реєстру;

видає спеціалізований друкований засіб масової інформації;
забезпечує органи державної влади інформацією з Єдиного держав-

ного реєстру в порядку, встановленому Міністерством юстиції України;
здійснює методологічне та інформаційне забезпечення діяльності 

державних реєстраторів”;
6) у частині сьомій статті 8 слова “спеціально уповноваженим ор-

ганом з питань державної реєстрації” замінити словами “Міністерством 
юстиції України”;

7) у частині четвертій статті 10 слово “місцевого” замінити словом 
“державного”, а слова “за місцезнаходженням юридичної особи або міс-
цем проживання фізичної особи – підприємця” виключити;

8) у частині п’ятій статті 1� слова “спеціально уповноваженого ор-
гану з питань державної реєстрації” замінити словами “центрального ор-
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гану виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;

9) у частині третій статті 15 слова “спеціально уповноваженим ор-
ганом з питань державної реєстрації” замінити словами “Міністерством 
юстиції України”;

10) частину п’яту статті 16 викласти в такій редакції:
“5. Єдиний державний реєстр створюється і ведеться центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері де-
ржавної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, який 
є його розпорядником. Адміністратором Єдиного державного реєстру є 
державне підприємство, що належить до сфери управління центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері держав-
ної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;

11) частину першу статті 17 доповнити абзацом другим такого змісту:
“Форми реєстраційних карток затверджуються Міністерством юсти-

ції України”;
12) абзац перший частини третьої та частину п’яту статті 20 виклас-

ти відповідно в такій редакції:
“3. Форма витягу, довідки та виписки з Єдиного державного реєстру 

встановлюється Міністерством юстиції України. Витяг, довідка та випис-
ка з Єдиного державного реєстру підписуються державним реєстратором 
і засвідчуються його печаткою”;

“5. За одержання витягу, довідки та виписки з Єдиного державного 
реєстру справляється плата, розмір та порядок внесення якої визначають-
ся Міністерством юстиції України. Порядок передачі Бюро кредитних 
історій інформації з Єдиного державного реєстру у форматі бази даних, 
а також розмір плати за це та інші умови встановлюються Міністерством 
юстиції України та Бюро кредитних історій на підставі договору. Розмір за-
значеної плати не може перевищувати розміру адміністративних витрат”;

13) в абзаці другому частини третьої статті 20, частині другій статті 
21, частині другій статті 22 та частині шостій статті 221 слова “спеціаль-
но уповноваженим органом з питань державної реєстрації” замінити сло-
вами “Міністерством юстиції України”;

1�) у частині сьомій статті 25 слова “спеціально уповноваженим ор-
ганом з питань державної реєстрації та спеціально уповноваженим цент-
ральним органом виконавчої влади у сфері статистики” замінити словами 
“Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики”;

15) у тексті Закону слова “орган державної влади” в усіх відмінках і 
числах замінити відповідно словами “державний орган” у відповідному 
відмінку і числі.
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29. Статтю 2 Закону України “Про гастрольні заходи в Україні” (Ві-
домості Верховної Ради України, 200� р., № 7, ст. 56) доповнити части-
ною четвертою такого змісту:

“Єдиний банк даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні, 
формує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сферах культури та мистецтв”.

30. У Законі України “Про охорону археологічної спадщини” (Відо-
мості Верховної Ради України, 200� р., № 26, ст. 361; 2011 р., № �, ст. 22, 
№ 3�, ст. 3�3):

1) абзаци другий – п’ятий частини другої статті � викласти в такій 
редакції:

“центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування 
та реалізують державну політику у сфері охорони культурної спадщини;

орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим;
обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні ад-

міністрації;
виконавчий орган сільської, селищної, міської ради”;
2) у частині другій статті 5 слово “законодавством” замінити словом 

“законами”;
3) статтю 6 викласти в такій редакції:
“Стаття 6. Повноваження центральних органів виконавчої влади у 

сфері охорони культурної спадщини
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпе-

чує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщи-
ни, належать:

розроблення, затвердження та погодження нормативно-правових ак-
тів, що регулюють питання охорони археологічної спадщини;

оголошення топографічно визначених територій чи водних об’єктів, 
в яких містяться об’єкти культурної спадщини або можлива їх наявність, 
охоронюваними археологічними територіями;

науково-методичне керівництво з питань охорони і використання ар-
хеологічної спадщини;

здійснення інших повноважень, передбачених законом та покладе-
них на нього актами  Президента України.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері охорони культурної спадщини, належать:

ведення державного обліку об’єктів археологічної спадщини;
визначення меж територій археологічних пам’яток національного 

значення, затвердження зон їх охорони, охоронюваних археологічних те-
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риторій, історичних ареалів населених місць та встановлення режиму їх 
використання;

здійснення нагляду за виконанням робіт з дослідження, консервації, 
реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування, музеєфікації та інших 
робіт на об’єктах археологічної спадщини і в зонах їх охорони, на охоро-
нюваних археологічних територіях, 

в історичних ареалах населених місць відповідно до закону;
погодження проектів відведення земельних ділянок на території 

пам’яток та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних тери-
торіях, в історичних ареалах населених місць відповідно до закону;

погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і лан-
дшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на 
пам’ятках національного значення та в зонах їх охорони, на охоронюва-
них археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць з 
урахуванням експертного висновку за результатами наукової археологіч-
ної експертизи зазначених проектів;

видача дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок на 
території пам’ятки, в зонах охорони, на охоронюваній археологічній те-
риторії, в історичних ареалах населених місць, а також на дослідження 
решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею та 
водою;

заборона будь-якої діяльності юридичних або фізичних осіб, що 
загрожує об’єкту археологічної спадщини або порушує вимоги законо-
давства про охорону археологічної спадщини, в порядку, встановленому 
законом;

видача розпоряджень та приписів щодо охорони археологічних 
пам’яток, припинення робіт на таких пам’ятках, їх територіях та в зонах 
охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних аре-
алах населених місць, якщо такі роботи виконуються за відсутності за-
тверджених або погоджених відповідними органами охорони культурної 
спадщини програм та проектів, передбачених цим Законом дозволів або 
з відхиленням від них;

застосування фінансових санкцій за порушення вимог цього Закону;
здійснення контролю за переміщенням археологічних предметів че-

рез державний кордон;
здійснення інших повноважень, передбачених законом та покладе-

них на нього актами  Президента України”;
�) у статті 7:
в абзаці першому слова “органу охорони культурної спадщини Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, органів охорони культурної 
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спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних 
державних адміністрацій та органів охорони культурної спадщини міс-
цевих рад” замінити словами “органу виконавчої влади Автономної Рес-
публіки Крим, обласної, районної, Київської та Севастопольської міської 
державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської 
ради”;

5) у частині другій статті 8 та частині другій статті 10 слова “цент-
ральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщи-
ни” замінити словами “центральним органом виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері охорони культурної спадщини”;

6) у частині першій статті 18 слова “центральним органом виконав-
чої влади у сфері охорони культурної спадщини” замінити словами “цен-
тральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування держав-
ної політики у сфері охорони культурної спадщини”.

31. У статті 9 Закону України “Про третейські суди” (Відомості Вер-
ховної Ради України, 200� р., № 35, ст. �12; 2009 р., № 30, ст. �21; 2011 р., 
№ �1, ст. �13):

перше речення частини другої викласти в такій редакції:
“Державна реєстрація постійно діючого третейського суду здійс-

нюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері державної реєстрації (легалізації)  об’єднань  громадян,  
інших  громадських формувань, протягом п’ятнадцяти днів з дня подання 
його засновником заяви”;

частину третю виключити;
у другому реченні частини шостої слова “Міністерство юстиції Ук-

раїни (його орган)” замінити словами “центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (ле-
галізації)  об’єднань  громадян,  інших  громадських формувань”;

у частині восьмій слова “Міністерства юстиції України (його ор-
гану)” замінити словами “центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації)  
об’єднань  громадян, інших  громадських формувань”.

32. У Законі України “Про театри і театральну справу” (Відомості 
Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 350):

1) у частині першій статті 2 слова “Основ законодавства України про 
культуру, Цивільного та Господарського кодексів України” виключити;

2) у частині третій статті 10, частині восьмій статті 16 слова “цен-
тральному органу виконавчої влади в галузі культури” та “центральним 
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органом виконавчої влади в галузі культури” замінити відповідно словами 
“центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сферах культури та мистецтв” та “центральним органом виконавчої вла-
ди, що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв”;

3) статтю 18 викласти в такій редакції:
“Стаття 18. Повноваження центральних органів виконавчої влади у 

сферах культури та мистецтв
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування де-

ржавної політики у сферах культури та мистецтв:
формує державну політику в галузі театру і театральної справи;
здійснює організаційно-методичне керівництво театральною спра-

вою;
формує вимоги щодо державного статистичного обліку театрів сто-

совно їх діяльності;
створює спеціалізовані організаційні структури для науково-мето-

дичного та матеріально-технічного забезпечення театрів;
організовує наукові дослідження в галузі театрознавства;
здійснює інші повноваження, передбачені законом та покладені на 

нього актами Президента України.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політи-

ку у сферах культури та мистецтв:
реалізує державну політику в галузі театру і театральної справи;
здійснює координацію діяльності театрів;
організовує навчання та фахову перепідготовку артистичного і ху-

дожнього персоналу театрів;
здійснює контроль за діяльністю театрів, заснованих на державній та 

комунальній формах власності;
здійснює інші повноваження, передбачені законом та покладені на 

нього актами Президента України”;
�) у тексті Закону слова “центральний орган виконавчої влади в га-

лузі культури” в усіх відмінках замінити словами “центральний орган ви-
конавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах 
культури та мистецтв” у відповідному відмінку.

33. У Законі України “Про Державну кримінально-виконавчу служ-
бу України” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 30, ст. �09;  
2009 р., № 36-37, ст. 511; 2011 р., № 10, ст. 63; із змінами, внесеними За-
коном України від 17 травня 2012 року № �711-VI):

1) у частині першій статті 1 слово “єдиної” виключити;
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2) у частині першій статті 3, частині третій статті 9, частині третій 
статті 1� та частині четвертій статті 23 слова “центральний орган вико-
навчої влади з питань виконання покарань” в усіх відмінках замінити сло-
вами “Міністерство юстиції України” у відповідному відмінку;

3) у частині першій статті 6 слова “центрального органу виконавчої 
влади з питань виконання покарань зі спеціальним статусом” замінити 
словами “центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері виконання кримінальних покарань”;

�) у статті 7:
друге речення частини першої виключити;
у частині другій слова “відповідно Президенту України чи Кабінету 

Міністрів України” замінити словами “Міністерству юстиції України”;
5) частину другу статті 8 викласти в такій редакції:
“2. Керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, та його 
заступників призначає за поданням Прем’єр-міністра України та звільняє 
з посад Президент України”;

6) у частині першій статті 9 слова “центральним органом виконав-
чої влади з питань виконання покарань” замінити словами “Кабінетом 
Міністрів України”;

7) у статті 13:
частину першу викласти в такій редакції:
“1. Підприємства установ виконання покарань є державними підпри-

ємствами, які здійснюють господарську діяльність та професійно-техніч-
не навчання засуджених”;

у частині другій:
у підпункті 3 слова “центральним органом виконавчої влади з питань 

виконання покарань” замінити словом “законодавством”;
у підпункті 5 слова “центральним органом виконавчої влади з питань 

виконання покарань” виключити;
8) у частині третій статті 1� слова “нормативно-правовими актами 

центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань” 
замінити словами “центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері виконання кримінальних покарань”;

9) у тексті Закону слова “центральний орган виконавчої влади з пи-
тань виконання покарань” в усіх відмінках замінити словами “централь-
ний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вико-
нання кримінальних покарань” у відповідному відмінку.



50

3�. У Законі України “Про асоціації органів місцевого самоврядуван-
ня” (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 38, ст. 53�):

1) у частині другій статті 3 слова “Міністерства юстиції України” 
замінити словами “центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації)  об’єднань  
громадян,  інших  громадських формувань”;

2) у статті 10:
частину другу викласти в такій редакції:
“2. Державна реєстрація асоціацій здійснюється центральним орга-

ном виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної 
реєстрації (легалізації)  об’єднань  громадян,  інших  громадських фор-
мувань”;

у частині дев’ятій слова “Міністерство юстиції України” замінити 
словами “Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, 
інших громадських формувань”;

3) у тексті Закону слова “органи державної влади” в усіх відмінках 
замінити словами “державні органи” у відповідному відмінку.

35. У Законі України “Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень” (Відомості Верховної Ради України,  
2010 р., № 18, ст. 1�1; 2012 р., № 8, ст. 61; із змінами, внесеними закона-
ми України від � липня 2012 року № 5037-VI та від 6 вересня 2012 року  
№ 5206-VI):

1) у статті 6:
частину першу викласти в такій редакції:
“1. Систему органів державної реєстрації прав становлять:
Міністерство юстиції України;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері державної реєстрації прав;
органи державної реєстрації прав, утворені Міністерством юстиції 

України в установленому законодавством порядку (далі – органи держав-
ної реєстрації прав)”;

у частині другій слова “спеціально уповноважений центральний ор-
ган виконавчої влади з питань державної реєстрації прав – Міністерство 
юстиції України” замінити словами “центральний орган виконавчої вла-
ди, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав”;

2) статтю 7 викласти в такій редакції:
“Стаття 7. Компетенція Міністерства юстиції України у сфері де-

ржавної реєстрації прав
1. Міністерство юстиції України:
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1) забезпечує формування державної політики у сфері державної 
реєстрації прав;

2) здійснює нормативно-правове регулювання у сфері державної 
реєстрації прав;

3) затверджує статут державного підприємства – Адміністратора Де-
ржавного реєстру прав, призначає та звільняє його керівника;

�) здійснює контроль за використанням та збереженням належного 
державному підприємству (Адміністратору Державного реєстру прав) 
майна;

5) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими закона-
ми України та покладені на нього Президентом України”;

3) доповнити статтею 71 такого змісту:
“Стаття 71. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав
1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну полі-

тику у сфері державної реєстрації прав:
1) вносить в установленому порядку пропозиції щодо її формування;
2) забезпечує створення та функціонування Державного реєстру 

прав;
3) організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності з де-

ржавної реєстрації прав;
�) здійснює керівництво та контроль за діяльністю у сфері державної 

реєстрації прав;
5) організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації де-

ржавних реєстраторів прав на нерухоме майно (далі – державний реєстра-
тор);

6) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими закона-
ми України та покладені на нього Президентом України”;

�) у підпункті 5 статті 8 та пункті 9 частини другої статті 9 слова 
“нормативно-правовими актами” замінити словами “законами України”;

5) у частині четвертій статті 1� слова “за погодженням із спеціально 
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної 
справи” замінити словами “за поданням центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи”.

36. У Законі України “Про державну реєстрацію актів цивільного 
стану” (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 509; 2011 р., 
№ 23, ст. 160; 2012 р., № 19-20, ст. 171):

1) у пункті 1 частини першої статті �, назві та абзаці першому час-
тини першої статті 5, частині другій статті 11, частині другій статті 18, 
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частині четвертій статті 2� та частині другій статті 26 слова “централь-
ний орган виконавчої влади у сфері державної реєстрації актів цивільного 
стану” в усіх відмінках замінити словами “центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів 
цивільного стану” у відповідному відмінку;

2) пункт 1 частини першої статті 5 виключити;
3) у частині першій статті 7 слова “органів державної влади” заміни-

ти словами “державних органів”;
�) у статті 9:
абзац третій частини третьої викласти в такій редакції:
“Інформація про персональні дані фізичної особи, що містяться в 

актовому записі цивільного стану, є конфіденційною і не підлягає розго-
лошенню”;

у частинах п’ятій та шостій слова “центральним органом виконавчої 
влади у сфері державної реєстрації актів цивільного стану” замінити сло-
вами “Міністерством юстиції України”;

частину сьому викласти в такій редакції:
“7. Органи державної реєстрації актів цивільного стану, крім дип-

ломатичних представництв і консульських установ України, подають 
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову 
політику, відомості про фізичних осіб для внесення або зміни таких да-
них у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Відомості 
передаються у вигляді відповідних облікових карток за формою, встанов-
леною центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня державної податкової політики, та погодженою з Міністерством юсти-
ції України, у разі проведення державної реєстрації смерті, проведення 
реєстрації інших актів цивільного стану, що пов’язані із зміною прізвища, 
імені, по батькові чи інших даних про фізичну особу, які включаються до 
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Порядок взає-
модії між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову політику, та відділами реєстрації актів цивільного стану від-
повідно до Податкового кодексу України та цього Закону встановлюється 
Кабінетом Міністрів України”;

5) у частині другій статті 10 слова “центральним органом виконавчої 
влади у сфері державної реєстрації актів цивільного стану за погоджен-
ням із центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і 
діловодства” замінити словами “Міністерством юстиції України”;

6) у частині третій статті 11 слова “центрального органу виконавчої 
влади у сфері державної реєстрації актів цивільного стану” замінити сло-
вами “Міністерства юстиції України”;
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7) в абзаці першому частини четвертої статті 13 слова “центральним 
органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я” замінити словами 
“центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування де-
ржавної політики у сфері охорони здоров’я”;

8) у частині сьомій статті 17 та частині другій статті 26 слова “цен-
тральний орган виконавчої влади із забезпечення реалізації державної 
політики у сфері зовнішніх зносин України” в усіх відмінках замінити 
словами “Міністерство закордонних справ України” у відповідному від-
мінку;

9) у частині третій статті 18 та абзаці другому частини третьої стат-
ті 20 слова “центральним органом виконавчої влади у сфері державної 
реєстрації актів цивільного стану” замінити словами “Міністерством юс-
тиції України”;

10) у частині четвертій статті 25 слова “центральним органом вико-
навчої влади у сфері державної реєстрації актів цивільного стану за погод-
женням із центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і 
діловодства” замінити словами “Міністерством юстиції України”.

37. У Законі України “Про Державний реєстр виборців” (Відомості 
Верховної Ради України, 2011 р., № 5, ст. 3�):

1) частини першу та другу статті 11 після слів “Державною службою 
спеціального зв’язку та захисту інформації України” доповнити словами 
“та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері захисту персональних даних”, а слова “Закону України “Про 
захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” заміни-
ти словами “законів України “Про захист інформації в інформаційно-те-
лекомунікаційних системах”, “Про захист персональних даних”;

2) у частині четвертій статті 22 слова “Міністерства юстиції Украї-
ни” виключити.

38. У Законі України “Про культуру” (Відомості Верховної Ради Ук-
раїни, 2011 р., № 2�, ст. 168):

1) у статті 13:
у частині другій слова “Спеціально уповноважений центральний 

орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини” замінити 
словами “Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують форму-
вання та реалізують державну політику у сфері охорони культурної спад-
щини”;

у частині третій слова “Спеціально уповноважений державний орган 
контролю за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних ціннос-
тей” замінити словами “Центральні органи виконавчої влади, що забезпе-
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чують формування та реалізують державну політику у сфері вивезення, 
ввезення і повернення культурних цінностей”;

2) статтю 16 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
“5. Перелік об’єктів нематеріальної культурної спадщини складає 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування держав-
ної політики у сферах культури та мистецтв”;

3) у статті 22:
у частині третій слова “з Міністерством культури і туризму України” 

замінити словами “із центральним органом виконавчої влади, що забезпе-
чує формування державної політики у сферах культури та мистецтв”;

доповнити частиною четвертою такого змісту:
“�. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сферах культури та мистецтв, визначає перспекти-
ви та напрями розвитку і зміст спеціальної освіти у сферах культури і 
мистецтв”;

�) у статті 2� слова “спеціально уповноважений центральний орган 
виконавчої влади у сфері культури” замінити словами “центральний ор-
ган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сферах культури та мистецтв”;

5) статтю 25 доповнити частиною другою такого змісту:
“2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сферах культури та мистецтв, порушує в установ-
леному порядку клопотання про надання закладам (установам) культури 
статусу національного закладу, надає статус академічного закладу про-
фесійним творчим колективам”.

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опуб-

лікування, крім підпунктів 1-� та 7-8 пункту 28 розділу I цього Закону, які 
набирають чинності з 1 липня 2013 року.

(Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно із Законом № 5515-
VI від 06.12.2012)

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання 
чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними ор-

ганами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із 
цим Законом.

Президент України В. Янукович
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення 
України від фашистських загарбників  

та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні  
1941–1945 років

від 19 жовтня 2012 р. № 60�/2012

З метою увічнення безсмертного подвигу народу у Великій Вітчиз-
няній війні 19�1–19�5 років, ушанування пам’яті полеглих у боротьбі за 
свободу Батьківщини, посилення соціального захисту ветеранів Великої 
Вітчизняної війни та продовження традиції шанобливого ставлення до 
ветеранів війни і пам’яті про Перемогу постановляю:

1. Оголосити 2015 рік Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни 
19�1–19�5 років.

2. Кабінету Міністрів України:
1) утворити Організаційний комітет з підготовки і відзначення 70-ї 

річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19�1–19�5 років (далі – Організа-
ційний комітет), включивши до його складу представників центральних 
і місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій ветеранів 
війни та визначивши співголовами Організаційного комітету за посадою 
Прем’єр-міністра України і Главу Адміністрації Президента України;

2) розробити з урахуванням пропозицій Організаційного комітету 
та затвердити до 31 грудня 2012 року план заходів на 2013–2015 роки 
з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від фашист-
ських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
19�1–19�5 років, передбачивши, зокрема, заходи щодо:

підвищення рівня соціального захисту ветеранів Великої Вітчизня-
ної війни, поліпшення їх медичного та соціального обслуговування, зміц-
нення та розвитку матеріально-технічної бази госпіталів, відділень, палат 
для ветеранів війни, будинків-інтернатів для громадян похилого віку та 
інвалідів, геріатричних пансіонатів, пансіонатів для ветеранів війни і праці;

проведення за участю громадських організацій, насамперед організа-
цій ветеранів, студентської та учнівської молоді урочистостей, присвяче-
них 70-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19�1–19�5 років, 
70-й річниці визволення України, її столиці – міста Києва, Автономної 
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Республіки Крим, областей, а також міст та інших населених пунктів від 
фашистських загарбників;

патріотичного виховання молоді, виховання шанобливого ставлення 
до пам’яті про Перемогу і ветеранів Великої Вітчизняної війни, а також 
вивчення героїчних сторінок історії Українського народу у період Вели-
кої Вітчизняної війни 19�1– 19�5 років;

проведення культурно-мистецьких заходів, організації тематичних 
виставок, присвячених 70-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній вій-
ні 19�1–19�5 років, 70-й річниці визволення України, її столиці – міста 
Києва, Автономної Республіки Крим, областей, міст, а також інших на-
селених пунктів від фашистських загарбників, іншим пам’ятним подіям 
Великої Вітчизняної війни 19�1–19�5 років;

проведення у 2013–2015 роках за участю Національної академії наук 
України наукових конференцій, науково-просвітницьких заходів, присвя-
чених історичним подіям, пов’язаним із визволенням України, її столи-
ці – міста Києва, Автономної Республіки Крим, областей, міст, а також 
інших населених пунктів від німецько-фашистських загарбників та про-
ведення у 2015 році міжнародної наукової конференції щодо внеску Ук-
раїнського народу у перемогу над нацизмом;

видання за участю Національної академії наук України наукових пра-
ць з історії України у період Великої Вітчизняної війни 19�1–19�5 років, 
тематичної серії документальних видань, спогадів учасників визволення 
України, її столиці – міста Києва, Автономної Республіки Крим, областей, 
міст, а також інших населених пунктів від німецько-фашистських загар-
бників;

забезпечення разом із Національним банком України виготовлення 
та випуску в обіг у встановленому порядку пам’ятної монети на відзнаку 
70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19�1–19�5 років;

випуску в обіг поштової марки і конверта, присвячених 70-й річни-
ці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19�1–19�5 років, та здійснення 
спецпогашення поштової марки;

3) внести у двомісячний строк у встановленому порядку пропозиції 
щодо:

встановлення відзнаки Президента України – медалі “70 років визво-
лення України від фашистських загарбників” ;

збільшення мінімального розміру пенсії для інвалідів війни, розміру 
підвищень до пенсій інвалідам війни, учасникам бойових дій;

�) опрацювати у взаємодії з державами – учасницями Співдружності 
Незалежних Держав питання щодо єдиної ювілейної медалі з нагоди 70-
річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні;
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5) передбачити при доопрацюванні проекту Закону України про 
Державний бюджет України на 2013 рік збільшення відповідно до об-
грунтованих потреб видатків на безоплатне першочергове забезпечення 
інвалідів війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових 
діях під час Великої Вітчизняної війни 19�1–19�5 років та війни 19�5 
року з Японією, автомобілями, а також передбачати щорічно у проектах 
законів про Державний бюджет України на наступні роки видатки на за-
безпечення в установленому порядку інвалідів Великої Вітчизняної війни 
19�1–19�5 років та війни 19�5 року з Японією автомобілями, поліпшення 
їх житлових умов, надання якісної та доступної медичної допомоги, на 
фінансову підтримку громадських організацій ветеранів;

6) вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування 
заходів із підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від 
фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчиз-
няній війні 19�1–19�5 років.

3. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Респуб-
ліки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським державним 
адміністраціям забезпечити відповідно до компетенції:

1) підготовку та проведення:
протягом 2013–201� років – урочистостей на честь 70-ї річниці виз-

волення України, її столиці – міста Києва, Автономної Республіки Крим, 
областей, міст, а також інших населених пунктів від фашистських загар-
бників, зокрема:

– у листопаді 2013 року – святкових заходів на честь визволення сто-
лиці України – міста Києва;

– у жовтні 201� року – святкових заходів на честь 70-річчя визволен-
ня України;

у 2013 та 201� роках – урочистостей з нагоди Дня Перемоги;
у травні 2015 року в столиці України – місті-герої Києві, інших міс-

тах та населених пунктах України – святкових заходів на честь відзначен-
ня 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19�1–19�5 років, 
Року ветеранів Великої Вітчизняної війни 19�1–19�5 років;

2) здійснення заходів щодо створення та урочистого відкриття у 
травні 2015 року алеї Воїнської Слави в парку Вічної Слави у столиці 
України – місті-герої Києві;

3) надання сприяння громадським організаціям у проведенні Всеук-
раїнської естафети пам’яті “Слава визволителям України” .
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�. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській, 
Севастопольській міським державним адміністраціям:

1) утворити організаційні комітети з підготовки і відзначення 70-ї 
річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19�1–19�5 років;

2) затвердити відповідні регіональні плани заходів, передбачивши, 
зокрема:

проведення урочистих, просвітницьких, культурно-мистецьких за-
ходів, присвячених визволенню України, її столиці – міста Києва, Ав-
тономної Республіки Крим, областей, а також міст та інших населених 
пунктів від фашистських загарбників, 70-й річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 19�1–19�5 років, заходів із проведення Року ветеранів 
Великої Вітчизняної війни 19�1–19�5 років;

відвідування ветеранів війни, що перебувають у госпіталях, лікар-
нях, будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, геріат-
ричних пансіонатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці;

упорядкування військових поховань, ремонт та реставрацію ме-
моріалів, пам’ятників, обелісків, пам’ятних знаків полеглим у Великій 
Вітчизняній війні 19�1–19�5 років, проведення науково-дослідної та по-
шукової роботи з установлення імен загиблих і зниклих безвісти у роки 
Великої Вітчизняної війни 19�1–19�5 років;

надання в установленому порядку фінансової підтримки громадсь-
ким організаціям ветеранів війни;

висвітлення у регіональних засобах масової інформації актуальних 
питань соціального захисту ветеранів війни;

3) ужити заходів щодо забезпечення ветеранів Великої Вітчизняної 
війни кваліфікованою медичною допомогою, приділивши особливу увагу 
тим, які проживають у сільській місцевості;

�) передбачати в установленому порядку у проектах місцевих бюд-
жетів на відповідний рік видатки на поліпшення соціального захисту ве-
теранів війни, насамперед для забезпечення ветеранів війни медичними 
препаратами у необхідній кількості;

5) сприяти наданню благодійної допомоги госпіталям, відділенням, 
палатам для ветеранів війни, будинкам-інтернатам для громадян похило-
го віку та інвалідів, геріатричним пансіонатам, пансіонатам для ветеранів 
війни і праці;

6) забезпечувати своєчасне надання ветеранам Великої Вітчизняної 
війни з урахуванням їх соціально-побутових потреб необхідної матеріаль-
ної, фінансової, організаційної та іншої допомоги;
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7) забезпечити розроблення та затвердження регіональних програм з 
пошуку і впорядкування поховань жертв війни, передбачати в установле-
ному порядку у проектах місцевих бюджетів на 2013–2015 роки видатки 
на виконання відповідних заходів.

5. Міністерству оборони України, Раді міністрів Автономної Респуб-
ліки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським державним 
адміністраціям забезпечити проведення:

у 2013–2015 роках на честь Дня Перемоги, у 201� році на честь 70-
ї річниці визволення України святкових салютів тридцятьма артилерій-
ськими залпами у столиці України – місті-герої Києві, містах-героях Кер-
чі, Одесі, Севастополі;

у 2013-2015 роках в обласних центрах та місті Сімферополі святко-
вих феєрверків на честь Дня Перемоги, а також на честь 70-ї річниці виз-
волення України, Автономної Республіки Крим, областей, міст та інших 
населених пунктів від фашистських загарбників;

у 201� році на честь 70-ї річниці визволення України та  
у 2015 році на честь 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній вій-
ні 19�1–19�5 років у столиці України – місті-герої Києві, містах-героях 
Керчі, Одесі, Севастополі військових парадів, в інших населених пунк-
тах – урочистих проходжень військових підрозділів за місцем дислокації 
з’єднань та військових частин.

6. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України вжити заходів щодо вдосконалення 
нормативно-правової бази з питань зберігання пам’яток Великої Вітчиз-
няної війни, а також щодо активізації із залученням громадських органі-
зацій роботи з пошуку невідомих військових поховань.

7. Міністерству внутрішніх справ України, Раді міністрів Автоном-
ної Республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським 
державним адміністраціям вжити додаткових заходів щодо запобіган-
ня актам вандалізму та руйнування військових меморіалів, пам’ятників 
та місць поховань осіб, які загинули під час Великої Вітчизняної війни 
19�1–19�5 років.

8. Міністерству закордонних справ України забезпечити:
проведення закордонними дипломатичними установами України за-

ходів з нагоди 70-ї річниці визволення України від фашистських загар-
бників і 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19�1–19�5 
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років, організацію роботи у державах перебування з висвітлення ролі та 
внеску Українського народу у перемогу над нацизмом;

запрошення в Україну для участі в урочистих заходах з нагоди 70-ї 
річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19�1–19�5 років іноземних гостей 
та делегацій ветеранів війни, осіб, які брали участь у визволенні України 
від фашистських загарбників.

9. Державній службі з питань інвалідів та ветеранів України, Мініс-
терству закордонних справ України, Міністерству інфраструктури Украї-
ни, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській, 
Севастопольській міським державним адміністраціям сприяти у відвіду-
ванні ветеранами війни та членами їх сімей, представниками громадсь-
ких організацій ветеранів місць поховань воїнів, які загинули у Великій 
Вітчизняній війні на території іноземних держав, а також участі ветеранів 
війни у заходах, що відбуватимуться в інших державах у рамках свят-
кування 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19�1–19�5 
років.

10. Державному комітету телебачення і радіомовлення України за-
безпечити широке висвітлення заходів із підготовки і відзначення 70-ї 
річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19�1–19�5 років, організувати по-
каз художніх та документальних фільмів, присвячених подвигу Українсь-
кого народу в роки Великої Вітчизняної війни, виступи у засобах масової 
інформації ветеранів війни та представників ветеранського руху.

Президент України В. Янукович
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ПОСТАНОВА 
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про внесення змін до Порядку утворення та діяльності 
комісій з проведення експертизи цінності документів  

і Порядку віднесення документів Національного архівного 
фонду до унікальних, їх обліку та зберігання

від 28 листопада 2012 р. № 1103

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення 

експертизи цінності документів і Порядку віднесення документів На-
ціонального архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р.  
№ 100� “Про проведення експертизи цінності документів” (Офіційний 
вісник України, 2007 p., № 59, ст. 23�6; 2011 р., № 8�, ст. 3078), зміни, що 
додаються.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету  

Міністрів України 
від 28 листопада 2012 р. № 1103

Зміни,  що вносяться до Порядку утворення  
та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів  
і Порядку віднесення документів Національного архівного фонду  

до унікальних, їх обліку та зберігання

1. У Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експерти-
зи цінності документів:

1) в абзаці другому пункту 2 слово “категорії” виключити;
2) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:
“Із Національного архівного фонду можуть бути вилучені лише дуб-

летні документи (тотожні за змістом тиражовані примірники одного до-
кумента, що зберігаються в одній архівній установі), документи тимчасо-
вих строків зберігання, а також документи, документна інформація яких 
втрачена.”;
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3) у пункті 10:
підпункт 1 викласти у такій редакції:
“1) Положення про Центральну експертно-перевірну комісію Укрде-

ржархіву – Міністр юстиції, а склад зазначеної Комісії – Голова Укрде-
ржархіву;”;

у підпункті 9 слово “МКТ” замінити словом “Мінкультури”;
�) абзац перший пункту 1� викласти у такій редакції:
“1�. До складу експертної комісії державного органу, органу місце-

вого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно 
від форми власності, об’єднання громадян, релігійної організації (далі 
– юридичні особи) включаються керівники служби діловодства і архівно-
го підрозділу, працівники структурних підрозділів, а також представники 
експертно-перевірних комісій державних архівів (експертних комісій ар-
хівних відділів районних, районних у мм. Києві і Севастополі держад-
міністрацій, міських рад), у зоні комплектування яких перебувають від-
повідні юридичні особи (за згодою).”;

5) пункт 15 викласти у такій редакції:
“15. До складу фондово-закупівельної, експертно-оцінної комісії 

включаються фахівці музею, бібліотеки, а також представники експер-
тно-перевірних комісій державних архівів (експертних комісій архівних 
відділів районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністра-
цій, міських рад), у зоні комплектування яких перебувають такі заклади 
(за згодою).”;

6) у пункті 17:
підпункти 2 і 3 викласти у такій редакції:
“2) схвалення і подання на затвердження:
Голови Укрдержархіву списків джерел формування Національного 

архівного фонду, підготовлених центральними та галузевими державни-
ми архівами;

Міністра юстиції типових переліків видів документів із зазначенням 
строків їх зберігання;

3) схвалення і подання на погодження Голови Укрдержархіву та 
затвердження керівників державних органів галузевих переліків видів 
документів із зазначенням строків їх зберігання, типових номенклатур 
справ;”;

підпункт � після абзацу другого доповнити новим абзацом такого 
змісту:

“типових інструкцій з діловодства;”.
У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзаца-

ми четвертим і п’ятим;
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7) у пункті 19:
підпункт 1 після слів “Національного архівного фонду” доповнити 

словами “, списків юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються 
документи Фонду”;

підпункти 2 і � викласти у такій редакції:
“2) схвалення описів справ постійного зберігання, внесених до На-

ціонального архівного фонду, юридичних осіб, що перебувають у зоні 
комплектування державного архіву (архівних відділів районних, район-
них у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, міських рад), переліків 
проектів проблем (тем), науково-технічна документація яких підлягає 
внесенню до зазначеного Фонду, та подання таких документів на затвер-
дження керівникам юридичних осіб;”;

“�) схвалення описів справ постійного зберігання, внесених до На-
ціонального архівного фонду, описів справ тривалого (понад 10 років) 
зберігання, погодження описів справ з кадрових питань (особового скла-
ду), номенклатури справ, інструкції з діловодства, положення про архів-
ний підрозділ державного архіву та подання таких документів на затвер-
дження керівника державного архіву;”;

8) пункт 23 викласти у такій редакції:
“23. Експертна комісія юридичної особи приймає рішення про:
1) схвалення і подання до експертно-перевірної комісії державно-

го архіву (експертної комісії архівного відділу районної, районної у мм. 
Києві і Севастополі держадміністрації, міської ради) проектів таких до-
кументів: описи справ постійного зберігання, внесені до Національно-
го архівного фонду, описи справ з кадрових питань (особового складу), 
номенклатури справ, інструкції з діловодства, положення про служби 
діловодства, архівні підрозділи та експертні комісії, анотовані переліки 
унікальних документів зазначеного Фонду, акти про вилучення для зни-
щення документів, не внесених до Фонду, акти про вилучення документів 
з Фонду;

2) схвалення і подання до експертно-перевірної комісії державного 
архіву переліків проектів проблем (тем), науково-технічна документація 
яких підлягає внесенню до Фонду;

3) схвалення описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, 
переліків відомостей, що становлять службову інформацію, які склада-
ються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
іншими суб’єктами владних повноважень, у тому числі на виконання де-
легованих повноважень;

�) cхвалення номенклатур справ, описів справ тривалого (понад  
10 років) зберігання юридичних осіб, що належать до сфери управлін-
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ня органу вищого рівня та у діяльності яких не утворюються документи 
Фонду.”;

9) у тексті Порядку слово “райдержадміністрація” в усіх відмінках і 
формах числа замінити словами “районна, районна у мм. Києві і Севасто-
полі держадміністрація” у відповідному відмінку і числі, слова “держав-
ного архіву Автономної Республіки Крим” – словами “Державного архіву 
в Автономній Республіці Крим”, слова “опис справ з особового складу” 
в усіх відмінках – словами “описи справ з кадрових питань (особового 
складу)” у відповідному відмінку.

2. У Порядку віднесення документів Національного архівного фонду 
до унікальних, їх обліку та зберігання:

1) абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції:
“До унікальних можуть бути віднесені окремі документи Національ-

ного архівного фонду.”;
2) пункт 5 викласти у такій редакції:
“5. Остаточне рішення про визнання документа унікальним та вне-

сення його до Державного реєстру національного культурного надбання 
приймається Центральною експертно-перевірною комісією Укрдержар-
хіву за поданням експертно-перевірної комісії центрального та галузе-
вого державного архіву, Національної академії наук, Державного архіву 
в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, мм. Києва і 
Севастополя (далі – експертно-перевірна комісія).”;

3) пункт 6 виключити;
�) пункт 8 викласти у такій редакції:
“8. Центральні та галузеві державні архіви, Державний архів в Ав-

тономній Республіці Крим, державні архіви областей, мм. Києва і Севас-
тополя, Інститут архівознавства Національної бібліотеки імені В. І. Вер-
надського, архівні відділи районних, районних у мм. Києві і Севастополі 
держадміністрацій, міських рад ведуть облік унікальних документів, що 
зберігаються у власників таких документів або уповноважених ними осіб, 
що перебувають у зонах їх комплектування, у встановленому Мін’юстом 
порядку.”.
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про затвердження плану заходів щодо підготовки  
та відзначення у 2012 році 68-ї річниці визволення України 

від фашистських загарбників
від 12 вересня 2012 р. № 661-р

1. Затвердити план заходів щодо підготовки та відзначення 68-ї річ-
ниці визволення України від фашистських загарбників (далі – план за-
ходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським держадміністраціям подати до 10 листопада 
Державній службі з питань інвалідів та ветеранів інформацію про хід ви-
конання плану заходів для її узагальнення та подання до 30 листопада 
Кабінетові Міністрів України в установленому порядку.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській 
та Севастопольській міським держадміністраціям розробити і затвердити 
до 1 жовтня відповідні плани заходів щодо підготовки та відзначення 68-ї 
річниці визволення України від фашистських загарбників та забезпечити 
їх виконання.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету  

Міністрів України 
від 12 вересня 2012 р. № 661-р

План заходів щодо підготовки та відзначення  
у 2012 році 68-ї річниці визволення України  

від фашистських загарбників

1. Провести:
1) у мм. Києві, Сімферополі, Севастополі, обласних центрах, інших 

населених пунктах урочистості з відзначення 68-ї річниці визволення 
України від фашистських загарбників, зокрема покладання квітів до ме-
моріалів і пам’ятників, святкові збори та концерти.
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Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,  
Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

До 28 жовтня;

2) науково-практичні конференції, семінари у вищих навчальних за-
кладах із запрошенням ветеранів Великої Вітчизняної війни 19�1–19�5 
років (далі – ветерани війни).

МОНмолодьспорт, Міноборони, МВС, СБУ,  
Адміністрація Держприкордонслужби, Рада міністрів  

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

Жовтень;

3) тематичні уроки, лекції, бесіди з історії Великої Вітчизняної війни 
19�1-19�5 років у загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкіль-
них навчальних закладах за участю ветеранів війни, екскурсії до музеїв 
історії Великої Вітчизняної війни 19�1–19�5 років, походи місцями бой-
ової слави.

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

та Севастопольська міські держадміністрації.
Жовтень;

�) зустрічі керівників органів виконавчої влади з ветеранами війни, 
жертвами нацистських переслідувань, членами сімей загиблих.

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

Жовтень.

2. Організувати:
1) вручення ветеранам війни державних нагород, відзнак Кабінету 

Міністрів України, відомчих відзнак.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,  

Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Міноборони, 
МВС, МНС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби,  

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів.
До 28 жовтня;

 2) відвідування представниками органів виконавчої влади вете-
ранів війни за місцем їх проживання, у госпіталях, лікарнях, інтернатних  
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закладах системи соціального захисту з метою вивчення стану їх соціаль-
но-побутового забезпечення, медичного обслуговування та повсякденних 
потреб.

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

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів.
Жовтень;

3) поїздки ветеранів війни місцями бойової слави по території  
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).

До кінця року;

�) проведення виставок творів мистецтва, фотографій і плакатів 
воєнних років, документів та архівних матеріалів у музеях, мемуарної та 
історичної літератури в бібліотеках, творчих зустрічей, концертних прог-
рам з виконанням пісень воєнних часів.

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

Міноборони, Укрдержархів.
Жовтень.

3. Забезпечити:
1) неухильне виконання вимог законодавства щодо надання пільг ве-

теранам війни.
Державна служба з питань інвалідів та ветеранів,  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севас-
топольська міські держадміністрації.

Постійно;

2) надання належної кваліфікованої медичної допомоги ветеранам 
війни, включаючи диспансеризацію та госпіталізацію, приділивши особ-
ливу увагу тим, хто проживає у сільській місцевості.

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

Постійно;
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3) вжиття відповідно до законодавства заходів для покращення забез-
печення житловою площею ветеранів війни, які потребують поліпшення 
житлових умов, проведення ремонту їх житлових будинків і квартир.

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

Мінрегіон.
Постійно;

�) упорядкування та утримання у належному стані меморіалів, 
пам’ятників, братських могил та інших місць поховань загиблих захис-
ників Вітчизни, музеїв, кімнат бойової слави, меморіальних дощок.

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

Мінрегіон, Міноборони.
Постійно;

5) несення почесної варти біля Вічного вогню у м. Києві, могил Неві-
домого солдата і Невідомого матроса в інших населених пунктах.

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

Міноборони, МОНмолодьспорт.
28 жовтня;

6) у місцях проведення заходів з відзначення 68-ї річниці визволення 
України від фашистських загарбників:

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 вимог безпеки дорож-
нього руху.

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

держадміністрації.
Жовтень.



�. Сприяти:
1) широкому висвітленню у державних засобах масової інформації 

сторінок історії Великої Вітчизняної війни 19�1-19�5 років, показу ху-
дожніх та документальних творів, присвячених героїзму та самовідда-
ності воїнів під час визволення України від фашистських загарбників.

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

Мінкультури, Міноборони.
Жовтень;

2) висвітленню у державних засобах масової інформації заходів з від-
значення 68-ї річниці визволення України від фашистських загарбників.

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

міські держадміністрації, Міноборони.
Жовтень.
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НАКАЗИ ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ  
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Про введення в дію рішення колегії від 17.09.2012 № 10/2 
“Про забезпечення взаємодії Державної архівної служби,  

СФД та державних архівних установ із ЗМІ  
та громадськими організаціями” 

від 15 жовтня 2012 р. № 158

Відповідно до пункту 12 Положення про Державну архівну служ-
бу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня  
2011 р. № �07/2011, та пункту �1 Положення про колегію Державної ар-
хівної служби України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 25 лип-
ня 2011 р.,

НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію рішення колегії від 17.09.2012 № 10/2 “Про забезпе-

чення взаємодії Державної архівної служби, СФД та державних архівних 
установ із ЗМІ та громадськими організаціями” .

2. Контроль за виконанням наказу лишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ
м. Київ 18 вересня 2012 р. № 10/2

Про забезпечення взаємодії Державної архівної служби,  
СФД та державних архівних установ із ЗМІ  

та громадськими організаціями

Заслухавши і обговоривши інформацію про забезпечення взаємодії 
Державної архівної служби, СФД та державних архівних установ із ЗМІ 
та громадськими організаціями, колегія Укрдержархіву відзначає, що 
питання відкритості і прозорості державної політики в архівній сфері, 
залучення до її формування інститутів громадянського суспільства, за-
безпечення професійної чесності в управлінні та доступності інформації 
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про роботу Укрдержархіву, державних архівних установ та установ СФД 
в засобах масової інформації перебуває під постійним контролем з боку 
керівництва Державної архівної служби та здійснюється відповідно до 
нормативно-правових актів та доручень Уряду в цій сфері.

До посадового складу Раду голів громадських рад при органах ви-
конавчої влади Укрдержархівом подано кандидатуру голови громадської 
ради при Державній архівній службі Г. О. Клепака (доручення Кабінету 
Міністрів України від 28 серпня 2012 року № 10760/0/2–12).

Голова громадської ради при Укрдержархіві взяв участь у зустрічі 
голів громадських рад при відповідних органах виконавчої влади з члена-
ми Уряду для обговорення ходу реалізації реформи соціальної сфери та 
реформи медичного обслуговування, що відбулася 5 липня 2012 року у 
Клубі Кабінету Міністрів України.

У поточному році відбулося два спільних засідання громадської та 
науково-експертної рад (25 січня, 23 квітня), у третьому кварталі одне 
засідання громадської ради при Укрдержархіві (27 липня). Усі засідання 
відбулися за участі Голови Державної архівної служби, її заступників та 
відповідальних працівників Укрдержархіву. Забезпечення діяльності гро-
мадської та науково-експертної рад, а також взаємодію із засобами масо-
вої інформації, відповідно до положення здійснює відділ міжнародного 
співробітництва департаменту організації архівної роботи Укрдержар-
хіву. Цей напрямок роботи координує перший заступник Голови Держав-
ної архівної служби.

На спільних засіданнях, що відбулися, члени громадської та науко-
во-експертної рад розглянули один законопроект, один проект постанови 
та два проекти розпорядження Кабінету Міністрів України, два проекти 
нормативно-правових актів в архівній сфері, підготовлені працівниками 
Укрдержархіву. 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 25 червня 
2012 року № 26372/0/1–12, 27 липня 2012 року громадською радою при 
Державній архівній службі розглянуто Закон України “Про громадські 
об’єднання” , що вводиться в дію з 1 січня 2013 року щодо необхідності 
внесення будь-яких змін та доповнень до його тексту. 

Члени громадської та науково-експертної рад при Державній архів-
ній службі постійно беруть участь у заходах, організованих Укрдержар-
хівом, інформовані про рішення колегії Укрдержархіву, річні звіти про 
підсумки роботи державних архівних установ.

Протоколи засідань громадської ради та спільних засідань громад-
ської та науково-експертної рад оприлюднено на офіційному веб-порталі 
Укрдержархіву у рубриці “Громадянське суспільство і влада” . 
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Взаємодія з засобами масової інформації та громадськістю відбу-
вається відповідно до плану проведення Укрдержархівом консультацій 
з громадськістю на поточний рік, щомісячних та щотижневих планів 
найважливіших заходів, що потребують висвітлення у засобах масової  
інформації та участі у їх проведенні громадськості. Плани складаються 
на підставі отриманих від структурних підрозділів Укрдержархіву, СФД, 
державних архівних установ та установ СФД пропозицій, затверджують-
ся керівництвом Укрдержархіву та надсилаються до Секретаріату Кабіне-
ту Міністрів України.

Про стан їх виконання відділ міжнародного співробітництва щотиж-
ня та щомісяця інформує Секретаріат Кабінету Міністрів України.

Для забезпечення оперативного реагування на інформацію розміще-
ну у ЗМІ про діяльність Укрдержархіву, державних архівних установ та 
установ СФД відділом міжнародного співробітництва щотижня здійс-
нюється моніторинг, на підставі якого готується та подається на розгляд 
керівництву Укрдержархіву відповідна інформація.

Серед державних архівних установ моніторинг здійснюють ЦДАЗУ, 
держархіви в АР Крим, Донецької, Житомирської, Івано-Франківської, 
Запорізької, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Херсонської, Черні-
вецької областей, м. Києва, не здійснює моніторинг – ЦДКФФА.

У період з січня до 31 серпня 2012 року до Укрдержархіву, держав-
них архівних установ та установ СФД інформаційні запити та скарги від 
представників засобів масової інформації на неналежний розгляд їх за-
питів не надходили.

У першому півріччі 2012 року Укрдержархівом державними архів-
ними установами та установами СФД взято участь у 15 брифінгах та 
прес-конференціях, 6 круглих столах, до участі у яких було запрошено 
представників ЗМІ та громадськості.

Слід відмітити роботу ЦДАМЛМ, яким започатковано за підтрим-
ки Укрдержархіву у квітні поточного року літературно-музичний проект 
“Мистецькі зустрічі в архіві-музеї” . 

У період з січня по серпень 2012 року за участі Укрдержархіву, дер-
жавних архівних установ та установ СФД вийшло понад 200 телесю-
жетів та телепередач, 126 радіосюжетів та радіопередач, підготовлено  
30 документальних фільмів, опубліковано у друкованих періодичних ЗМІ 
290 статей, розміщено �7 повідомлень у стрічках новин інформаційних 
агентств, в електронних ЗМІ розміщено понад 2�2 інформаційних пові-
домлення.

�� % від загальної кількості інформації про діяльність державних 
архівних установ публікується місцевими періодичними ЗМІ. Супровід 
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постійних тематичних рубрик у газетах здійснюють ЦДАГО, ЦДІАК, 
ЦДНТА, держархіви Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Закар-
патської, Запорізької, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Сумської, 
Чернівецької, Чернігівської областей.

Більш активною стала взаємодія державних архівних установ з елек-
тронними ЗМІ (26 % від загальної кількості інформації у ЗМІ). На веб-
ресурсі Версии.com діють блоги Голови Державної архівної служби та 
першого заступника Голови Державної архівної служби.

Відсутня інформація про роботу з електронними ЗМІ у держархівах 
в АР Крим, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіро-
воградської, Львівської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківсь-
кої, Херсонської, Чернігівської областей, мм. Києва та Севастополя. 

Зростає кількість телепередач, підготовлених за участі Укрдержар-
хіву та державних архівних установ. У першому півріччі 2012 року цей 
показник дорівнює 21% від загальної кількості інформації в ЗМІ про сис-
тему державних архівних установ. Активними в цьому напрямку є де-
ржархіви в АР Крим, Вінницької, Одеської, Тернопільської областей.

Працівники державних архівних установ взяли участь у підготов-
ці 126 радіопередач та радіосюжетів (13,5 % від загальної кількості ін-
формацій у ЗМІ). Найбільш активними в цьому напрямку є держархіви 
Луганської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської 
областей, м. Києва. 

Питома частка оприлюднених інформацій в інформагентствах не-
значна і становить 5,1 % від загальної кількості інформацій у ЗМІ. 

Основна тематика інформаційних повідомлень про діяльність Укрде-
ржархіву у ЗМІ у першому півріччі 2012 року, це: виконання запитів соціаль-
но-правового та генеалогічного характеру, склад та зміст документів НАФ, 
архівне законодавство, міжнародна діяльність у сфері архівної справи. 

Взаємодія установ СФД із ЗМІ та громадськими організаціями но-
сить обмежений характер, що пояснюється специфікою їхньої діяльності. 
Основна форма інформування про їх діяльність – розміщення відповідної 
інформації на власному веб-сайті та публікація фахових статей у науково-
технічних журналах, збірниках матеріалів наукових конференцій певної 
тематики. 

Прикладом організації взаємодії зі ЗМІ та громадськістю може бути 
діяльність Держархіву Одеської області. Список основних ЗМІ з якими 
взаємодіє архів включає 20 телерадіокомпаній та 10 газет. Проте, як і ін-
ших державних архівних установах тільки �0% інформацій у ЗМІ підго-
товлено з ініціативи архіву, інші 60% – безпосередні звернення представ-
ників ЗМІ до архіву. 
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Тематика інформацій про діяльність Укрдержархіву, державних ар-
хівних установ та установ СФД є досить різноманітною та цікавою, більш 
інформацій підготовлені на достатньо високому професійному рівні. 

З метою підвищення рівня активності взаємодії із засобами масової 
інформації та громадськістю колегія вирішила:

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

1) участь керівництва Укрдержархіву у телевізійному проекті Урядо-
вого контактного центру та телеканалу “Перший національний” – телепе-
редачі “Уряд на зв’язку з громадянами” (листопад–грудень 2012 року);

2) висвітлення у ЗМІ результатів діяльності Укрдержархіву, держав-
них архівних установ та установ СФД у 2012 року (грудень 2012 р.);

3) надання, щороку до 1 червня та до 1 грудня, Мін’юсту пропозицій 
щодо виступів керівництва та відповідальних працівників Укрдержархіву 
для включення до піврічних планів виступів працівників центральних  
органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координуєть-
ся через Міністра юстиції, у засобах масової інформації (Додаток 1).

2. Керівникам структурних підрозділів Укрдержархіву (Прись Т. П., 
Богунова Н. К., Баранова О. В., Прилепішева Ю. А., Ярошенко Д. В., 
Сельченкова С. В., Денисенко О. В., Кузнецова М. І., Кисельова Л. А., 
Забенько Ю. І., Рибачук О. В., Стаднік В. А., Швець О. І.) забезпечити:

1) подання, щороку до 20 травня та до 20 листопада, відділу між-
народного співробітництва департаменту організації архівної роботи 
Укрдержархіву пропозицій щодо своїх виступів з метою включення їх до 
піврічних планів виступів працівників центральних органів виконавчої 
влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра 
юстиції, у засобах масової інформації (Додаток 1) та забезпечити підго-
товку відповідних матеріалів для публікації у друкованих ЗМІ відповідно 
до затвердженого Мін’юстом плану.

3. Директору Державного департаменту СФД (Степаненко В. Л.) 
продовжити роботу з активізації взаємодії із засобами масової інформації 
та громадськості з метою забезпечення доступу громадян до офіційної 
інформації про діяльність установ СФД.

�. Керівникам державних архівних установ:
1) взяти під особистий контроль питання взаємодії із засобами ма-

сової інформації та громадськістю та інформаційне наповнення змісту 
теле- та радіопередач, публікацій у друкованих та електронних ЗМІ, під-
готовлених за участі державних архівних установ;

2) підвищити рівень інформування та вжити конкретних заходів 
щодо активізації взаємодії із засобами масової інформації та громадськіс-
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тю спрямованих на забезпечення доступу громадян до офіційної інфор-
мації про діяльність державних архівних установ.

5. Керівникам УНДІАСД, центральних державних архівів забезпечити:
1) своєчасне інформування відділу міжнародного співробітництва 

департаменту організації архівної роботи Укрдержархіву, не пізніше ніж 
за два дні до виходу в ефір/публікації, про участь у підготовці теле- та 
радіопередач, публікацій у періодичних друкованих та електронних ЗМІ 
за участі працівників інституту та архівів або використання архівних до-
кументів;

2) надання в друкованому/електронному вигляді інформації, що 
вийшла в ефір/була опублікована для розміщення на веб-порталі Укрдерж-
архіву у рубриці “Прес-центр” .

Голова колегії, Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург
Секретар колегії І. В. Шеремет

Додаток 1

Орієнтовний план виступів керівництва Укрдержархіву
на друге півріччя 2012 року

№ Теми виступів Ра-
діо

Те-
ле-

бачен-
ня

Друко-
вані 
ЗМІ

Термін 
вико-

на-ння 
(подан-
ня ма-
теріа-
лів, 

пуб-лі-
кація)

Відпові-
дальні 

за вико-
нання

1 Новий Перелік типових 
документів, що ство-

рюються під час діяль-
ності органів держав-
ної влади та місцевого 
самоврядування, інших 
установ, підприємств 

та організацій, із зазна-
ченням строків збері-

гання документів

“Бюле-
тень 

Мініс-
терства 
юсти-
ції Ук-
раїни”

липень/
сер-

пень*

Сель-
ченко-
ва С. В.
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* Термін виконання: липень – термін подання Укрдержархівом ін-
формації до Мін’юсту/ серпень – термін виходу в ефір/публікації інфор-
мації, що забезпечує Управління координації правової роботи та право-
вої освіти Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів 
Мін’юсту.

Довідка
про забезпечення взаємодії Державної архівної служби України,

СФД та державних архівних установ із ЗМІ
та громадськими організаціями

Сьогодні в Україні впроваджуються принципи Декларації Відкрито-
го Уряду щодо відкритості та прозорості державної політики, залучення 
до її формування інститутів громадянського суспільства, забезпечення 
професійної чесності в державному управлінні та доступності інформації 
про роботу органів виконавчої влади. 

Належний рівень організації партнерської взаємодії органів держав-
ної влади та громадськості має якісний вплив на рішення, що приймають-
ся органами. З метою налагодження взаємодії між Кабінетом Міністрів 
України та громадськими радами, утвореними при міністерствах, інших 
центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Рес-
публіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держав-
них адміністраціях утворено Раду голів громадських рад при органах 
виконавчої влади (постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 
2012 року № 658). До посадового складу цієї Ради Укрдержархівом пода-
но кандидатуру голови громадської ради при Державній архівній служ-
бі Г. О. Клепака (доручення Кабінету Міністрів України від 28 серпня  
2012 року № 10760/0/2–12).

На виконання низки важливих рішень Кабінету Міністрів України 
з питань забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики, зокрема обов’язкового проведення консультацій з 
громадськістю з важливих питань державного і суспільного життя, фун-
кціонування при органах виконавчої влади консультативно-дорадчих ор-
ганів – громадських рад, сприяння проведенню громадської експертизи 
діяльності виконавчої влади, Укрдержархівом 2012 року активізовано 
співпрацю з громадською та науково-експертною радами при Державній 
архівній службі.

У першому–другому кварталах п. р. відбулося два спільних засідан-
ня громадської та науково-експертної рад (25 січня, 23 квітня 2012 року), 
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у третьому кварталі одне засідання громадської ради при Укрдержархіві 
(27 липня 2012 року). Усі засідання відбуваються за участі Голови Дер-
жавної архівної служби, його заступників та відповідальних працівників 
Укрдержархіву. Забезпечення діяльності громадської та науково-експерт-
ної рад, а також взаємодію із засобами масової інформації, відповідно до 
положення здійснює відділ міжнародного співробітництва департаменту 
організації архівної роботи Укрдержархіву. Цей напрямок роботи коорди-
нує перший заступник Голови Державної архівної служби.

Перед початком засідання, що відбулося 25 січня 2012 року, одно-
голосно обрано нового голову громадської ради при Державній архівній 
службі – заступника Голови Національної спілки краєзнавців України  
Г. О. Клепака Вибори відбулися у зв’язку з офіційною відмовою від поса-
ди голови громадської ради Р. Я Пирога. 

На спільних засіданнях, що відбулися, члени громадської та науково-
експертної рад розглянули: проекти Закону України “Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності керів-
ників підприємств, установ та організацій усіх форм власності за пору-
шення 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 віднесення цілісного 
майнового комплексу Пошуково-видавничого агентства “Книга Пам’яті 
України” до сфери управління Державної архівної служби України та 
створення електронного реєстру загиблих у роки Великої Вітчизняної 
війни” , розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затверджен-
ня Концепції Державної цільової програми впровадження сучасних за-
собів зберігання документів Національного архівного фонду на 2013– 
2017 рр.” , нової редакції Порядку користування документами Національ-
ного архівного фонду України, що належать державі, територіальним 
громадам, Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та 
їх підготовки до передання на архівне зберігання.

Членами спільних засідань підтримано проект розпорядження Ка-
бінету Міністрів України “Про віднесення цілісного майнового комплек-
су Пошуково видавничого агентства “Книга Пам’яті України” до сфери 
управління Державної архівної служби України та створення електрон-
ного реєстру загиблих у роки Великої Вітчизняної війни” розроблений 
Державною архівною службою України та Головною редколегією Книги 
Пам’яті України.
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Проект Порядку користування документами Національного архівно-
го фонду України, що належать державі, територіальним громадам було 
вирішено передати на обговорення науково-методичної ради, для розгля-
ду всіх пропозицій висловлених у процесі обговорення.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 25 червня 
2012 року № 26372/0/1–12, 27 липня 2012 року громадською радою при 
Державній архівній службі розглянуто Закон України “Про громадські 
об’єднання” , що вводиться в дію з 1 січня 2013 року. 

У ході обговорення члени громадської ради дійшли висновку про 
відсутність пропозицій у її членів щодо внесення будь-яких змін або до-
повнень до тексту Закону України “Про громадські об’єднання” .

7 травня 2012 року Г. О. Клепак взяв участь в урочистих зборах 
Укрдержархіву, відкритті виставки та зустрічі з ветеранами – колишні-
ми працівниками державних архівних установ, присвячених 67-й річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19�1–19�5 років. 

Голова громадської ради при Державній архівній службі також взяв 
участь у зустрічі голів громадських рад при відповідних органах вико-
навчої влади з членами Уряду для обговорення ходу реалізації реформи 
соціальної сфери та реформи медичного обслуговування, що відбулася  
5 липня 2012 року у Клубі Кабінету Міністрів України  (доручення Кабі-
нету Міністрів України від 26 червня 2012 року № 26376/1/1–12).

Члени громадської ради при Державній архівній службі постійно бе-
руть участь у заходах, організованих Укрдержархівом (колегії, міжвідом-
чі наради, семінари, круглі столи, конференції, громадські обговорення), 
та здійснюють свою діяльність у тісній співпраці з науково-експертною 
радою при Державній архівній службі України. Проекти рішень колегії 
Державної архівної служби, річні звіти про підсумки роботи державних 
архівних установ доводяться до відома членів громадської та науково-ек-
спертної рад. Рівень пропозицій, які надавалися громадською та науково-
експертною радами при Державній архівній службі під час обговорення 
проектів нормативно-правових актів, є достатньо високим.

Усі протоколи засідань громадської ради та спільних засідань гро-
мадської та науково-експертної рад оприлюднено на офіційному веб-пор-
талі Державної архівної служби у рубриці “Громадянське суспільство  
і влада” . 

Участь громадян у формуванні та реалізації державної політики ба-
гато в чому залежить від їх поінформованості. Співпраця Укдержархіву та 
державних архівних установ, установ СФД із засобами масової інформа-
ції та інститутами громадянського суспільства спрямована на забезпечен-
ня доступу громадян до офіційної інформації про їх діяльність. Зазначене 
питання перебуває під постійним контролем керівництва Укрдержархіву.
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Взаємодія з засобами масової інформації та громадськістю відбу-
вається відповідно до плану проведення Державною архівною службою 
України консультацій з громадськістю на поточний рік, щомісячних та 
щотижневих планів найважливіших заходів, що потребують висвітлен-
ня у засобах масової інформації та участі у їх проведенні громадськості. 
Плани складаються на підставі отриманих від структурних підрозділів 
Укрдержархіву, СФД, державних архівних установ та установ СФД про-
позицій, затверджуються керівництвом Укрдержархіву на надсилаються 
до Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Про стан їх виконання відділ міжнародного співробітництва щотиж-
ня та щомісяця інформує Секретаріат Кабінету Міністрів України, звіти в 
окремих випадках містять більш розширену інформацію про заходи, що 
відбулися, оскільки часто-густо до Укрдержархіву та державних архів-
них установ та установ СФД напередодні пам’ятних та знаменних дат, 
що відзначатимуться, звертаються представники ЗМІ з проханням надати 
інтерв’ю у прямий ефір.

Для забезпечення оперативного реагування на інформацію розміще-
ну у ЗМІ про діяльність Укрдержархіву, державних архівних установ та 
установ СФД відділом міжнародного співробітництва щотижня здійс-
нюється моніторинг з використанням системи моніторингу “UAPort” на 
базі Інформаційного центру “Електронні вісті” . На підставі моніторингу 
готується та подається на розгляд керівництву Укрдержархіву відповідна 
оглядова інформація.

Серед державних архівних установ моніторинг здійснюють щоденно 
держархіви в АР Крим, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Чернівець-
кої областей, щомісячно ЦДАЗУ, держархіви Донецької, Житомирської, 
Івано-Франківської областей, м. Києва, один раз на квартал Держархів 
Запорізької області. Інші державні архівні установи здійснюють здебіль-
шого щотижневий моніторинг.

Несистемною є ця робота в Держархіві Рівненської області, не здій-
снює моніторинг – ЦДКФФА.

У період з січня до 31 серпня 2012 року до Укрдержархіву, держав-
них архівних установ  та установ СФД інформаційні запити та скарги 
від представників засобів масової інформації на неналежний розгляд їх 
запитів не надходили.

З огляду на інтерес широкої громадськості до змін, внесених до За-
кону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” 
та з метою широкого інформування громадськості про реалізацію сис-
темних соціально-економічних реформ в архівній сфері керівництвом 
Укрдержархіву у першому півріччі 2012 року надано відповідні інтерв’ю, 
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проведено прес-конференцію та круглий стіл, в електронних ЗМІ, на 
веб-сайтах Укрдержархіву та Міністерства юстиції розміщено відповідні 
роз’яснення. 

У першому півріччі 2012 року Укрдержархівом державними архів-
ними установами та установами СФД взято участь у 15 брифінгах та 
прес-конференціях, 6 круглих столах, до участі у яких запрошено пред-
ставників ЗМІ та громадськості.

Серед них слід відмітити прес-конференцію Державної архівної 
служби “Внесення змін до Закону України “Про Національний архівний 
фонд та архівні установи” (щодо експертизи цінності документів), що 
проходила 27 січня 2012 року у приміщенні прес-центру Укрінформу. 
Учасників заходу детально поінформовано про очікувані результати ре-
алізації внесених змін.

3 лютого 2012 року у приміщенні читального залу ДНАБ Укрде-
ржархівом проведено круглий стіл з питань відкритого доступу до доку-
ментів радянського періоду з представниками інститутів громадянського 
суспільства та мас-медіа.

13 червня 2012 року у прес-центрі Укрінформу проведено прес-кон-
ференцію за участі керівництва ЦДКФФА, присвячену 80-річчю архіву 
та відкриттю ХІ Київського міжнародного фестивалю документальних 
фільмів “Кінолітопис–2012” .

Слід відмітити роботу ЦДАМЛМ, яким започатковано за підтрим-
ки Укрдержархіву у квітні поточного року літературно-музичний проект 
“Мистецькі зустрічі в архіві-музеї” , у рамках якого проводяться виступи 
відомих українських та зарубіжних музикантів-виконавців, творчі вечори 
письменників, художників та композиторів із залученням документаль-
них матеріалів з фондів архіву. 

У період з січня по серпень 2012 року участі Укрдержархіву, держав-
них архівних установ та установ СФД вийшло понад 200 телесюжетів та 
телепередач, 126 радіосюжетів та радіопередач, підготовлено 30 докумен-
тальних фільмів, опубліковано у друкованих періодичних ЗМІ 290 ста-
тей, розміщено �7 повідомлень у стрічках новин інформаційних агентств,  
в електронних ЗМІ розміщено понад 2�2 інформаційних повідомлення.

Найбільший відсоток інформації про діяльність державних архівних 
установ публікується місцевими періодичними ЗМІ – �� % від загаль-
ної кількості. Найбільш активними у цій роботі є ЦДАМЛМ, держархіви 
Вінницької, Волинської, Закарпатської областей. 

Про діяльність Укрдержархіву інформацію розміщують газети 
“Дзеркало тижня”, “День”, тижневик “2000”. 



81

Систематично публікуються у журналах “Діловодство та докумен-
тообіг” , “Кадровик України” , “Коментар законодавства” , “Довідник 
кадровика” , “Секретар-референт”  статті з питань діловодства та роботи 
з документми, підготовлені працівниками Укрдержархіву та УНДІАСД. 
Статі з питань страхового фонду документації опубліковано за вказаний 
період у науково-виробничому журналі “Страховий фонд документації”, 
науково-технічному журналі “Радіоелектронні і комп’ютерні системи”, 
науково-технічному журналі “Стандартизація, сертифікація, якість”, 
усього – 10 статей. 

Продовжують діяти постійні рубрики держархівів у газетах “Сіль-
ські вісті” (ЦДАГО), “Солом’янка” (ЦДІАК), “UNIVERSITATES: Наука 
и просвещение”, “Харьковские известия” (ЦДНТА), “Волинська газета”, 
“Діалог” (Держархів Волинської області), “Вісті Придніпров’я” (Держар-
хів Дніпропетровської області), “Жизнь” (Держархів Донецької області), 
“Новини Закарпаття” (Держархів Закарпатської області), “Запорізька 
правда” (Держархів Запорізької області), “Народне слово” (Держархів 
Кіровоградської області), “Прес-Кур’єр” (Держархів Одеської області), 
“Край”, “Полтавські єпархіальні відомості” (Держархів Полтавської об-
ласті), “Панорама” (Держархів Сумської області), “Молодий Буковинець” 
(Держархів Чернівецької області), “Взгляд” (Держархів Чернігівської об-
ласті).

ЦДНТА започатковано роботу зі створення циклу статей “Сквозь 
призму времени” у місцевій газеті “Время” .

Слід відмітити активну взаємодію зі ЗМІ та громадськістю ЦДАМЛМ, 
інформація про який періодично з’являється у рубриках архівного, істо-
ричного та мистецтвознавчого профілю газети “Літературна Україна”, ін-
тернет-проекту “Україна Incognita” газети “День”, журналу “Музика”.

Більш активною стала взаємодія державних архівних установ з елек-
тронними ЗМІ (26 % від загальної кількості інформації у ЗМІ). Найбільш 
активною ця форма роботи є в Укрдержархіву ЦДАМЛМ, ЦДНТА, ЦДА-
ЗУ, держархівах Запорізької та Одеської областей. Найбільше інформа-
ції про діяльність Укрдержархіву та державних архівних установ опри-
людено у Версии.com, Ревізор, PravoToday, ГлавРед, Українська правда, 
JeyNews, Закарпаття онлайн, UA-Reporter.com, Единая Одесса.

На веб-ресурсі Версии.com діють блоги Голови Державної архівної 
служби О. П. Гінзбург та першого заступника Голови Державної архівної 
служби В. М. Вороніна.

Відсутня інформація про роботу з електронними ЗМІ у держархівах 
в АР Крим, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіро-
воградської, Львівської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківсь-
кої, Херсонської, Чернігівської областей, мм. Києва та Севастополя. 
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Зростає кількість телепередач, підготовлених за участі Укрдержар-
хіву та державних архівних установ. У першому півріччі 2012 року цей 
показник дорівнює 21% від загальної кількості інформації в ЗМІ про сис-
тему державних архівних установ. Активними в цьому напрямку є держ-
архіви в АР Крим, Вінницької, Одеської, Тернопільської областей.

Упродовж звітного періоду Голова Державної архівної служби  
О. П. Гінзбург надала інтерв’ю телеканалу “Ера” щодо законопроекту 
про внесення змін до Закону “Про Національний архівний фонд та архів-
ні установи” (в ефірі 18 січня з повтором 19 січня), взяла участь у записі 
спільного проекту Урядового контактного центру та телеканалу “Пер-
ший національний” – телепередачі “Уряд на зв’язку з громадянами” на 
тему “Архіви на службі людей” (17 січня 2012 р., в ефірі 22 лютого) та 
програмі “Точка зору” парламентського телеканалу “РАДА” (15 травня  
2012 р.).

Діяльність Укрдержархіву та державних архівних установ його сис-
теми висвітлювалась в ефірі телеканалів “Перший національний” , СТБ, 
“Культура” , “Київ” , “1+1” , ТРК “Україна” . 

Постійні рубрики на телеканалах мають держархіви Вінницької 
(ТРК “Вінтера” ), Запорізької (ТРК “Алекс” ), Миколаївської (телеканал 
“Миколаїв” ), Одеської (ТРК “Град” , “АРТ” ), Рівненської (Рівненська 
ОДТРК), Чернівецької (ОДТРК “Чернівці” ), Чернігівської (Чернігівська 
ОДТРК, Чернігівська міська ТРК “Новий Чернігів” ) областей.

Працівники державних архівних установ взяли участь у підготов-
ці 126 радіопередач та радіосюжетів (13,5 % від загальної кількості ін-
формацій у ЗМІ). Найбільш активними в цьому напрямку є держархіви 
Луганської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської 
областей, м. Києва. 

Питома частка оприлюднених інформацій в інформагентствах не-
значна і становить 5,1 % від загальної кількості інформацій у ЗМІ. 

Про діяльність Укрдержархіву, державних архівних установта ус-
танов СФД оприлюднено інформаційними агентствами УКРІНФОРМ, 
УНІАН, Українські національні новини, Інтерфакс-Україна, Росбалт- 
Україна, УРА-Інформ, MIGnews.com.ua, місцевими інформагентствами 
Західна інформаційна корпорація, Схід.info тощо.

Основна тематика інформаційних повідомлень про діяльність Укрде-
ржархіву у ЗМІ у першому півріччі 2012 року, це: виконання запитів соціаль-
но-правового та генеалогічного характеру, склад та зміст документів НАФ, 
архівне законодавство, міжнародна діяльність у сфері архівної справи. 

Взаємодія установ СФД із ЗМІ та громадськими організаціями но-
сить обмежений характер, що пояснюється специфікою їхньої діяльності. 
Основна форма інформування про їх діяльність – розміщення відповідної 
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інформації на власному веб-сайті та публікація фахових статей у науково-
технічних журналах, збірниках матеріалів наукових конференцій певної 
тематики. 

З початку року Державним департаментом СФД та установами СФД 
взято участь у 6 цільових семінарах та науково-технічних конференціях. 
Здійснювалася взаємодія з технічними комітетами стандартизації: ISO/
ТС �2 “Фотографія”, ISO/ТС �6 “Інформація і документація”, ISO/ТС 
171 “Управління документообігом”, ISO/TC 223 “Цивільний захист”,  
ТК 1�� “Інформація і документація”.

Як і у попередні роки активність взаємодії державних архівних уста-
нов із ЗМІ пов’язана з відзначенням пам’ятних та знаменних дат в історії 
України, відкриттям виставок фото- та архівних документів, проведен-
ням міжнародних заходів у сфері архівної справи. 

Поряд з цим широко висвітлюється практична діяльність державних 
архівних установ з комплектування архівів, обліку, збереження і вико-
ристання архівної ретроспективної інформації, проведення розсекречу-
вання архівних документів та організації доступу до них громадськості, 
наведення архівних довідок з соціально-правових питань, презентація 
нових видань, впровадження електронного документообігу та електрон-
ного архівування.

Підсумовуючи слід зазначити, що прикладом організації взаємодії зі 
ЗМІ та громадськістю може бути діяльність Держархіву Одеської області. 
Список основних ЗМІ з якими взаємодіє архів включає 20 телерадіоком-
паній та 10 газет. Проте, як і інших державних архівних установах тільки 
�0% інформацій у ЗМІ підготовлено з ініціативи архіву, інші 60% – без-
посередні звернення представників ЗМІ до архіву. 

Це свідчить про необхідність підвищення рівня інформування про 
діяльність державних архівних установ за їх власної ініціативи, що дасть 
можливість готувати теле та радіопередачі, публікації у друкованих пе-
ріодичних ЗМІ про архіви та склад і зміст НАФ, що в свою чергу підви-
щить рівень інформованості громадськості про їх діяльність та дозволить 
архівам виступати не тільки фоном у підготовці тих чи інших інформа-
ційних передач та публікацій.

Водночас, тематика інформацій про діяльність Укрдержархіву, де-
ржавних архівних установ та установ СФД є досить різноманітною та ці-
кавою, більш інформацій підготовлені на достатньо високому професій-
ному рівні. 

Заступник директора департаменту-начальник відділу міжнародного 
співробітництва департаменту організації архівної роботи  
Державної архівної служби України Ю. А. Прилепішева
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Про підготовку виставки архівних  
документів і матеріалів  

до 150-річчя від дня народження видатного  
реформатора П. А. Столипіна

від 18 жовтня 2012 р. № 159

У зв’язку із зверненням народних депутатів України та керівництва 
Міжнародного фонду “Єдиний світ” щодо проведення низки заходів з на-
годи 150-річчя від дня народження видатного реформатора П. А. Столи-
піна,

НАКАЗУЮ:
1. ЦДАВО, ЦДІАК, ЦДКФФА, Держархіву м. Києва провести ви-

явлення документів, пов’язаних з життям та політичною діяльністю 
П. А. Столипіна, його перебуванням у Києві та встановленням йому 
пам’ятника.

Цифрові копії та переліки виявлених документів надіслати на адресу 
Укрдержархіву до 29 жовтня 2012 року.

2. Директору ЦДІАК (Кісіль І. М.) спільно з ЦДАВО, ЦДАМЛМ та 
Міжнародним фондом “Єдиний світ” (за згодою) забезпечити підготовку 
експозиції, афіші та буклету виставки, а також її розміщення та урочисте 
відкриття в приміщенні ЦДАМЛМ 27 листопада 2012 року.

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

�. Начальнику відділу інформаційних технологій Укрдержархіву  
(Забенько Ю. І.):

забезпечити розміщення он-лайнового варіанту виставки на офіцій-
ному веб-порталі Укрдержархіву до 27 листопада 2012 рок;

надати ЦДІАК необхідну допомогу у підготовці макету буклету 
виставки (до 60 сторінок).

5. Начальнику відділу використання інформації Укрдержархіву 
(Ярошенко Д. В.) забезпечити координацію роботи державних архівів  
з підготовки та проведення виставки архівних документів і матеріалів до 
150-річчя від дня народження видатного реформатора П. А. Столипіна.

6. Заступнику директора ДЦЗД НАФ (Буркотенок-Буркот С. С.) за-
безпечити друк інформаційних матеріалів та буклету виставки.

7. Директору ДЕКС ЦДА (Зенченко Є. М.) забезпечити транспортне 
обслуговування ЦДІАК під час перевезення виставкового обладнання до 
місця проведення виставки та у зворотному напрямку.
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8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови служби В. М. Воронін

Про введення в дію рішення колегії від 22.10.2012 № 11/2  
“Про підготовку до відзначення професійного свята –  

Дня працівників архівних установ” 
від 2 листопада 2012 р. № 16�

 Відповідно до пункту 12 Положення про Державну архівну  
службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квіт-
ня 2011 р. № �07/2011, та пункту �1 Положення про колегію Державної 
архівної служби України, затвердженого наказом Укрдержархіву від  
25 липня 2011 р. № 13,

НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію рішення колегії Укрдержархіву від 22.10.2012 № 11/1 

“Про підготовку до відзначення професійного свята – Дня працівників 
архівних установ” .

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова служби О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

    м. Київ  22 жовтня 2012 №  11/2

Про підготовку до відзначення професійного свята –  
Дня працівників архівних установ

 Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу кад-
рового забезпечення Укрдержархіву Баранової О. В. про підготовку до 
відзначення професійного свята – Дня працівників архівних установ, ко-
легія відзначає, що Укрдержархівом розпочато підготовку до відзначення 
Дня працівників архівних установ.

Урочисті збори для працівників державних архівних установ, розта-
шованих у м. Києві, планується провести 2� грудня 2012 року о 12.00 у кон-
ференц-залі комплексу споруд центральних державних архівних установ.

Під час проведення свята, на яке передбачається запросити пред-
ставників органів виконавчої влади, ветеранів архівної справи, керівни-
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ків і працівників Укрдержархіву та державних архівних установ, Голова 
Укрдержархіву звернеться до гостей з вітальним словом.

В урочистій обстановці групі працівників архівних установ буде 
вручено заохочувальні відомчі відзнаки Укрдержархіву, відзнаки інших 
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого са-
моврядування.

У другій частині урочистих зборів відбудеться святковий концерт.
Урочистості з нагоди професійного свята відбудуться в усіх колекти-

вах державних архівних установ.
Колегія вирішила:
1. Департаменту організації архівної роботи (Богунова Н. К., Бара-

нова О. В.) розробити план заходів щодо підготовки до Дня працівни-
ків архівних установ і подати на затвердження Голові Укрдержархіву до  
10 листопада 2012 року.

2. Відділу кадрового забезпечення Укрдержархіву (Баранова О. В.):
1) до 15 листопада 2012 року забезпечити узагальнення інформації 

щодо відзначення працівників архівних установ;
2) подати узагальнені списки на розгляд Комісії з питань нагород-

ження при Укрдержархіві;
3) до 20 листопада 2012 року надіслати подання про відзначення пра-

цівників до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування;

�) до 20 грудня 2012 року підготувати Регламент проведення урочис-
тих зборів.

3. Керівникам державних архівних установ до 10 листопада 2012 
року:

1) подати матеріали про нагородження працівників відомчими від-
знаками Укрдержархіву, інших органів виконавчої влади, Київського 
міського голови, голови Солом’янської районної в місті Києві державної 
адміністрації з урахуванням вимог Положень про відповідні нагороди; 

2) подати пропозиції відділу кадрового забезпечення Укрдержархіву 
щодо участі працівників у святковому концерті.

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

Секретар колегії І. В. Шеремет
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Про внесення змін до складу колегії Укрдержархіву
від 2 листопада 2012 р. № 165

Відповідно до п. 6 Положення про колегію Державної архівної служ-
би затвердженого наказом Державної архівної служби від 25.07.2011  
№ 13 

НАКАЗУЮ:
1. Вивести зі складу колегії Державної архівної служби Степаненко 

В.Л., директора Державного Департаменту страхового фонду докумен-
тації.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова служби О. П. Гінзбург

Про внесення змін до складу колегії Укрдержархіву 
від 2 листопада 2012 р. № 166

Відповідно до п. 6 Положення про колегію Державної архівної служ-
би затвердженого наказом Державної архівної служби від 25.07.2011  
№ 13 

НАКАЗУЮ: 
1. Ввести до складу колегії Державної архівної служби Щербака 

М.Г., доктора історичних наук, професора, завідуючого кафедри архівоз-
навства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова служби О. П. Гінзбург

Про участь у заходах з підготовки і відзначення  
у 2013–2015 роках 70-ї річниці визволення України  

від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги  
у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років

від 6 листопада 2012 р. № 167

На виконання Указу Президента України від 19 жовтня 2012 року  
№ 60�/2012 “Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення 
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України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 19�1–19�5 років” 

НАКАЗУЮ:
1. Відділу міжнародного співробітництва департаменту організації 

архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.):
1) упродовж 2013–2015 років забезпечити координацію роботи з під-

готовки та відкриття в м. Києві експозицій виставок до 70-ї річниці виз-
волення України, її столиці – міста Києва від фашистських загарбників 
та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19�1–19�5 років,  
а також підготовку каталогів виставок;

2) до червня 2013 року вивчити питання щодо участі в підготовці 
виставок до 70-ї річниці визволення України, її столиці – міста Києва 
від фашистських загарбників та Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
19�1–19�5 років державних архівних установ іноземних держав, насам-
перед Росії та Білорусі та включення до експозицій виставок документів 
з їхніх фондів;

3) подання до початку червня 2013 та 201� років пропозицій Фінан-
сово-економічному управлінню Укрдержархіву щодо фінансування за-
ходів з організації та проведення в м. Києві виставок  до 70-ї річниці виз-
волення України, її столиці – міста Києва від фашистських загарбників та 
70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19�1–19�5 років;

�) провести консультації з МЗС з питань експонування матеріалів 
виставок у дипломатичних представництвах України за кордоном;

5) спільно з директорами ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, ЦДАМЛМ:
– не пізніше ніж за три місяці до початку розміщення експозицій 

виставок визначитись щодо місця та дати відкриття в м. Києві виставок 
до 70-ї річниці визволення України, її столиці – міста Києва від фашист-
ських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
19�1–19�5 років;

– не пізніше ніж за два місяці до відкриття виставок підготувати те-
матико-експозиційні плани виставок та макети каталогів виставок;

6) забезпечити висвітлення інформації про виставки в засобах масо-
вої інформації;

7) завчасно інформувати ДЕКС ЦДА про потребу державних архівів 
у транспортному забезпеченні для перевезення виставкового обладнання 
та експозицій виставок до місця їх проведення та у зворотному напрямку.

2. Державним архівам забезпечити:
1) розроблення з урахуванням пропозицій Указу Президента Украї-

ни, наказу Укрдержархіву та затвердження до 31 грудня 2012 року планів 
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заходів на 2013–2015 роки щодо участі у підготовці та відзначенні 70-ї 
річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19�1–19�5 років, копії надіслати 
на адресу Укрдержархіву;

2) директорам ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, ДНАБ,  
м. Київ, Держархіву м. Києва до червня 2013 року провести виявлення 
документів та матеріалів до експозиції виставки до 70-ї річниці визволен-
ня столиці України – міста Києва від фашистських загарбників, цифрові 
копії виявлених документів і матеріалів, а також їх переліки надіслати 
Укрдержархіву;

3) до кінця 2013 року виявлення документів і матеріалів до експо-
зицій виставок до 70-ї річниці визволення України від фашистських за-
гарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19�1– 
19�5 років, цифрові копії виявлених документів і матеріалів, а також їх 
переліки надіслати Укрдержархіву;

�) директорам ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, ЦДАМЛМ забезпечити 
оформлення експозицій та підготовку каталогів виставок до 70-ї річни-
ці визволення України та її столиці – міста Києва від фашистських за-
гарбників, до 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19�1– 
19�5 років;

5) підготувати і провести в регіонах тематичні виставки:
– 6 листопада 2013 року  на честь визволення столиці України – міста 

Києва;
– у період до 28 жовтня 201� року на честь 70-річчя визволення  

України;
– у період до 9 травня 2015 року на честь відзначення 70-ї річниці 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19�1–19�5 років;
6) надавати сприяння представникам НАН України у підготовці до 

видання тематичної серії документальних видань, спогадів учасників 
визволення України, її столиці – міста Києва, АР Крим, областей, міст,  
а також інших населених пунктів від фашистських загарбників;

7) відповідно до компетенції взяти участь у науково-практичній кон-
ференції “Битва за Дніпро” (жовтень 2013), міжнародній науковій конфе-
ренції, присвяченій внеску українців у Перемогу над фашизмом (травень 
2015), інших наукових конференціях, присвячених історичним подіям, 
пов’язаним з визволенням України від фашистських загарбників та Пере-
могою у Великій Вітчизняній війні 19�1–19�5 років;

8) відповідно до компетенції взяти участь у міжнародному проекті 
“Повернення імен співвітчизників, похованих в безіменних військових 
могилах (тих, хто пропали безвісті) в 19�1–19�5 роках”;
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9) ЦДКФФА надавати сприяння у підготовці документальних філь-
мів, присвячених подвигу українського народу у Великій Вітчизняній 
війні 19�1–19�5 років;

10) забезпечити висвітлення у засобах масової інформації участі  
державних архівів у зазначених заходах;

11) відповідно до компетенції взяти участь у інших заходах, що про-
водитимуться в регіонах.

�. Державному департаменту СФД (Степаненко В. Л.) та установам 
СФД відповідно до компетенції взяти участь у виконанні заходів з підго-
товки і відзначення у 2013–2015 роках 70-ї річниці визволення України 
від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчиз-
няній війні 19�1–19�5 років, про результати щороку, двічі на рік (червень, 
грудень) інформувати Укрдержархів.

5. Відділу використання інформації департаменту організації архів-
ної справи Укрдержархіву (Ярошенко Д. В.) забезпечити координацію 
роботи державних архівів з виконання заходів із підготовки і відзначення 
у 2013–2015 роках 70-ї річниці визволення України та її столиці – міста 
Києва від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 19�1–19�5 років та проведення щорічного аналізу її 
стану й подання узагальненої інформації до Державної служби з питань 
інвалідів та ветеранів України.

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

1) розміщення он-лайнового варіанту виставок на офіційному веб-
порталі Укрдержархіву “Архіви України” до 6 листопада 2013 року, до  
27 жовтня 201� року, до 7 травня 2015 року;

2) не пізніше ніж за місяць до дати проведення підготувати елект-
ронний варіант виставок для передання державним архівам областей,  
мм. Києва та Севастополя;

3) верстку каталогів виставок.
7. Фінансово-економічному управлінню Укрдержархіву (Стадник В. А.) 

передбачати щорічно у проектах Державного бюджету видатки на фінан-
су-вання заходів з організації та проведення в м. Києві виставок фото- та 
архівних документів до 70-ї річниці визволення України від фашистських 
загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19�1–
19�5 років.

8. ДЦЗД НАФ (Буркотенок-Буркот С. С.) забезпечити друк інформа-
ційних матеріалів та каталогів виставок.
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9. Директору ДЕКС ЦДА (Зенченко Є. М.) забезпечити транспортне 
обслуговування ЦДАГО, ЦДАВО, ЦДКФФА, ЦДАМЛМ під час транс-
портування виставкового обладнання та експозицій  виставок до місця їх 
проведення та у зворотному напрямку.

10. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

Голова Державної служби О. П. Гінзбург

Про проведення комплексної перевірки  
діяльності УНДІАСД

від 7 листопада 2012 р. № 169

Відповідно до п.2.6.1.5 Плану роботи Державної архівної служби на 
2012 рік, затвердженого Головою Державної архівної служби та погодже-
ного Міністром юстиції,

НАКАЗУЮ:
1. Провести комплексну перевірку стану роботи Українського нау-

ково-дослідного інституту архівної справи та документознавства з 3 по  
11 грудня 2012 року.

2. Затвердити склад робочої групи фахівців Укрдержархіву для про-
ведення комплексної перевірки стану роботи Українського науково-до-
слідного інституту архівної справи та документознавства:

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

Науменко О. Ю. – головний спеціаліст відділу організаційно-аналі-
тичної роботи та міжрегіонального співробітництва департаменту ор-
ганізації архівної роботи Укрдержархіву;

Баранова О. В. – начальник відділу кадрового забезпечення департа-
менту організації архівної роботи Укрдержархіву;

Добринчук І. В. –  головний спеціаліст відділу кадрового забезпечен-
ня департаменту організації архівної роботи Укрдержархіву; 

Прилепішева Ю. А. – заступник директора департаменту-начальник 
відділу міжнародного співробітництва Укрдержархіву; 

Денисенко О. В. – заступник директора департаменту-начальник від-
ділу нормативно-методичного забезпечення діловодства Укрдержархіву;

Швець О. І. – завідувач сектору нормативно-правового забезпечення 
Укрдержархіву.

3. Членам робочої групи до 17 грудня 2012 року підготувати та по-
дати керівнику робочої групи матеріали для узагальнення та підготовки 
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до розгляду на черговому засіданні колегії Укрдержархіву питання про 
стан роботи Українського науково-дослідного інституту архівної справи 
та документознавства.

�. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург

Про затвердження нової редакції Регламенту функціонування 
офі-ційного веб-порталу Державної архівної служби України 

“Архіви України” 
від 19 листопада 2012 р. № 17�

На виконання Закону України від 13 січня 2011 року N 2939-VI “Про 
публічну інформацію” та постанови Кабінету Міністрів України від � січ-
ня 2002 року № 3 “Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інфор-
мації про діяльність органів виконавчої влади” (із змінами),

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
1) нову редакцію Регламенту функціонування офіційного веб-порта-

лу Державної архівної служби України “Архіви України” (далі – Регла-
мент), що додається;

2) новий склад робочої групи відповідальної за функціонування 
офіційного веб-порталу Укрдержархіву “Архіви України” та подання ма-
теріалів до урядового веб-порталу і урядового веб-сайту “Громадянське 
суспільство і влада” (далі – Робоча група), що додається;

3) новий Порядок інформаційного наповнення офіційного веб-пор-
талу Укрдержархіву “Архіви України” (далі  – Порядок), що додається.

2. Відділу міжнародного співробітництва департаменту організації 
архівної роботи (Прилепішева Ю. А.) спільно з відділом інформаційних 
технологій департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку 
документів НАФ Укрдержархіву (Забенько Ю. І.) забезпечити не менше 
ніж раз на рік підготовку та розгляд на засіданнях колегії Укрдержархіву 
питання про супровід офіційного веб-порталу Укрдержархіву “Архіви 
України” та власних офіційних веб-сайтів державних архівних установ 
і установ СФД.

3. Відділу міжнародного співробітництва департаменту організації 
архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити конт-
роль за інформаційним наповненням офіційного веб-порталу Укрдержар-
хіву “Архіви України” та надання методичної допомоги державним архів-
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ним установам та установам СФД з наповнення ними власних офіційних 
веб-сайтів та розробки регламентів їх функціонування.

�. Відділу інформаційних технологій департаменту діловодства, фор-
мування, зберігання та обліку документів НАФ Укрдержархіву (Забенько 
Ю. І.) забезпечити контроль за дотриманням вимог захисту інформації 
офіційного веб-порталу Укрдержархіву “Архіви України” від несанкціо-
нованої модифікації та технічне забезпечення його функціонування, на-
дання необхідної допомоги з цих питань державним архівним установам 
та установам СФД.

5. Заступникам Голови та керівникам структурних підрозділів Укрде-
ржархіву (Воронін В. М., Музичук О. В., Прись Т. П., Богунова Н. К., 
Баранова О. В., Прилепішева Ю. А., Ярошенко Д. В., Сельченкова С. В., 
Денисенко О. В., Кузнєцова М. І., Кисельова Л. А., Забенько Ю. І., Стад-
ник В. А., Малишева Л. С., Гончарук Н. М., Рибачук О. В., Швець О. І., 
Степаненко В. Л.):

1) забезпечити у межах компетенції і повноважень чітке та своєчасне 
виконання Регламенту та Порядку;

2) інформацію, розміщену на офіційному веб-порталі Укрдержар-
хіву “Архіви України” , оновлювати невідкладно, але не пізніше п’яти 
робочих днів з дня затвердження (ухвалення документа), після створен-
ня та/або зміни інформації, інформацію і зміни подавати українською та 
російською мовами;

3) новини та анонси надсилати для розміщення на офіційному веб-
порталі Укрдержархіву “Архіви України” українською та російською мо-
вами;

�) відповідно до компетенції забезпечити переклад” російською 
мовою назв нормативно-правових актів та документів, розміщених на 
офіційному веб-порталі Укрдержархіву “Архіви України;

5) оперативно надавати фотоматеріали основних іміджевих заходів 
Укрдержархіву, за проведення яких відповідає структурний підрозділ, 
для розміщення на офіційному веб-порталі Укрдержархіву “Архіви Ук-
раїни” ;

6) директору Державного департаменту СФД (Степаненко В. Л.) до 
кінця першого кварталу 2013 року розробити та затвердити регламент 
функціонування власного офіційного веб-сайту.

6. Керівникам державних архівних установ та установ СФД забез-
печити:

1) розроблення та затвердження регламентів функціонування влас-
них офіційних веб-сайтів (перший квартал 2013 року);
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2) оперативне надання структурному підрозділу Укрдержархіву 
(пункт 3 цього наказу) інформаційних та фотоматеріалів основних офіцій-
них, іміджевих заходів, організованих та проведених державними архів-
ними установами та установами СФД, а також інформації, необхідної для 
наповнення та підтримки відповідних рубрик офіційного веб-порталу 
Укрдержархіву “Архіви України” .

Передавати матеріали для розміщення на офіційному веб-порталі 
Укрдержархіву “Архіви України” виключно в електронній формі, ук-
раїнською та російською мовами.

7. УНДІАСД (Гаранін О. Я.) забезпечити бібліографічний та науко-
вий супровід офіційного веб-порталу Укрдержархіву “Архіви України” .

8. Наказ Держкомархіву від 3 грудня 2009 року № 205 “Про реоргані-
зацію та супровід веб-порталу Держкомархіву України” вважати таким, 
що втратив чинність.

9. Відповідальним за дотримання вимог створення та функціонуван-
ня офіційного веб-порталу Укрдержархіву “Архіви України” призначити 
першого заступника Голови Вороніна В. М.

10. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

Голова Державної служби О. П. Гінзбург

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної 
архівної служби

________ 2012 № ___
РЕГЛАМЕНТ

функціонування офіційного веб-порталу 
Державної архівної служби України “Архіви України” 

Загальні положення
1. Оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність  

Державної архівної служби України, державних архівних установ та ус-
танов СФД здійснюється шляхом розміщення і періодичного оновлення 
інформації на офіційному веб-порталі Укрдержархіву “Архіви України” 
(далі – офіційний веб-портал) відповідно до вимог Закону України від 
13 січня 2011 року N 2939-VI “Про публічну інформацію” та постанови 
Кабінету Міністрів України від � січня 2002 року № 3 “Про порядок оп-
рилюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів вико-
навчої влади” (із змінами) та систематичного подання до урядового веб-
порталу матеріалів про суттєві події та заходи, що відбуваються в рамках 
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діяльності Укрдержархіву, державних архівних установ та установ СФД, 
та розміщення на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і вла-
да” проектів нормативно-правових актів для проведення електронних 
консультацій з громадськістю.

2. Інформація, що розміщується на офіційному веб-порталі, повинна 
мати захист від несанкціонованої модифікації.

3. На початку головної сторінки офіційного веб-порталу розміщуєть-
ся зображення Державного Герба України і логотипу Укрдержархіву.

�. На головній сторінці офіційного веб-порталу обов’язково роз-
міщуються адреси офіційних веб-порталів Верховної Ради України,  
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України.

Інформаційне наповнення офіційного веб-сайту
5. На офіційному веб-порталі відповідно до затвердженої структури 

розміщується така інформація: 
1) назва Укрдержархіву;
2) основні завдання та нормативно-правові засади діяльності;
3) структура та керівництво;
�) прізвища, імена та по батькові, короткі біографічні довідки та 

фото керівників;
5) місцезнаходження (поштова адреса, номери телефонів, факсів, ад-

реса електронної пошти, адреса офіційного веб-порталу);
6) основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, іме-

на, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти та фото їх 
керівників (за наявності); 

7) проекти державних програм, нормативно-правових актів з питань, 
що належать до компетенції Укрдержархіву і підлягають обговоренню;

8) плани підготовки проектів регуляторних актів та зміни до них;
9) повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, 

проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;
10) звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних 

актів;
11) відомості про регуляторну діяльність;
12) нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції 

Укрдержархіву;
13) зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернен-

ня громадян до Укрдержархіву та державних архівних установ;
1�) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження 

рішень розпорядника інформації, дій чи бездіяльності, звіти про задово-
лення запитів на інформацію;
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15) щорічні плани заходів Укрдержархіву з реалізації Концепції 
сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспіль-
ства та інформацію про їх виконання;

16) відомості про Громадську та Науково-експертну ради при Укрде-
ржархіві, порядок денний проведення їх засідань та результати проведен-
ня консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування 
громадської думки у діяльності Укрдержархіву;

17) розпорядок роботи Укрдержархіву та час прийому громадян його 
керівництвом;

18) відомості про державні архівні установи та установи СФД, пріз-
вища, імена, по батькові, поштова адреса, номери телефонів, адреси елек-
тронної пошти та адреси офіційних веб-сайтів, фото їх керівників (за на-
явності); 

19) цільові програми у сфері архівної справи та діловодства;
20) відомості про проведення закупівлі Укрдержархівом товарів 

(робіт, послуг) за державні кошти;
21) державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компе-

тенції Укрдержархіву: 
офіційні веб-сайти державних архівних установ, архівних установ 

НАН України, Мінкультури, МОНмолодьспорту, музеїв, що зберігають 
рукописні матеріали, громадських інституцій пам’яті з описовими стат-
тями про склад і зміст документів НАФ;

бібліографічні переліки путівників, інших довідників, інформацій-
них видань, регіональних архівних публікацій, оглядів документів НАФ 
різних жанрів, видів і тематики, що з’являються на сторінках інших ви-
дань та в електронних публікаціях; бібліографія публікацій та інша ін-
формація про документи українського походження, що зберігаються за 
межами України; он-лайнові публікації періодичних видань Укрдержар-
хіву (“Архіви України” , “Вісник Державної архівної служби України” ), 
інших видань, що продовжуються;

електронні версії друкованих довідників про склад і зміст докумен-
тів НАФ; друкованих та неопублікованих довідково-інформаційних та ін-
ших публікацій, що мають першочергове наукове і практичне значення; 
переліки локальних облікових та тематичних баз даних, що функціону-
ють в архівах; бази даних з он-лайновим доступом через Інтернет; інша 
інформація;

22) переліки архівних, бібліотечних та інших профільних сайтів у 
світі, міжнародних проектів в Інтернеті, пов’язаних з історико-культур-
ною спадщиною людства;
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23) поточні та заплановані заходи і події у сфері архівної справи та 
діловодства (проведення та порядок денний засідань дорадчих органів 
Укрдержархіву: засідання колегії, Науково-видавничої ради, Норматив-
но-методичної комісії, ЦЕПК, а також проведення конференцій, нарад, 
семінарів, презентацій, прес-конференцій, зустрічей, консультацій, ві-
зитів, відвідання, підписання протоколів, угод тощо); 

2�) відомості про наявні вакансії.
6. На офіційному веб-порталі розміщується адреса електронної 

пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання і реєстра-
цію вхідної кореспонденції, а також надається можливість добровільної 
реєстрації відвідувачів для забезпечення ведення статистики відвідувань 
та підтримки функції зворотного зв’язку.

7. На офіційному веб-порталі може розміщуватися інша інформація, 
яку керівництво Укрдержархіву вважає за доцільне оприлюднити, а також 
інформація відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до пуб-
лічної інформації” .

8. Не допускається розміщення на офіційному веб-порталі інформа-
ції, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством, 
а також реклами (за винятком соціальної), у тому числі політичної рек-
лами. 

9. Персональна відповідальність за дотримання цих вимог покла-
дається на першого заступника Голови Укрдержархіву.

Подання інформації для розміщення на веб-порталі
10. Інформація на офіційному веб-порталі подається українською 

мовою, а також англійською та російською мовами. Обсяг інформації, що 
підлягає перекладу на англійську та російську мови, визначається пер-
шим заступником Голови Укрдержархіву, відповідальним за інформацій-
не наповнення офіційного веб-порталу. Подання інформації англійською 
та російською мовами допускається у скороченому викладі.

11. Інформація, розміщена на офіційному веб-порталі, оновлюється 
невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження (ухва-
лення) документа, після створення та/або зміни інформації, зазначеної у 
пункті 5 цього Регламенту.

12. Інформація для розміщення на веб-порталі готується безпосе-
редньо виконавцем (працівником, відповідальним за організацію заходу, 
виконання документа, внесення поточних змін до обліково-інформацій-
них даних та відповідних рубрик офіційного веб-порталу) не пізніше 
наступного дня після завершення заходу (виконання документа/зміни 
інформації) і подається на розгляд начальнику структурного підрозділу 
Укрдержархіву (керівнику державної архівної установи/установи СФД). 
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Начальник (керівник) того ж дня приймає рішення щодо подання інфор-
мації на офіційний веб-портал, її перекладу іншою мовою та обсягів ско-
рочення для перекладу. 

13. Інформація про заплановані заходи (анонси) подається одразу 
після прийняття офіційного рішення щодо проведення заходу.

1�. Відповідальність за систематичність і своєчасність інформацій-
ного наповнення офіційного веб-порталу та подання інформації до уря-
дового веб-порталу та урядового веб-сайту “Громадянське суспільство і 
влада” за напрямками діяльності покладається на начальників профіль-
них структурних підрозділів Укрдержархіву; за супровід офіційних веб-
сайтів державних архівних установ та установ СФД – на їхніх керівників. 
Переклад поточної інформації англійською мовою забезпечується від-
ділом міжнародного співробітництва департаменту організації архівної 
роботи Укрдержархіву та Центральним державним архівом зарубіжної 
україніки.

15. Інформація, що має бути розміщена на офіційному веб-порталі 
Укрдержархіву “Архіви України” , урядовому веб-порталі та урядово-
му веб-сайті “Громадянське суспільство і влада” , подається до відділу 
міжнародного співробітництва департаменту організації архівної роботи 
Укрдержархіву на паперовому носії та в електронному вигляді. Паперо-
вий носій візується керівником державної архівної установи та установи 
СФД.

16. Інформація, що розміщується на офіційному веб-порталі Укрдерж-
архіву “Архіви України” , урядовому веб-порталі та урядовому веб-сайті 
“Громадянське суспільство і влада” , підлягає літературному редагуванню. 

17. Відредаговані матеріали розміщуються на внутрішньому (робо-
чому) сайті Укрдержархіву і після їх перегляду та затвердження першим 
заступником Голови Укрдержархіву оприлюднюються в Інтернеті.

18. Відповідальні за забезпечення інформаційного наповнення, до-
тримання вимог захисту інформації офіційного веб-порталу від несан-
кціонованої модифікації та технічне забезпечення його функціонування 
призначаються Головою Укрдержархіву.

Заступник директора департаменту-начальник відділу міжнародного 
співробітництва департаменту організації архівної роботи  

Укрдержархіву  Ю. А. Прилепішева
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної 
архівної служби

_____ 2012 № ____
СКЛАД 

робочої групи, відповідальної за функціонування веб-порталу 
Укрдержархіву “Архіви України” та подання матеріалів до урядово-

го веб-порталу та урядового веб-сайту  
“Громадянське суспільство і влада” 

Воронін В. М.
Прилепішева Ю. А.

Собко І. П.
Забенько Ю. І.

Кисельова Л. А.

Швець О. І.

Гаранін О. Я.

Даниленко Т. В.

Бернікова О. П.
Приймаченко Ю. О.
Романович С. В.
Берковський В. Г.

Янішевський В. В.

Ус О. М.

– голова
– заступник голови, відповідальна за інформа-
ційне наповнення порталу
– секретар
– відповідальний за структуру та дизайн, тех-
нічне функціонування та захист інформації 
порталу 
– відповідальна за розміщення на порталі об-
лікових даних архівних документів
– відповідальна за розміщення на порталі    
нормативно-правових документів та їх проек-
тів 
– відповідальний за бібліографічний та науко-
вий супровід порталу та дані довідкового апа-
рату до документів НАФ
– відповідальна за організацію електронних 
консультацій з громадськістю на урядовому 
веб-сайті “Громадянське суспільство і влада” 
– відповідальні за технічний супровід порта-
лу
– відповідальні за подання поточних англо-
мовних  матеріалів для розміщення на порталі 
“Архіви України” та інформаційних матеріалів 
для розміщення на урядовому веб-порталі 
– відповідальний за редагування і коректуру 
матеріалів порталу
– відповідальна за зберігання інформації, що 
міститься на  порталі
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної 
архівної служби

______ 2012 № __
Порядок

інформаційного наповнення 
офіційного веб-порталу Укрдержархіву “Архіви України” 

№
п/п

Зміст основних 
заходів

Відповідальні виконавці Термін ви-
конання

1. Забезпечення:
1) надання зведе-
ної інформації про 
діяльність струк-
турних підрозділів 
та дорадчих органів 
Укрдержархіву

2) інформаційного 
наповнення розділу 
“Структура” рубрики 
“Укрдержархів” 
3) інформаційного на-
повнення розділу “Ві-
домчі заохочувальні 
відзнаки” рубрики 
Укрдержархів

Головні виконавці:
Прись Т. П.
Баранова О. В.
Богунова Н. К.
Прилепішева Ю. А.
Ярошенко Д. В.
Сельченкова С. В.
Денисенко О. В.
Кузнєцова М. І.
Кисельова Л. А.
Забенько Ю. І.
Стадник В. А.
Гончарук Н. М.
Малишева Л. С.
Швець О. І.
Рибачук О. В.
Степаненко В. Л.

Баранова О. В.
Богунова Н. К.

Баранова О. В.

в міру змі-
ни відомос-
тей
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№
п/п

Зміст основних 
заходів

Відповідальні виконавці Термін ви-
конання

2. Надання інформа-
ції про діяльність 
державних архівних 
установ та установ 
СФД

Головні виконавці:
керівники державних ар-
хівних установ та установ 
СФД

щотижня

3. Інформаційне на-
повнення рубрики 
“Архівні установи” 

Головні виконавці:
керівники державних архів-
них установ

постійно

�. Інформаційне на-
повнення розділів 
рубрики “Архівні 
установи” :
1) “Галузеві державні 
архіви” ;
2) “Архівні установи 
НАН, Мінкультури, 
МОНмолодьспорту; 
музеї, що зберігають 
рукописні матеріали; 
громадські інституції 
пам’яті” 

Головний виконавець:

Кузнєцова М. І.

Гаранін О. Я.

в міру змі-
ни відомос-
тей

5. Представлення 
зразків документів 
та інших матеріалів, 
необхідних для звер-
нення громадян

Головний виконавець:
Ярошенко Д. В.
Співвиконавці:
керівники державних архів-
них установ

в міру не-
обхідності

6. Надання інформації 
про галузеві наукові 
розробки та проекти, 
міжнародне наукове 
співробітництво, 
наукові конференції, 
науково-практичні 
семінари тощо

Головний виконавець:
Гаранін О. Я.

в міру 
наявності 
відомостей
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№
п/п

Зміст основних 
заходів

Відповідальні виконавці Термін ви-
конання

7. Забезпечення редак-
ційної підготовки 
матеріалів порталу

Головний виконавець:
Янішевський В. В.
Співвиконавці:
керівники структурних 
підрозділів Укрдержархіву

постійно

8. Публікація електрон-
них версій періодич-
них видань Укрде-
ржархіву

Головний виконавець:
Забенько Ю. І.
Співвиконавці:
Собко І. П.
Бернікова О. П.

постійно

9. Інформаційне напов-
нення рубрики
“Нормативна база” 

Головні виконавці:
Прись Т. П.
Швець О. І.
Співвиконавці:
Сельченкова С. В.
Денисенко О. В.
Богунова Н. К.
Прилепішева Ю. А.
Кузнєцова М. І.
Степаненко В. Л.

в міру змі-
ни відомос-
тей

10. Інформаційне на-
повнення рубрики 
“Регуляторні акти” 

Головний виконавець:
Швець О. І.

постійно

11. Інформаційне на-
повнення рубрики 
“Запобігання проявам 
корупції” 

Головний виконавець:
Баранова О. В.

в міру змі-
ни відомос-
тей

12. Інформаційне напов-
нення рубрики  
“Державні закупівлі” 

Головний виконавець:
Музичук О. В.
Співвиконавці:
Стадник В. А.

постійно

13. Інформаційне на-
повнення рубрики 
“Галузеві програми, 
проекти” 

Головний виконавець:
Прись Т. П.
Співвиконавці:
Сельченкова С. В.
Богунова Н. К.

в міру 
наявності 
відомостей
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№
п/п

Зміст основних 
заходів

Відповідальні виконавці Термін ви-
конання

1�. Інформаційне напов-
нення рубрики “Між-
народні контакти” 

Головний виконавець:
Прилепішева Ю. А.
Співвиконавці:
Гаранін О. Я.
Берковський В. Г.

в міру 
наявності 
відомостей

15. Інформаційне напов-
нення рубрики “Гро-
мадянське суспільс-
тво і влада” 

Головний виконавець:
Прилепішева Ю. А.
Співвиконавці:
Даниленко Т. В.
Приймаченко Ю. О.
керівники структурних 
підрозділів Укрдержархіву

постійно

16. Інформаційне напов-
нення рубрики “Звер-
нення громадян” 

Головний виконавець:
Ярошенко Д. В.
Співвиконавці:
Богунова Н. К.
Баранова О. В.
Прилепішева Ю. А.
Кузнєцова М. І.

постійно

17. Інформаційне на-
повнення рубрики 
“Державні послуги” 

Головний виконавець:
Музичук О. В.

в міру 
наявності 
відомостей

18. Інформаційне на-
повнення рубрики 
“Інформуємо громад-
ськість” 

Головний виконавець:
Прись Т. П.
Співвиконавці:
Богунова Н. К.
Прилепішева Ю. А.
Ярошенко Д. В.
Стадник В. А.
керівники державних архів-
них установ

постійно

19. Інформаційне на-
повнення рубрики 
“Прес-центр” 

Головний виконавець:
Прилепішева Ю. А.
Співвиконавці:
Романович С. В. керівни-
ки державних архівних 
установ

постійно
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№
п/п

Зміст основних 
заходів

Відповідальні виконавці Термін ви-
конання

20. Інформаційне напов-
нення рубрики “Ін-
формаційна політика” 

Головний виконавець:
Прилепішева Ю. А.
Співвиконавці:
Богунова Н. К.
Денисенко О. В.
Романович С. В.
Даниленко Т. В.

постійно

21. Інформаційне на-
повнення рубрики 
“Вакансії” 

Головний виконавець:
Баранова О. В.

постійно

22. Інформаційне на-
повнення рубрики 
“Довідковий апарат” 

Головний виконавець:
Прилепішева Ю. А.

в міру 
наявності 
відомостей

23. Інформаційне напов-
нення рубрики “Роз-
секречення архівних 
матеріалів” 

Головний виконавець:
Прилепішева Ю. А.
Співвиконавці:
Рибачук О. В.
Романович С. В.
керівники державних архів-
них установ

в міру 
наявності 
відомостей

2�. Інформаційне на-
повнення рубрики 
“Архівна україніка” 

Головні виконавці:
Прилепішева Ю. А.
Кисельова Л. А.
Співвиконавці:
Берковський В. Г.
керівники державних архів-
них установ

постійно

25. Інформаційне напов-
нення рубрики “Елек-
тронні документи, 
електронні архіви” 

Головний виконавець:
Музичук О. В.
Співвиконавці:
Сельченкова С. В.
Денисенко О. В.
Забенько Ю. І.
Ус О. М.

постійно
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№
п/п

Зміст основних 
заходів

Відповідальні виконавці Термін ви-
конання

26. Інформаційне напов-
нення рубрики “До-
кументальні виставки 
он-лайн” 

Головний виконавець:
Прилепішева Ю. А.
Співвиконавці:
Забенько Ю. І.
Ярошенко Д. В.
керівники державних архів-
них установ

постійно

27. Інформаційне напов-
нення рубрики “Пуб-
лікації на порталі” 

Головний виконавець:
Прилепішева Ю. А.
Співвиконавці:
Забенько Ю. І.
Собко І. П.
керівники державних архів-
них установ

в міру 
наявності 
відомостей

28. Інформаційне на-
повнення рубрики 
“Архівна освіта” 

Головний виконавець:
Гаранін О. Я.

постійно

29. Інформаційне на-
повнення рубрики 
“Спілка архівістів” 

Головний виконавець:
Прись Т. П.
Співвиконавець:
Богунова Н. К.
керівники державних архів-
них установ

в міру 
наявності 
відомостей

30. Інформаційне напов-
нення рубрик “Но-
вини” , “Анонси” та 
“Архів новин” 

Головний виконавець:
Прилепішева Ю. А.
Співвиконавці:
Романович С. В.
керівники структурних 
підрозділів Укрдержархіву, 
державних архівних уста-
нов та установ СФД

постійно

31. Інформаційне на-
повнення рубрики 
“Архіви в світі” 

Головний виконавець:
Прилепішева Ю. А.
Співвиконавці:
Берковський В. Г.
Гаранін О. Я.

в міру 
наявності 
відомостей
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№
п/п

Зміст основних 
заходів

Відповідальні виконавці Термін ви-
конання

32. Інформаційне на-
повнення рубрики 
“Корисні посилання” 

Головний виконавець:
Гаранін О. Я.

в міру змі-
ни відомо-
стей

33. Інформаційне на-
повнення рубрики 
“Контакти” 

Головний виконавець:
Баранова О. В.

в міру змі-
ни відомо-
стей

3�. Інформаційне на-
повнення рубрики 
“Карта порталу” 

Головний виконавець:
Забенько Ю. І.

в міру змі-
ни відомо-
стей

35. Інформаційне напов-
нення рубрики “Обго-
ворюємо проекти 
документів” 

Головний виконавець:
Швець О. І.
Співвиконавці:
керівники структурних 
підрозділів Укрдержархіву

в міру 
наявності 
та зміни 
відомостей

36. Інформаційне напов-
нення рубрики “Ін-
тернет-приймальня” 

Головний виконавець:
Ярошенко Д. В.
Співвиконавці:
Кузнєцова М. І.
Баранова О. В.
Швець О. І.

в міру змі-
ни відомо-
стей

37. Інформаційне на-
повнення рубрики 
“Доступ до публічної 
інформації” 

Головний виконавець:
Ярошенко Д. В.
Співвиконавці:
Прилепішева Ю. А.
Денисенко О. В.

постійно

38. Оновлення інфор-
мації на головній 
сторінці порталу 
“Пріоритети в роботі 
Державної архівної 
служби України на 
20__ рік” 

Головний виконавець:
Богунова Н. К.

щороку, 
до кінця 
лютого 
наступного 
року

Заступник директора департаменту-начальник відділу міжнародного 
співробітництва департаменту організації архівної роботи  

Укрдержархіву Ю. А. Прилепішева
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Про введення в дію рішення колегії від 20.11.2012 № 13/2 
“Про стан усунення недоліків, виявлених під час комплексної 

перевірки Держархіву в Автономній Республіці Крим” 
від 21 листопада 2012 р. № 176

Відповідно до пункту 12 Положення про Державну архівну  служ-
бу України, затвердженого Указом Президента України від  6 квітня  
2011 р. № �07/2011, та пункту �1 Положення про колегію Державної ар-
хівної служби України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 25 лип-
ня 2011 р. № 13,

НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію рішення колегії Укрдержархіву від 20.11.2012 № 13/2 

“Про стан усунення недоліків, виявлених під час комплексної перевірки 
Держархіву в Автономній Республіці Крим” .

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова служби О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

м. Київ від 20 листопада 2012 р. № 13/2 

Про стан усунення недоліків, виявлених під час комплексної 
перевірки Держархіву в Автономній Республіці Крим 

Архівними установами Автономної Республіки Крим проведено 
певний обсяг робіт з усунення порушень і недоліків, виявлених у ході 
комплексної перевірки, проведеною робочою групою Укрдержархіву  
у вересні 2011 року.

На виконання плану заходів усунення недоліків у діяльності архіву, 
архівними установами здійснено низку заходів.

Приведено у відповідність з планово-звітною документацією форми 
планів-звітів Держархіву в Автономній Республіці Крим (далі – архів).

Поліпшено організацію роботи всіх дорадчих органів. 
До Програми економічного та соціального розвитку Автономної Рес-

публіки Крим на 2012 рік, затвердженої постановою Верховної Ради Ав-
тономної Республіки Крим від 28.12.2011 № 657-6/11, включено заходи із 
забезпечення збереженості документів архіву.
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Здійснено низку заходів щодо забезпечення збереженості та обліку 
документів НАФ.

Проведено поточний ремонт покрівлі та зливового стоку над одним з 
архівосховищ, затемнення вікон у сховищах.

Уточнено дані щодо кількості закартонованих справ до паспортних 
даних архіву. Приведено у відповідність дані книги надходжень страхо-
вого фонду і фонду користування та списку фондів, на які створено стра-
ховий фонд.

Проведено обстеження стану ліфтів будівель архіву, що перебувають 
в експлуатації з 1976 року, за результатами якого заплановано проведення 
капітального ремонту ліфтів архіву. 

Уточнено дані щодо кількості закартонованих справ.
Приведено у відповідність дані книги надходжень страхового фон-

ду та фонду користування та списку фондів, на які створено страховий 
фонд.

Встановлено гнучкий режим роботи читального залу.
Проведено 10 семінарів-практикумів на базі установ з працівниками, 

відповідальними за архівні підрозділи та членами експертних комісій. 
Триває робота щодо створення мережі трудових архівів. 
Архівним секторам Красноперекопської, Сімферопольської рай-

держадміністрацій повернуто статус відділів.
Водночас, переважну більшисть недоліків з питань забезпечення 

збереженості документів НАФ архівом не усунуто: автоматичну систе-
му пожежогасіння у сховищах корпусу № 2 не встановлено, а в корпусі  
№ 1 – не відремонтовано; значна кількість справ продовжує зберігатися 
у в’язках; термогігрометри для вимірювання температури та вологості 
не придбано; мікробіологічне обстеження біоуражених справ на предмет 
життєздатності біоуражень не проведено; процес створення страхового 
фонду не поновлено.

Комп’ютеризація робочих місць читальних залів архіву не проводи-
лася.

Освітлення робочих місць у читальних залах залишається не достат-
нім.

Ліфти знаходяться в неробочому стані, тому працівники архіву зму-
шені вручну підіймати та переміщувати з архівосховищ велику кількість 
справ, замовлених дослідниками, перевищуючи норми підіймання і пере-
міщення важких речей жінками.

Не усунуто низку недоліків з питань організації роботи архіву.
Потребують подальшого доопрацювання положення про структурні 

підрозділи та посадові інструкції працівників.
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Не вдалося налагодити чітку систему в організації роботи з архівни-
ми відділами райдержадміністрацій і міських рад, переважну більшість 
зауважень, висловлених під час проведення комплексної перевірки, не 
враховано. 

Залишилися певні недоліки в організації діловодства в архіві.
Виходячи з вищезазначеного колегія вирішує:
1. Інформацію щодо усунення архівом недоліків і порушень, вияв-

лених робочою групою Укрдержархіву під час комплексної перевірки у 
2011 році, взяти до відома. 

2. Зобов’язати керівництво Держархіву в Автономній Республіці 
Крим (Лобов О. В.) вжити необхідних заходів для усунення порушень в 
повному обсязі.

3. Відділу організаційно-аналітичної роботи та міжрегіонального 
співробітництва Укрдержархіву (Богунова Н. К.) передбачити проведен-
ня в порядку повторного контролю перевірки виконання цього рішення 
колегії та рішення колегії від 18.10.2011 у третьому кварталі 2013 року. 

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

Секретар колегії І. В. Шеремет

Довідка 
про стан усунення недоліків, виявлених  

під час комплексної перевірки Держархіву  
в Автономній Республіці Крим

Архівними установами Автономної Республіки Крим проведено пев-
ний обсяг робіт з усунення порушень і недоліків, виявлених у ході комп-
лексної перевірки робочої групи Укрдержархіву у вересні 2011 року.

На засіданні колегії Державного архіву в Автономній Республіці 
Крим (далі – архів) 25.11.2011 розглянуто результати комплексної пере-
вірки, затверджено план заходів щодо усунення недоліків у діяльності 
архіву (наказ від 01.12.2011 № 129), стан виконання якого розглянуто на 
засіданні колегії (протокол від 25.05.2012 № 3).

На виконання вищезазначеного плану здійснено наступні заходи.
Приведено у відповідність з планово-звітною документацією форми 

планів-звітів 110, 111, 112 архіву.
Поліпшено організацію роботи усіх дорадчих органів. Зокрема, за-

тверджено план роботи науково-методичної ради (надалі – НМР), вне-
сено зміни до її складу (накази від 09.12.2011 № 1�0, від 27.0�.2012  



110

№ �9). оновлено склад експертно-перевірної комісії (надалі – ЕПК), який 
затверджено наказом від 07.12.2011 № 137.

До протоколів засідань колегії включаються обговорення питань по-
рядку денного, додаються проекти документів, що розглядались на засі-
даннях та тексти доповідей згідно порядку денного.

До Програми економічного та соціального розвитку Автономної 
Республіки Крим на 2012 рік, затвердженої постановою Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим від 28.12.2011 № 657-6/11, включено захо-
ди із забезпечення збереженості документів архіву на 2012 рік, які пе-
редбачають придбання апарату мікрофільмування, архівних картонажів, 
проведення ремонту приміщень та архівосховищ, кошти на встановлення 
системи відеонагляду в читальному залі корпусу № 2, придбання вистав-
кового обладнання, комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.

Здійснено певні заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази 
архіву.

Проведено поточний ремонт покрівлі та зливового стоку над архі-
восховищем № 6 корпусу № 2, затемнення вікон у сховищах.

Проведено обстеження стану ліфтів будівель архіву, що перебувають 
в експлуатації з 1976 року, за результатами якого заплановано проведення 
капітального ремонту ліфтів архіву. 

Уточнено дані щодо кількості закартонованих справ.
Приведено у відповідність дані книги надходжень страхового фон-

ду та фонду користування та списку фондів, на які створено страховий 
фонд.

Для зручності користувачів встановлено гнучкий режим роботи чи-
тального залу без обідньої перерви (наказ від 11.11.2011 № 126).

З метою усунення недоліків з оформлення описів справ постійного 
зберігання та з особового складу розроблено, схвалено НМР (протокол 
№ 1 від 17.01.2012) та надано для користування архівним підрозділам 
органів влади, місцевого самоврядування, установ, організацій та під-
приємств “Методичні рекомендації з оформлення описів справ постій-
ного зберігання та з особового складу, історичних довідок, передмов до 
описів” . Проведено 10 семінарів-практикумів на базі установ з праців-
никами, відповідальними за архівні підрозділи та членами експертних 
комісій. 

Розпорядженнями Красноперекопської (від 0�.05.2012 №191), Сім-
феропольської (від 01.08.2012 №150�-р) райдержадміністрацій архівні 
сектори було перетворено в архівні відділи Красноперекопської, Сімфе-
ропольської райдержадміністрацій. Документи архівних відділів подано 
в органи державної реєстрації для реєстрації як юридичних осіб.
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Створено трудовий архів м. Бахчисарай (рішення сесії Бахчисарай-
ської міської ради від 13.0�.2012 № 307). Триває робота щодо створення 
трудових архівів Кіровської, Первомайської районних рад; Сімферополь-
ської міської ради.

Армянською, Красноперекопською, Сімферопольською, Феодосій-
ською міськими радами виділено приміщення для розміщення міських 
трудових архівів, в яких у даний час проводиться облаштування.

Впроваджено новий формат взаємодії з місцевими органами вико-
навчої влади та органами місцевого самоврядування – “День Держархіву 
в АРК” . У І півріччі 2012 року директор, заступник директора та началь-
ники відділів архіву виїжджали до Білогірської, Джанкойської, Нижньо-
гірської райдержадміністрацій, Джанкойської, Євпаторійської, Сакської, 
Феодосійської міських рад, де відбулися зустрічі з головами райдержад-
міністрацій і міських рад, представниками громадських рад, установ 
культури та освіти з метою обговорення питань поліпшення стану архів-
ної справи у регіонах, було проведено особистий прийом громадян. 

У 2011–2012 роках архівом зроблено акцент на роботу з громадсь-
кістю з метою підсилення результативності та відкритості роботи архіву  
з питань формування і реалізації державної політики в сфері архівної 
справи та діловодства.

За підтримки Громадської ради при Держархіві в Автономній Рес-
публіці Крим та громадської організації “Кримська республіканська ор-
ганізація архівістів і істориків” , відкрито виставковий зал архіву, попов-
нюються фонди та бібліотека архіву, проведено конкурс “Доля моєї сім’ї 
в долі моєї країни” , у якому взяли участь понад 150 старшокласників  
і студентів Криму. Розпочато розробку положень про почесний знак “По-
чесний архівіст Автономної Республіки Крим” та премії ім. академіка  
Б. Д. Грекова за вагомі наукові розробки, дослідження та публікації з ар-
хівної справи, діловодства, історії та краєзнавства з використанням ін-
формації архівних документів. Проведено першу міжнародну наукову 
конференцію “А.С. Грибоєдов і сучасність” .

У листопаді 2011 року створено Молодіжну раду при архіві, за ініціа-
тиви якої в архіві проведено святкові заходи, турнір із шахів і шашок, су-
ботники у приміщеннях і подвір’ях обох корпусів, тощо.

Чимала увага приділяється взаємодії з профспілковою організацією, 
чисельність якої зросла за останній рік удвічі.

На виконання Закону України “Про охорону праці” архівом щорічно 
відповідно до колективного договору закладаються в бюджетний запит 
кошти фонду оплати праці у розмірі 0,2 відсотка на охорону праці.
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У листопаді 2011 року санепідемстанцією м. Сімферополя проведе-
но санітарно-епідеміологічне обстеження приміщень з метою визначення 
категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичному) ме-
дичним оглядам. За результатами обстеження складено та затверджено 
відповідний список працівників (наказ від 16.03.2012 № 29).

Водночас, слід зазначити, що переважну кількість недоліків з питань 
забезпечення збереженості документів НАФ архівом не усунуто.

Автоматичну систему пожежогасіння у сховищах корпусу № 2 не 
встановлено, а в корпусі № 1 – не відремонтовано. 

Значна кількість справ продовжує зберігатися у в’язках. За останній 
рік придбано лише �0 коробок картонажу.

Термогігрометри для вимірювання температури та вологості не при-
дбано.

Ступінь заповнення стелажного обладнання архівосховищ складає 
76%. Водночас, архів продовжив припинений у 2010 році договір оренди 
на кімнати і архівосховища в корпусі № 2 з сектором зберігання і користу-
вання книг РАГС Головного управління юстиції Мін’юсту України в АРК, 
хоча площу, виділену орендарям зменшено з 312,�0 кв. м. до 1�6,86 кв.м.

Не проведено мікробіологічне обстеження біоуражених справ на 
предмет життєздатності біоуражень.

Не поновлено процес створення страхового фонду.
Комп’ютеризація та установка додаткового освітлення робочих міс-

ць читальних залів архіву та не проводилася.
Ліфти знаходяться в неробочому стані. Працівники архіву змушені 

вручну підіймати та переміщувати з архівосховищ велику кількість справ, 
замовлених дослідниками. Це призводить до порушення Закону України 
“Про охорону праці” у частині заборони перевищення норм підіймання і 
переміщення важких речей жінками.

Не в повному обсязі усунуто недоліки з питань організації роботи 
архіву.

Положення про структурні підрозділи та посадові інструкції праців-
ників потребують подальшого доопрацювання, більш чіткого визначення 
основних завдань, функцій. Зокрема, завідувача сектору кадрової роботи 
та правового забезпечення, на якого у порушення п. 36. розділу ІІІ Поряд-
ку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної 
влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах 
і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
02.10.2003 №1561-12, покладено обов’язки РСО, організацію роботи ко-
легії, які не передбачено положенням про сектор.
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Кількісний склад працівників структурних підрозділів залишив-
ся розподіленим нераціонально. При наявності відділів чисельністю  
9,13 працівників, кількість працівників організаційно-аналітичного відді-
лу продовжує складати лише � штатні одиниці.

Архіву не вдалося налагодити чітку систему в організації роботи 
з архівними відділами райдержадміністрацій і міських рад. Переважну 
більшість зауважень, висловлених під час проведення комплексної пере-
вірки, не враховано.

Наглядові справи архівних відділів ведуться з суттєвими порушен-
нями архівних правил.

Комплексні, контрольні, тематичні перевірки роботи архівних від-
ділів проводяться безсистемно, облік проведених перевірок не здійс-
нюється, перевірки, передбачені річним планом, складеним організа-
ційно-аналітичним відділом, не співпадають з фактично проведеними у 
цьому році перевірками. До проведення комплексних перевірок залуча-
ються, здебільшого, працівники організаційно-аналітичного відділу, се-
ред яких відсутні фахівці з питань формування НАФ, забезпечення його 
збереженості та використання. Як наслідок, довідки складаються неякіс-
но. Контроль за виконанням завдань та пропозицій за результатами пере-
вірянь відбувається, переважно, шляхом листування.

Архівні відділи розпочали складати плани-звіти роботи архівної 
установи на 2012 рік (форми 110, 111, 112), але під час їх складання не 
враховуються Типові норми часу і виробітку на основні види робіт, що 
виконуються у державних архівних установах.

Деякими архівними відділами всупереч Закону України “Про Націо-
нальний архівний фонд та архівні установи” до Цін та тарифів на роботи 
та послуги, що виконуються ними, включено виконання запитів соціаль-
но – правового характеру, що свідчить про відсутність контролю з боку 
архіву за підготовкою архівними відділами нормативно-правових актів 
до реєстрації місцевими управліннями юстиції. Зокрема, ціна на видання 
довідки соціально-правового характеру архівним відділом Білогірської 
райдержадміністрації складає 27,68 грн.

У відновленні статусу архівного відділу Ленінської райдержадмініст-
рації керівництвом Ленінської райдержадміністрації відмовлено.

Також залишилися не усунутими певні недоліки в організації діло-
водства в архіві.

Заступник директора департаменту-начальник відділу організаційно-
аналітичної і правової роботи Н. К. Богунова

З довідкою ознайомлено: 
директор Державного архіву в Автономній  

Республіці Крим О. В. Лобов
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Про введення в дію рішення колегії від 20.11.2012 № 13/1  
“Про стан архівної справи у Державному науково- 

виробни-чому підприємстві “Державний інформаційний 
геологічний фонд України”

від 21 листопада 2012 р. № 177

Відповідно до пункту 12 Положення про Державну архівну служ-
бу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня  
2011 р. № �07/2011, та пункту �1 Положення про колегію Державної ар-
хівної служби України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 25 лип-
ня 2011 р.,

НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію рішення колегії Укрдержархіву від 20.11.2012 № 13/1 

“Про стан архівної справи у Державному науково-виробничому підпри-
ємстві “Державний інформаційний геологічний фонд України”.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова служби О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

м. Київ 20 листопада 2012 р. № 13/1

Про стан архівної справи у Державному науково-виробничому  
підприємстві “Державний інформаційний  

геологічний фонд України”

Заслухавши й обговоривши інформацію про стан архівної справи у 
Державному науково-виробничому підприємстві “Державний інформа-
ційний геологічний фонд України” (далі – ДНВП “Геоінформ України”), 
колегія відзначає, що статус галузевого державного архіву надано Дер-
жавному інформаційному геологічному фонду Державного комітету по 
геології і використанню надр відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 08.11.1996 № 1366.

Фондові геологічні матеріали є складовою частиною Національного 
архівного фонду.

Згідно Паспорту ДНВП “Геоінформ України” станом на 01.01.2012 
зберігає 158730 од. зб. Протягом 2009-2011 років на постійне зберігання 
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до ДНВП “Геоінформ України” надійшло 1530 звітів (�357 од. зб.).
Система організації документів у ДНВП “Геоінформ України” побу-

дована за нефондовим принципом. 
Звіти про завершені роботи геологічного вивчення надр формують-

ся укладачами відповідно до ДСТУ �068–2002 “Документація. Звіт про 
геологічне вивчення надр. Загальні вимоги до побудови, оформлення та 
змісту”.

ДНВП “Геоінформ України” розміщено у пристосованій будівлі, збу-
дованій у 1956 році як лабораторний корпус, яка знаходиться за адресою: 
м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16. Будівля належить ДНВП “Геоінформ Украї-
ни” на праві господарського відання. 

У будівлі на правах оренди також розміщується Держгеонадра Украї-
ни, яка займає значну площу приміщень на 2, 3, та � поверхах будівлі.

Охорона ДНВП “Геоінформ України” забезпечується цілодобово 
двома постами: ТОВ “СБ-Граніт 2” та ТОВ “ТТ”.

Приміщення ДНВП “Геоінформ України” обладнано пожежною сиг-
налізацією, яка виводиться на пост охорони та пульт централізованого 
спостереження. Сховища оснащено первинними засобами пожежегасін-
ня. Ведуться журнали проведення інструктажів з питань пожежної без-
пеки.

У будівлі розміщено 6 сховищ, пристосованих під зберігання доку-
ментів, які обладнано пожежною та охоронною сигналізаціями.

Проводиться планове перевіряння наявності та стану документів. 
Так, у 2009 р. перевірено 2��32 од. зб., у 2010 р. – 27131 од. зб., у 2011 р. –  
16088 од. зб.

ДНВП “Геоінформ України” виконує запити від фізичних та юри-
дичних осіб на отримання геологічної інформації. Порядок розгляду та 
виконання таких запитів визначено постановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 13.06.1995 № �23 “Про затвердження Положення про порядок 
розпорядження геологічною інформацією”.

Геологічна інформація надається ДНВП “Геоінформ України” за-
питувачам за окремими угодами на платній основі і за погодженням з 
Держгеонадра України. Вартість запитуваної геологічної інформації виз-
начається ДГП “Державна комісія з експертизи геологічних проектів та 
кошторисів” (“Геолекспертиза”). Кошти від надання геологічної інформа-
ції перераховуються до державного бюджету.

ДНВП “Геоінформ України” у 2009 р. виконано �55 запитів на 
отримання геологічної інформації, у 2010 р. – 35�, у 2011 р. – 288, за  
10 місяців 2012 р. – �00.

Функціонує читальний зал на 2� посадочних місця. 
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Водночас, у роботі ДНВП “Геоінформ України” виявлено ряд не-
доліків, які потребують усунення.

Не реалізована постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.1996 
№ 1366, відповідно до якої Державному інформаційному геологічному 
фонду Державного комітету по геології і використанню надр надано ста-
тус галузевого державного архіву.

ДНВП “Геоінформ України” діє на підставі статуту, що суперечить 
ч. 3 ст. 26 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні 
установи”. 

Статут затверджено в односторонньому порядку наказом Держгео-
надра України від 17.10.2011 № 116. Відповідно до пункту �.3 статуту 
ДНВП “Геоінформ України” здійснює свою діяльність як державне ко-
мерційне підприємство, а не як галузевий державний архів. 

У пункті �.� статуту зазначено, що у складі ДНВП “Геоінформ Ук-
раїни” як структурний підрозділ функціонує галузевий державний архів –  
Державний інформаційний геологічний фонд України, що суперечить  
ч. 2 ст. 26 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні 
установи”.

Фактично, на цей час завдання щодо забезпечення функціонуван-
ня галузевого державного архіву геологічних документів покладено на 
відділ обліку, зберігання та використання геологічних матеріалів, який є 
структурним підрозідлом ДНВП “Геоінформ України”. Відділ діє на під-
ставі положення, затвердженого директором ДНВП “Геоінформ України” 
01.02.2010. 

Також, у своїй роботі відділ керується Порядком обліку, зберіган-
ня та користування фондовими геологічними матеріалами, який затвер-
джений директором ДНВП “Геоінформ України” 23.12.200�. Порядок є 
обов’язковим для виконання ДНВП “Геоінформ України” та фізичними і 
юридичними особами незалежно від їх відомчого підпорядкування, форм 
власності та джерел фінансування робіт з геологічного вивчення і вико-
ристання надр, які передають геологічні матеріали на зберігання та/або 
користуються фондовими геологічними матеріалами. 

Таким чином, зазначений порядок зачіпає права та інтереси грома-
дян та носить міжвідомчий характер, оскільки поширюється на юридич-
них осіб незалежно від їх відомчого підпорядкування, і відповідно до п. 
3.2 Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстра-
цію до Мін’юста та проведення їх державної реєстрації, затвердженого 
наказом Мін’юсту від 12.0�.2005 № 3�/5 та зареєстрованого в Мін’юсті 
12.0�.2005 за № 381/10661, підлягає державній реєстрації. Окрім цього, 
оскільки ДНВП “Геоінформ України не має права видавати нормативно-
правові акти, зазначений порядок має бути скасований.
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На цей час відділ у своїй роботі повинен користуватися Порядком 
обліку, зберігання та користування фондовими геологічними матеріала-
ми, який затверджений наказом Мінекології від 28.11.2000 № 217, зареєс-
трований в Мін’юсті 12.12.2000 за № 910/5131 (погоджений з Держко-
мархівом) (далі – Порядок).

Документи постійного зберігання, що зберігаються в ДНВП “Геоін-
форм України”, не внесено до Національного архівного фонду.

У порушення Основних правил роботи державних архівів описи на 
документи постійного зберігання не складаються.

Експертно-перевірну комісію не створено. Відповідно, відсутні поло-
ження, план роботи та протоколи засідань Експертно-перевірної комісії.

Оформлення справ не відповідає вимогам Основних правил роботи 
державних архівів. 

Відповідно до п. 2.10 Порядку фондові геологічні матеріали при-
ймаються на постійне зберігання ДНВП “Геоінформ України” згідно  
з супровідним листом без акта приймання-передавання, що є порушен-
ням чинного законодавства у сфері архівної справи. 

Зведена номенклатура справ ДНВП “Геоінформ України”, яка має 
бути погоджена з державним архівом, відсутня.

У будівлі, в якій розташовано документи ДНВП “Геоінформ Украї-
ни”, ще не проводилося капітального ремонту, матеріально-технічна база 
не відповідає сучасним стандартам і потребам, внаслідок чого є загроза 
втрати частини геологічних матеріалів.

Не була прийнята й реалізована Програма реконструкції та розвит-
ку державного інформаційного геологічного фонду України на 2011– 
2015 рр., проект якої було розроблено ДНВП “Геоінформ України”.

Не забезпечено державну охорону приміщень державного галузево-
го архіву. Наявність двох різних постів охорони на відстані 2 метри один 
від одного не є виправданим заходом. 

Порушуються правила пожежної безпеки. 
Система автоматичного пожежегасіння у сховищах відсутня. Стела-

жі у сховищах мають дерев’яне перекриття, необроблене вогнезахисним 
розчином.

Не дотримуються вимоги щодо забезпечення температурно-вологіс-
ного режиму. Значне коливання температури та вологості у архівосхови-
щах становить загрозу біоураження документів. Не проводяться обсте-
ження та спеціальне оброблення документів. 

Не повною мірою витримується світловий режим.
Заходи, які проводяться для підтримання санітарно-гігієнічного ре-

жиму у сховищах, є недостатніми.
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Увесь обсяг документів галузевого державного архіву є незакартоно-
ваним. Є випадки деформації документів.

Секретні документи і документи загального зберігання розміщують-
ся разом в одному сховищі. 

Страховий фонд на документи не створюється.
Виходячи з зазначеного вище та з метою збереження важливого сег-

менту Національного архівного фонду – геологічних матеріалів, колегія 
вирішила:

1. Визнати що формування Національного архівного фонду, органі-
зація обліку та зберігання документів у ДНВП “Геоінформ України” не 
відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері архівної справи.

2. Керівництву Державної архівної служби:
– направити рішення колегії до Мінекології та Держгеонадра України;
– провести узгоджувальну нараду з представниками Мінекології, 

Держгеонадра України та ДНВП “Геоінформ України” щодо юридичного 
статусу галузевого державного архіву; 

– поінформувати Кабінет Міністрів України про стан формуван-
ня Національного архівного фонду, збереженості та обліку документів  
у ДНВП “Геоінформ України” та про результати узгоджувальної наради;

– запропонувати Держгеонадра України підготувати нову редакцію 
Порядку обліку, зберігання та користування фондовими геологічними ма-
теріалами, затвердженого наказом Мінекології 28.11.2000 № 217, зареєст-
рованим в Мін’юсті 12.12.2000 за № 910/5131, яку погодити з Мінекології 
та Укрдержархівом протягом 1 півріччя 2013 р.

3. Керівництву ДНВП “Геоінформ України” (Примушко С. І.) до  
25 грудня 2012 р. розробити план заходів щодо усунення порушень і не-
доліків у роботі, виявлених робочою групою під час перевірки, та подати 
його до Укрдержархіву.

�. Структурним підрозділам Укрдержархіву надати необхідну допо-
могу ДНВП “Геоінформ України” в організації здійснення заходів щодо 
усунення недоліків у його діяльності.

5. Відділу організаційно-аналітичної роботи та міжрегіонального 
співробітництва Укрдержархіву (Богунова Н. К.) передбачити у плані 
роботи Укрдержархіву на � квартал 2013 р. перевірку виконання цього 
рішення колегії.

Голова колегії, Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург
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Довідка про стан архівної справи у 
Державному науково-виробничому підприємстві

“Державний інформаційний геологічний фонд України”

Відповідно до п. 2.6.1.� Плану роботи Державної архівної служби 
України (далі – Укрдержархів) на 2012 рік, затвердженого Головою Укрде-
ржархіву та погодженого Міністром юстиції України, наказу Укрдерж-
архів від 15.10.2012 № 157, робочою групою фахівців Укрдержархіву 
здійснено комплексну перевірку стану архівної справи у Державному на-
уково-виробничому підприємстві “Державний інформаційний геологіч-
ний фонд України” (далі – ДНВП “Геоінформ України”) шляхом вивчення 
наявних в ДНВП “Геоінформ України” документів із профільних напрям-
ків його діяльності, візуального обстеження архівосховищ, співбесід  
з керівниками та фахівцями підприємства.

1. Організація роботи ДНВП “Геоінформ України” 
щодо забезпечення додержання вимог законодавства

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.1996 
№ 1366 Державному інформаційному геологічному фонду Державно-
го комітету по геології і використанню надр надано статус галузевого  
державного архіву. Однак, зазначена постанова Кабінету Міністрів Украї-
ни не реалізована.

ДНВП “Геоінформ України” діє на підставі статуту, що суперечить 
ч.3 ст. 26 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні 
установи”. 

Статут затверджено в односторонньому порядку наказом Держав-
ної служби геології та надр України (далі – Держгеонадра України) від 
17.10.2011 № 116. Відповідно до пункту �.3 статуту ДНВП “Геоінформ 
України” здійснює свою діяльність як державне комерційне підприєм-
ство, а не як галузевий державний архів. 

У пункті �.� статуту зазначено, що у складі ДНВП “Геоінформ  
України” як структурний підрозділ функціонує галузевий державний  
архів – Державний інформаційний геологічний фонд України, що су-
перечить ч. 2 ст. 26 Закону України “Про Національний архівний фонд та  
архівні установи”.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 Закону України “Про Національний архів-
ний фонд та архівні установи” положення про галузевий державний архів 
затверджується спільним наказом двох центральних органів виконавчої 
влади. В зв’язку з цим, наказ про затвердження положення про галузевий 
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державний архів підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції 
України.

Водночас, оскільки відповідно до статуту, галузевий державний ар-
хів – Державний інформаційний геологічний фонд України, – є структур-
ним підрозділом ДНВП “Геоінформ України”, яке знаходиться у сфері 
управління Держгеонадра України положення про нього не може бути 
затверджене спільним наказом Міністерства юстиції України та Держ-
геонадра України.

На цей час у структурі ДНВП “Геоінформ України” функціонує від-
діл обліку, зберігання та використання геологічних матеріалів, одним з 
основних завдань якого є створення та забезпечення функціонування га-
лузевого державного архіву геологічних документів. У складі зазначено-
го відділу є сектор супроводження та експлуатації архівної системи та 
сектор переносу фондової інформації на комп’ютерні носії. Відділ діє на 
підставі положення, затвердженого директором ДНВП “Геоінформ Украї-
ни” 01.02.2010. 

У своїй роботі відділ керується Конституцією України, Кодексом 
України про надра, законами України, актами Президента, Кабінету 
Міністрів України, нормативно-правовими актами України з використан-
ня та охорони надр, статутом підприємства та своїм положенням, разом із 
тим не керується нормативно-правовими актами у сфері архівної справи. 

Крім того, у своїй роботі відділ керується Порядком обліку, зберіган-
ня та користування фондовими геологічними матеріалами, який затверд-
жений директором ДНВП “Геоінформ України” 23.12.200�.

Порядок є обов’язковим для виконання ДНВП “Геоінформ України” 
та фізичними і юридичними особами незалежно від їх відомчого підпо-
рядкування, форм власності та джерел фінансування робіт з геологічно-
го вивчення і використання надр, які передають геологічні матеріали на 
зберігання та/або користуються фондовими геологічними матеріалами. 
Таким чином, зазначений Порядок зачіпає права та інтереси громадян та 
має міжвідомчий характер оскільки поширюється на юридичних осіб не-
залежно від їх відомчого підпорядкування.

Відповідно до п. 3.2 Порядку подання нормативно-правових актів 
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведен-
ня їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції 
України від 12.0�.2005 № 3�/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 12.0�.2005 за № 381/10661, Порядок обліку, зберігання та ко-
ристування фондовими геологічними матеріалами (який затверджений 
директором ДНВП “Геоінформ України” 23.12.200�) підлягає державній 
реєстрації.
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Оскільки ДНВП “Геоінформ України не має права видавати норма-
тивно-правові акти то Порядок обліку, зберігання та користування фондо-
вими геологічними матеріалами, який затверджений директором ДНВП 
“Геоінформ України” 23.12.200�, повинен бути скасований.

На цей час відділ у своїй роботі повинен користуватися Порядком 
обліку, зберігання та користування фондовими геологічними матеріа-
лами, який затверджений наказом Міністерства екології та природних 
ресурсів України від 28.11.2000 № 217, зареєстрованого в Міністерстві  
юстиції України 12.12.2000 за № 910/5131 (погоджений з Держкомархі-
вом) (далі –Порядок).

2. Формування Національного архівного фонду, 
організація роботи з юридичними та фізичними особами

Приймання на постійне зберігання документів здійснюється сек-
тором супроводження та експлуатації архівної системи відділу обліку, 
зберігання та використання геологічних матеріалів ДНВП “Геоінформ 
України”. 

Плану з комплектування галузевого державного архіву не існує, ос-
кільки неможливо визначити строки подавання фондових геологічних 
матеріалів юридичними та фізичними особами. 

Планування робіт здійснюється відповідно до річного пооб’єктного 
плану геологорозвідувальних робіт ДНВП “Геоінформ України”, геоло-
гічного завдання, програми робіт та кошторису, затверджених Держгео-
надра України.

Враховуючи специфіку роботи, галузевий державний архів не потре-
бує укладання списків юридичних та фізичних осіб – джерел формування 
Національного архівного фонду, які передають документи Національного 
архівного фонду, ведення контролю за станом архівної справи.

Відповідно до Інструкції про порядок державної реєстрації та обліку 
робіт з геологічного вивчення надр, затвердженої наказом Комітету Ук-
раїни з питань геології та використання надр 15.02.2000 № 17 і зареєст-
рованої в Міністерстві юстиції України 17.0�.2000 за № 229/��50, ДНВП 
“Геоінформ України” здійснює державну реєстрацію робіт з геологічного 
вивчення надр підприємствами, установами, організаціями, громадяна-
ми України, а також іноземними юридичними особами і громадянами 
(надрокористувачами), які мають намір провадити роботи з геологічного 
вивчення надр у межах території України, її континентального шельфу і 
виключної (морської) економічної зони. 
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Результати робіт з геологічного вивчення й використання надр 
викладаються у звітних геологічних матеріалах, які обов’язково подають-
ся виконавцями цих робіт на постійне зберігання до ДНВП “Геоінформ 
України”.

Приймання геологічних матеріалів та їх електронних копій на пос-
тійне зберігання здійснюється відповідно до Порядку.

Фондові геологічні матеріали є складовою частиною Національного 
архівного фонду.

Протягом 2009-2011 років на постійне зберігання до ДНВП “Геоін-
форм України” надійшло 1530 звітів (�357 од. зб.) та 730 їх електронних 
копій.

Звіти про завершені роботи геологічного вивчення надр формують-
ся укладачами відповідно до ДСТУ �068–2002 “Документація. Звіт про 
геологічне вивчення надр. Загальні вимоги до побудови, оформлення та 
змісту”.

Після перевіряння оформлення поданих геологічних матеріалів осо-
ба, відповідальна за їх приймання, робить запис у книзі інвентарного  
обліку фондових геологічних матеріалів та внесення даних у електронну 
базу даних “Геологічні звіти”, перевіряє оформлення документів, кіль-
кість аркушів і ставить відбиток штампа у справі, де проставляє підпис  
і дату реєстрації фондових геологічних матеріалів.

Водночас у роботі ДНВП “Геоінформ України” виявлено ряд не-
доліків, які потребують усунення.

У порушення Основних правил роботи державних архівів України 
(далі – Правила), описи на документи постійного зберігання не склада-
ються.

Оскільки Порядком визначено, що на постійне зберігання передаєть-
ся один примірник звіту, а не обов’язково оригінал, документи звіту (крім 
титульного аркуша) іноді засвідчуються не гербовою печаткою (печаткою 
із зазначенням ідентифікаційного коду), а печаткою структурного підроз-
ділу.

Оформлення справ не відповідає вимогам Правил. На обкладинці 
справи у верхньому лівому куті зазначається інвентарний номер звіту. 
Етикетка з назвою юридичної або фізичної особи, відповідального вико-
навця, назвою звіту, номеру книги тощо встановленого ДСТУ �068–2002 
розміру наклеюється на обкладинці. На звороті обкладинки та на титуль-
ному аркуші кожної одиниці зберігання ставляться відбитки штампу ін-
вентаризації фондових геологічних матеріалів за формою встановленою 
Порядком, та штампу, у якому зазначається кількість аркушів тексту кни-
ги та звіту в цілому, у т.ч. фото, малюнків, креслень, графічних додатків із 
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зазначенням дати та підпису особи, відповідальної за їх приймання.
На внутрішній бік обкладинки кожної папки графічних додатків 

до звітів, які сформовано відповідно до ДСТУ �068–2002, наклеюється 
перелік додатків. Графічні додатки нумеруються червоним олівцем або 
ручкою.

Строки зберігання на одиницях зберігання не зазначаються. 
Відповідно до п. 2.10 Порядку фондові геологічні матеріали при-

ймаються на постійне зберігання ДНВП “Геоінформ України” згідно з 
супровідним листом без акта приймання-передавання, що є порушенням 
чинного законодавства у сфері архівної справи. За результатами інвен-
тарного обліку поданих матеріалів ДНВП “Геоінформ України” надсилає 
повідомлення про приймання фондових геологічних матеріалів на пос-
тійне зберігання.

Оскільки супровідні листи та повідомлення про приймання докумен-
тів на постійне зберігання виконують функції акта приймання-передаван-
ня документів на постійне зберігання, строк їх зберігання повинен бути 
встановлений постійно, однак, зазначені документи до 2006 року комісії 
Укрдержархіву не було надано.

Зведена номенклатура справ ДНВП “Геоінформ України”, яка має 
бути погоджена з державним архівом, відсутня.

Організація роботи Експертно-перевірної комісії не ведеться. Поло-
ження, план роботи та протоколи засідань Експертно-перевірної комісії 
відсутні.

Документи постійного зберігання, що зберігаються в ДНВП “Геоін-
форм України”, не внесено до Національного архівного фонду.

3. Забезпечення збереженості та облік
документів Національного архівного фонду

ДНВП “Геоінформ України” розміщено у пристосованій будівлі, збу-
дованій у 1956 році як лабораторний корпус, яка знаходиться за адресою: 
м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16. Будівля належить ДНВП “Геоінформ Украї-
ни” на праві господарського відання. 

У будівлі на правах оренди також розміщується Держгеонадра 
України згідно договору оренди нерухомого майна, що належить до де-
ржавної власності № 598� від 21.10.2011 та діє до 21.09.201�. Держгеонадра  
України займає значну площу приміщень, на 2, 3, та � поверхах будівлі.

Охорона ДНВП “Геоінформ України” забезпечується цілодобово 
двома постами. Перший – Товариством з обмеженою відповідальністю 
“СБ-Граніт 2”, на основі договору № 1 на проведення контрольно-пропус-
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кного режиму від 01.07.2011, даний договір пролонговано до 31.12.2012. 
Другий – Товариством з обмеженою відповідальністю “ТТ”, на основі 
договору № 72 про організацію охорони та контрольно-пропускного  
режиму від 01.01.2010.

На посту охорони зберігаються і ведуться 2 журнали з приймання – 
зняття сховищ з-під охорони: журнал № �2, 50 (сховища 6, 7); журнал 
№ �2, 50 (сховища 1, 2, 3). У кінці робочого дня сховища опечатуються, 
про що здійснюється запис у відповідному журналі. Опечатаний тубус  
з ключами, здається на пост охорони. На контрольно-пропускному пункті 
наявний список відповідальних осіб, які мають право здавати під охорону 
та знімати з охорони режимні приміщення, сховища матеріальних носіїв 
секретної інформації та контейнер з ключами. У списку зазначено номери 
приміщень, зразки підписів відповідальних осіб, та номери печаток, яки-
ми опечатуються приміщення та контейнер з ключами.

Приміщення ДНВП “Геоінформ України” обладнано пожежною 
сигналізацією, яка виводиться на поста охорони та пульт централізова-
ного спостереження. Укладено договір з ТОВ “Вік-Тан” № 3010-обс від 
01.07.2011 “Про обслуговування технічних засобів пожежної сигналіза-
ції, що встановлені на об’єкті”. 

ДНВП “Геоінформ України” укладено договір з ТОВ “Охоронне 
агентство “Селена” № 01/2008 від 01.05.2008 “Про технічне обслугову-
вання установок сигналізації та системи відеоспостереження”.

Ведеться відеоспостереження: зовнішнє – � відеокамери та в читаль-
ному залі в – 1 відеокамера.

Архівосховища оснащено первинними засобами пожежегасіння.  
У 2012 році проводилося перезарядження вогнегасників. Роботи з переза-
рядження вогнегасників виконало ПП “Пожмайстер”, про що 11.07.2012 
укладено акт № ОУ-0001935. 

Ведуться журнали реєстрації інструктажів з питань пожежної без-
пеки. Вибірково було перевірено ведення журналів адміністративно- 
управлінського персоналу, відділу господарського обслуговування, відді-
лу обліку, зберігання та використання геологічних матеріалів. 

У будівлі розміщено 6 сховищ, пристосованих під зберігання доку-
ментів. Всі архівосховища обладнано пожежною та охоронною сигналі-
заціями.

Загальна протяжність стелажного обладнання архівосховищ складає 
3 782 пог. м. полиць. Стелажне обладнання заповнене на 97,8 %. У схови-
щі № 3 у 2010 році встановлено 2� пересувні стелажі.

Контроль за температурно-вологіcним режимом у сховищах здійс-
нюється за допомогою психpометрів, записи показників заносяться до 
журналу обліку температур та вологості в залах фондосховищ. 
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Вікна у сховищах обладнані металевими ґратами. Вхідні двері до 
сховищ металеві, а між сховищами дерев’яні, оббиті металом.

Кімнату читального залу обладнано пожежною сигналізацією.
У відділі обліку, зберігання та використання геологічних матеріалів 

впроваджено та використовуються 3 бази даних, що полегшує пошук 
інформації та оперативне обслуговування користувачів. До бази даних 
“Геологічні звіти” введено картки на понад 168000 од. зб. геологічних 
звітів.

За допомогою бази даних “Saperion” поступово створюється фонд 
користування на всі документи. 

Книга видачі геологічних матеріалів користувачу ведеться в кабінеті 
видачі геологічних матеріалів. Видача справ із архівосховища до читаль-
ного залу здійснюється на підставі бланку-заявки, заповненої користува-
чем, а контроль повернення справ здійснюється на підставі заповненого 
формуляру. 

Документи в тимчасове користування за межі ДНВП “Геоінформ  
України” не видаються.

У галузевому державному архіві нефондова система організації до-
кументів. Облік документів здійснюється за інвентарними книгами.

Згідно Паспорту галузевий державний архів станом на 01.01.2012 
року зберігає 158730 од. зб. 

Проводиться планове перевіряння наявності та стану документів, 
перевірено: у 2009 р. – 2��32, у 2010 р. – 27131, у 2011 р. – 16088 од. зб.

Разом з тим, залишаються невирішеними важливі проблеми в забез-
печенні збереженості та обліку документів.

У будівлі, в якій розташовано державний галузевий архів, ще не про-
водилося капітального ремонту, матеріально-технічна база не відповідає 
сучасним стандартам і потребам, внаслідок чого є загроза втрати частини 
фондових геологічних матеріалів.

На жаль, не була прийнята й реалізована Програма реконструкції 
та розвитку державного інформаційного геологічного фонду України на 
2011–2015 рр. на загальну суму 21 391 тис. грн., проект якої було розроб-
лено ДНВП “Геоінформ України”.

Не забезпечено державну охорону приміщень державного галузево-
го архіву. Два пости охорони поруч не є виправданим заходом. Не укладе-
но додаткову угоду до договору № 72 з ТОВ “ТТ” для визначення нового 
строку дії договору про організацію охорони та контрольно-пропускного 
режиму (вимога п. 9.1 договору), термін дії договору закінчився 31.12. 
2010, що фактично знімає з ТОВ “ТТ” відповідальність за охорону галу-
зевого державного архіву.
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Відсутній план заходів щодо забезпечення пожежної безпеки.
Не ведуться журнали обліку проведення технічного обслуговування 

установок охоронної, пожежної сигналізацій та системи відеоспостере-
ження, журнал обліку наявних вогнегасників. 

В архівосховищах відсутня система автоматичного пожежегасіння,  
у сховищах № �, 6, 7 встановлено вуглекислотні вогнегасники. Не заміне-
но застарілі вивіски, які зазначають, що при пожежі слід дзвонити 01.

Інструктажі з пожежної безпеки проводяться із запізненням, їх 
пройшли не всі працівники.

Не розроблено порядок ведення відеоспостереження. 
Хоча в читальному залі встановлена відеокамера, спостереження 

фактично не ведеться, оскільки зображення виводиться лише на один  
з моніторів, що знаходиться в Держгеонадра України.

Список відповідальних осіб, які мають право здавати під охорону 
та знімати з охорони режимні приміщення та сховища не затверджено 
наказом керівника і потребує доопрацювання. Потребують приведення  
у відповідність із кількістю архівосховищ журнали з приймання – зняття 
сховищ з-під охорони.

Порушується температурно-вологісний режим. Система кондицію-
вання та вентиляції у архівосховищах відсутня. Неналежним чином здій-
снюється контроль за температурно-вологісним режимом. Температура в 
сховищах впродовж року коливається в межах 13–25º С, вологість – 68– 
97 %. Значне коливання температури та вологості, перевищення норм во-
логості у архівосховищах становить загрозу біоураження документів.

Мікологічне обстеження документів та архівосховищ не проводи-
лось. Відсутні виробничі приміщення, призначені для спеціального об-
роблення документів. Дезинфекція, дезинсекція документів не прово-
диться.

Не витримується світловий режим у приміщенні для видачі геоло-
гічних матеріалів. У коридорі до сховища № 7, який використовується як 
проміжне сховище, на стелажі потрапляє пряме сонячне світло.

Заходи, які проводяться для підтримання санітарно-гігієнічного ре-
жиму у сховищах, є недостатніми.

Нумерація архівосховищ потребує вдосконалення. У Паспорті ДНВП 
“Геоінформ України” зазначено 7 архівосховищ, проте архівосховище  
5 та 7 є одним приміщенням. Проміжне сховище, яке розміщується у ко-
ридорі немає номеру.

Стелажі та їх полиці у архівосховищах не пронумеровано.
Стелажі у архівосховищах мають дерев’яне перекриття, необробле-

не вогнезахисним розчином.
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Увесь обсяг документів галузевого державного архіву є незакартоно-
ваним. Документи зберігаються на стелажах у вертикальному положенні. 

Окрім цього, в архівосховищі № 7 документи зберігаються також на 
підвіконнях у відкритих коробках, які не відповідають формату докумен-
тів, що призводить до деформації документів.

Не витримуються норми стандартів щодо розміру проходів між сте-
лажами. Запасний вихід у коридорі до сховища № 7 заставлено стелажа-
ми із документами. У сховищах наявні сторонні предмети.

Не ведуться картки-замінники на видані із архівосховищ справи, 
книги видавання документів із архівосховищ, книги відвідувань архівос-
ховищ, картотека обліку фізичного стану документів.

Секретні документи і документи загального зберігання розміщують-
ся разом в одному сховищі. Частина секретних документів лежить у від-
критому вигляді на столах.

Є випадки наявності кількох різних варіантів засвідчувального за-
пису в справах, відсутності на справі ярлика. Засвідчувальний запис  
у справах проставляється з порушенням вимог Основних правил роботи 
державних архівів України.

Страховий фонд на документи не створюється.
Зустрічаються випадки не завіреного виправлення тексту у справі, 

сторонні записи кульковою ручкою, червоним олівцем.
Описи справ та описи фонду користування відсутні. До фонду ко-

ристування помилково вносяться документи формату doc, які не містять 
реквізитів документів та у які можуть бути внесені зміни.

Облік документів здійснюється лише за інвентарними книгами, які 
укладаються в одному примірнику. Вибірковою перевіркою книг інвен-
тарного обліку звітів встановлено такі недоліки: у графі “дата надход-
ження” не зазначається число і місяць надходження, а зазначається лише 
рік; записи про початок та закінчення ведення книг не відповідають дій-
сності; відсутній підпис особи, яка прийняла документи на зберігання до 
архівосховища; книга не пронумерована. 

Інвентарний номер фондових геологічних матеріалів за книгою ін-
вентарного обліку надається не кожній справі, а тільки звіту, який скла-
дається з однієї, або декількох книг.

Замість актів перевіряння наявності і стану документів укладаються 
акти результатів інвентаризації фондових геологічних матеріалів постій-
ного зберігання.
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4. Використання інформації 
документів Національного архівного фонду

 
ДНВП “Геоінформ України” виконує запити від фізичних та юри-

дичних осіб на отримання геологічної інформації. Порядок розгляду та 
виконання таких запитів визначено постановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 13.06.1995 № �23 “Про затвердження Положення про порядок 
розпорядження геологічною інформацією”.

Геологічна інформація надається ДНВП “Геоінформ України” за-
питувачам за окремими угодами на платній основі і за погодження  
з Держгеонадра України. Вартість запитуваної геологічної інформації 
визначається ДГП “Державна комісія з експертизи геологічних проек-
тів та кошторисів” (“Геолекспертиза”). Кошти за геологічну інформацію 
сплачуються замовниками до державного бюджету.

ДНВП “Геоінформ України” у 2009 р. виконано �55 запитів на 
отримання геологічної інформації,  у 2010 р. – 35�, у 2011 р. – 288, за  
10 місяців 2012 р. – �00.

У ДНВП “Геоінформ України” функціонує читальний зал на 2� по-
садочних місця. Реєстрація користувачів ведеться в журналі, а також в 
електронній базі “Користувач”, до якої окрім інформації про користувача, 
вносяться також інформація про всі оформлені ним замовлення.

Дослідникам доступні авторський, предметно-систематичний, гео-
графічний та каталог паспортів родовищ корисних копалин. Дослідни-
ки за допомогою працівників відділу обліку, зберігання та використання 
геологічних матеріалів можуть також скористатися електронною базою 
“Геологічні звіти”. Окрім того, дослідники можуть користуватися перелі-
ками геологічних матеріалів, що надійшли в ДНВП “Геоінформ України”, 
які щорічно готуються ДНВП “Геоінформ України”.

Найближчими планами передбачено розпочати видавання дослідни-
кам до читального залу замість оригіналів цифрових копій документів.  
З цією метою ведеться робота щодо сканування документів ДНВП “Геоін-
форм України” та внесення цифрових копій до електронної бібліотеки 
“Saperion”.

У 2009 р. в читальному залі архіву зареєстровано 563 користувачі, 
яким видано для роботи 15 56� справи; у 2010 р. – 515 користувачів, які 
отримали 19 210 справ; у 2011 р. – 36� користувачів, які ознайомилися  
з 15 111 справами. За 10 місяців 2012 р. – 217 користувачів, яким надано 
в користування 12 6�7.

Разом із тим, є проблеми, які потребують вирішення. 



129

Обслуговування користувачів у читальному залі проводиться від-
повідно до Порядку обліку, зберігання та користування фондовими геоло-
гічними матеріалами, який затверджений директором ДНВП “Геоінформ 
України” 23.12.200�, а не відповідно до Порядку обліку, зберігання та ко-
ристування фондовими геологічними матеріалами, який затверджений на-
казом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.11.2000 
№ 217, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2000 за  
№ 910/5131.

Користувачі при оформлені ознайомлюються не з Порядком, а лише 
з витягом з Правил користування геологічними матеріалами, який вклю-
чає сім пунктів і розміщений на зворотному боці замовлення на одер-
жання матеріалів зі сховищ Геоінформ. Пояснити, про які Правила йде 
мова, працівники відділу обліку, зберігання та використання геологічних 
матеріалів не змогли.

Платні послуги надаються ДНВП “Геоінформ України” згідно з Пе-
реліком платних робіт (послуг), які надає ДНВП “Геоінформ України”, що 
затверджений 28.05.2010 директором підприємства та погоджений Голо-
вою Держгеонадра України. Зазначеним переліком, зокрема, встановлено 
плату для підприємств недержавної форми власності за обслуговування  
в читальному залі у розмірі 260 грн. за 1 день.

Голова комісії:
Заступник директора департаменту –начальник відділу зберігання та 

обліку документів НАФ Укрдержархіву Л. А. Кисельова

Члени комісії:
Начальник відділу формування НАФ Укрдержархіву М. І. Кузнєцова

Начальник відділу використання інформації  
Укрдержархіву Д. В. Ярошенко

Завідувач сектору нормативно-правового забезпечення  
Укрдержархіву О. І. Швець

Головний спеціаліст відділу зберігання та обліку документів  
НАФ Укрдержархіву Т. К. Ткачук

З довідкою ознайомлено:
Директор Державного науково-виробничого підприємства “Державний 

інформаційний геологічний фонд України” С. І. Примушко

Секретар колегії І. В. Шеремет
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Про введення в дію рішення колегії від 20.11.2012 № 13/3 
“Про результати ведення Державного реєстру потенційно 

небезпечних об’єктів” 
від 26 листопада 2012 р. № 179

 Відповідно до пункту 12 Положення про Державну архівну  
службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квіт-
ня 2011 р. № �07/2011, та пункту �1 Положення про колегію Державної 
архівної служби України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 25 
липня 2011 р. № 13,

НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію рішення колегії Укрдержархіву від 20.11.2012 № 13/3 

“Про результати ведення потенційно небезпечних об’єктів ” .
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова служби О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

м. Київ 20 листопада 2012 р. № 13/3

Про результати ведення Державного реєстру  
потенційно небезпечних об’єктів

Станом на 1 листопада 2012 року до бази даних Державного реєстру 
потенційно небезпечних об’єктів (ПНО) внесено дані про 2363� ПНО.

Протягом 12 років ведення Державного реєстру ПНО база даних 
реєстру активно поповнювалась і була переважно сформована (за підсум-
ками 2011 року кількість об’єктів у Державному реєстрі ПНО практично 
зрівнялась з кількістю об’єктів у регіональних переліках ПНО), тому ос-
новним завданням стає підтримка бази даних Державного реєстру ПНО 
в актуальному стані.

За 10 місяців 2012 року Державним департаментом страхового фонду 
документації було одержано 2171 паспорт ПНО, до бази даних Державного 
реєстру ПНО внесені відомості про 586 об’єктів, оновлені (актуалізовані) 
дані про 1270 об’єктів, вилучено з реєстру 33 ПНО. Оформлено і видано 
1969 Свідоцтв про реєстрацію об’єктів у Державному реєстрі ПНО. 
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Важливе значення для ведення Державного реєстру ПНО має під-
тримка нормативно-правової бази в актуальному стані. На цей час 
розроблено та здійснюється супровід погодження у центральних органах 
виконавчої влади проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про 
внесення змін до Положення про Державний реєстр ПНО” та супровід 
проекту наказу Мін’юсту “Про затвердження Порядку видачі Свідоцтв 
про реєстрацію об’єктів у Державному реєстрі ПНО”. Також Держав-
ною архівною службою було надано до Державної інспекції техногенної 
безпеки зауваження та пропозиції до проекту змін до наказів МНС від 
18.12.2000 № 338 “Про затвердження Положення про паспортизацію по-
тенційно небезпечних об’єктів” та від 23.02.2006 № 98 “Про затверджен-
ня Методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів”.

Підсумовуючи вищевикладене, можна відзначити, що завдання ве-
дення Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів виконується 
на достатньому рівні.

Водночас є проблемні питання, які мають негативний вплив на ве-
дення Державного реєстру ПНО:

відповідно до даних Атестата відповідності комплексної системи 
захисту інформації автоматизованої інформаційної системи страхового 
фонду документації (КСЗІ АІС СФДУ), що виданий Державною служ-
бою спеціального зв’язку та захисту інформації, у першому півріччі  
2013 року КСЗІ АІС СФДУ має бути переатестована. Однак через те, що 
у граничних обсягах бюджетного запиту на 2013 рік за бюджетною про-
грамою 3609010 не враховані кошти у сумі 262,0 тис. грн., які необхідні 
для проведення переатестації та державної експертизи КСЗІ АІС СФДУ, 
Державний департамент страхового фонду документації змушений буде 
зупинити функціонування автоматизованої системи, в якій ведеться  
Державний реєстр ПНО;

протягом року Департамент, у середньому, видає 3,5 тис. Свідоцтв 
про реєстрацію об’єктів у Державному реєстрі ПНО, які мають бути 
відправлені поштовим зв’язком на адреси реєстрантів, при цьому вида-
ча Свідоцтв відповідно до вимог пункту 7 Положення про Державний 
реєстр ПНО, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
29.08.2002 №1288 здійснюється безкоштовно. Однак, через відсутність 
достатнього обсягу коштів на поштові відправлення на сьогодні в Депар-
таменті накопичилось понад 3,5 тисячі невідправлених Свідоцтв, середня 
вартість відправлення одного Свідоцтва складає �,0 грн. та, відповідно, 
вартість відправки усіх Свідоцтв – 1�,0 тис. гривень.

Виходячи з вищезазначеного, колегія вирішила:
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1. Взяти до відома доповідь заступника директора Державного де-
партаменту СФД – начальника управління Меленця А.В. про результати 
ведення Державного реєстру ПНО.

2. Директору Державного департаменту СФД (Степаненко В. Л.):
у термін до 15.12.2012 підготувати пропозиції щодо поступового 

зменшення трудомісткості та вартості робіт із ведення Державного реєс-
тру ПНО, оформлення та відправлення Свідоцтв;

у термін до 15.12.2012 підготувати пропозиції щодо усунення термі-
нологічних розбіжностей у назві реєстру відповідно до Закону України 
“Про страховий фонд документації України” та інших нормативно-пра-
вових актів;

у термін до 20.12.2012 на виконання вимог Кодексу Цивільного за-
хисту України підготувати пропозиції щодо передачі функції ведення  
Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів Державній інспек-
ції техногенної безпеки України.

3. Начальнику відділу економічного аналізу, бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності Державного департаменту СФД (Червоняк І. А.)  
у термін до 27.11.2012 підготувати пропозиції щодо 

внутрішнього перерозподілу бюджетних призначень з метою  
фінансування поштових відправлень Свідоцтв у ІV кварталі 2012 року.

�. Начальнику фінансово-економічного управління (Стадник В. А.)  
у термін до 15.12.2012 підготувати лист до Мінфіну щодо виділення кош-
тів у І кварталі 2013 року для виконання робіт із переатестації та держав-
ної експертизи КСЗІ АІС СФДУ.

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

Секретар колегії І. В. Шеремет

Довідка про результати ведення 
Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів

З метою реалізації державної політики у сфері захисту населення  
і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного ха-
рактеру, запобігання та оперативного реагування на них Державний де-
партамент страхового фонду документації Державної архівної служби 
(Департамент) уповноважений вести Державний реєстр потенційно не-
безпечних об’єктів (ПНО) згідно з Законом України “Про страховий фонд 
документації України” та постановою Кабінету Міністрів України від 
29.08.2002 №1288 “Про затвердження Положення про Державний реєстр 
потенційно небезпечних об’єктів”.
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Державний реєстр ПНО призначений для обліку всіх потенційних 
джерел надзвичайних ситуацій різних рівнів і використовується для збору, 
накопичення, відновлення, систематизації та збереження формалізованої 
інформації про ідентифіковані та паспортизовані ПНО, а також оператив-
ної видачі її за запитами  для аналізу можливості виникнення надзвичай-
них ситуацій на об’єктах, територіях або в окремих регіонах країни, оцінки 
ризиків НС різного характеру, прогнозування масштабів НС, моделювання 
їхнього розвитку і прийняття на основі цих даних управлінських рішень по 
запобіганню чи обмеженню масштабів НС. Державний реєстр ПНО є авто-
матизованою інформаційно-довідковою системою обліку та обробки інфор-
мації щодо потенційно небезпечних об’єктів та являє собою комп’ютерну 
базу даних про потенційно небезпечні об’єкти усіх форм власності, яка є 
складовою частиною Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань 
надзвичайних ситуацій та містить докладні відомості про ПНО, до числа 
яких входять промислові підприємства, шахти, кар’єри, магістральні газо-, 
нафто- і продуктопроводи, гідротехнічні споруди, вузлові залізничні стан-
ції, мости, тунелі, накопичувачі та полігони промислових відходів, місця 
збереження небезпечних речовин та ін. 

База даних реєстру постійно поповнюється та обновлюється за резуль-
татами паспортизації ПНО. Програмне забезпечення Державного реєстру 
ПНО дозволяє здійснювати автоматичний пошук і добір інформації за біль-
ше ніж �0 параметрами, їх комбінаціями або окремими частинами.

Станом на 1 листопада 2012 року до бази даних Державного реєстру 
ПНО внесено дані про 2363� ПНО.

Протягом 12 років ведення Державного реєстру ПНО база даних 
реєстру активно поповнювалась і була переважно сформована (за підсум-
ками 2011 року кількість об’єктів у Державному реєстрі ПНО практич-
но зрівнялась з кількістю об’єктів у регіональних переліках ПНО) і ос-
новним завданням стає підтримка бази даних Державного реєстру ПНО  
у актуальному стані. 

Кількість об’єктів, зареєстрованих  
у Державному реєстру ПНО (шт.)
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Актуалізація бази даних Державного реєстру ПНО здійснюється за 
рахунок переоформлених паспортів ПНО тих об’єктів, які вже зареєстро-
вані у реєстрі понад 5 років. Щороку для внесення до Державного реєст-
ру ПНО Департамент отримує приблизно 3,8 тис. паспортів ПНО і спів-
відношення паспортів ПНО на нові об’єкти і переоформлених паспортів 
ПНО постійно зростає на користь останніх. 

Кількість об’єктів, інформація про які внесена  
та оновлена Державному реєстру ПНО  

(шт. за роками)

За 10 місяців 2012 року Департаментом було одержано 2171 паспорт 
ПНО, до бази даних Державного реєстру ПНО внесені відомості про 
586 об’єктів, оновлені (актуалізовані) дані про 1270 об’єктів, вилучено 
з реєстру 33 ПНО. Оформлено 1969 Свідоцтв про реєстрацію об’єктів у 
Державному реєстрі ПНО. 

Важливе значення для ведення Державного реєстру ПНО має під-
тримка нормативно-правової бази у актуальному стані, на цей час 
розроблено та здійснюється супровід погодження у центральних органах 
виконавчої влади проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про 
внесення змін до Положення про Державний реєстр ПНО” та супровід 
проекту наказу Мінюсту “Про затвердження Порядку видачі Свідоцтв 
про реєстрацію об’єктів у Державному реєстрі ПНО”. Також Держав-
ною архівною службою було надано до Державної інспекції техногенної 
безпеки зауваження та пропозиції до проекту змін до наказів МНС від 
18.12.2000 № 338 “Про затвердження Положення про паспортизацію по-
тенційно небезпечних об’єктів” та від 23.02.2006 № 98 “Про затверджен-
ня Методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів”.

Підсумовуючи вищевикладене, можна відзначити, що завдання ве-
дення Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів виконується 
на достатньому рівні.
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Однак є проблемні питання, які мають суттєвий негативний вплив на 
ведення Державного реєстру ПНО:

відповідно до даних Атестату відповідності комплексної системи 
захисту інформації автоматизованої інформаційної системи страхового 
фонду документації (КСЗІ АІС СФДУ), що виданий Державною службою 
спеціального зв’язку та захисту інформації, у першому півріччі 2013 році 
КСЗІ АІС СФДУ має бути переатестована. Однак через те, що у гранич-
них обсягах бюджетного запиту на 2013 рік за бюджетною програмою 
3609010 не враховані кошти у сумі 262,0 тис.грн., які необхідні для прове-
дення переатестації та державної експертизи КСЗІ АІС СФДУ, Департа-
мент змушений буде зупинити функціонування автоматизованої системи, 
в якій ведеться Державний реєстр ПНО;

протягом року Департамент, у середньому, видає 3,5 тис. Свідоцтв 
про реєстрацію об’єктів у Державному реєстрі ПНО, які мають бути 
відправлені поштовим зв’язком на адреси реєстрантів, при цьому вида-
ча Свідоцтв відповідно до вимог пункту 7 Положення про Державний 
реєстр ПНО, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
29.08.2002 № 1288 здійснюється безкоштовно. Однак, через відсутність 
достатнього обсягу коштів на поштові відправлення на сьогодні у Депар-
таменті накопичилось понад 3,5 тисячі невідправлених Свідоцтв, середня 
вартість відправлення одного Свідоцтва складає �,0 грн. та, відповідно, 
вартість відправки усіх Свідоцтв 1�,0 тис.грн.

Заступник Директора Державного департаменту страхового фонду 
документації – начальник управління ведення державних реєстрів, моніто-

рингу та наукової політики А. В. Меленець

Про організацію роботи з охорони праці  
в Укрдержархіві

від 3 грудня 2012 р. № 183

На виконання вимог Закону України від 1�.10.1992 № 269�-XII “Про 
охорону праці” та Правил охорони праці в архівних установах, затверд-
жених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 
від 01.02.2005 № 22.

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про службу охорони праці в Укрдержар-

хіві, що додається.
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2. Створити службу з охорони праці в Укрдержархіві у складі  
Науменко О. Ю. – головного спеціаліста відділу організаційно-аналітич-
ної роботи та міжрегіонального співробітництва Укрдержархіву, Потапо-
ва Ю.В. – головного спеціаліста відділу стратегії розвитку та виробничої 
діяльності управляння стратегії та розвитку, виробничої діяльності та 
економічного аналізу Державного департаменту СФД.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету 
архівів України від 30.12.2008 № 263 “Про організацію роботи з охорони 
праці в Держкомархіві” .

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

Голова служби О. П. Гінзбург

Положення про службу охорони праці  
Державної архівної служби

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до Закону України “Про охорону праці” та Правил з 
охорони праці в архівних установах, затверджених наказом Державного 
комітету України з нагляду за охороною праці від 01.02.2005 № 22, служ-
ба охорони праці у Державній архівній службі створюється для організа-
ції виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, 
соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямова-
них на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням  
і аваріям у процесі праці.

1.2. Працівники служби охорони праці Укрдержархіву в своїй діяль-
ності керуються законодавством України, нормативно-правовими актами 
з охорони праці, колективним договором та актами з охорони праці, що 
діють в Укрдержархіві.

1.3. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі 
ліквідації Укрдержархіву.

2. Основні завдання служби охорони праці

Основними завданнями служби охорони праці Укрдержархіву є:
2.1. Опрацювання ефективної системи управління охороною праці в 

Укрдержархіві та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку 
кожного структурного підрозділу і кожного працівника.
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2.2. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих 
на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання 
нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та ін-
шим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників.

2.3. Вивчення та сприяння впровадженню у діяльність Укрдержар-
хіву досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, су-
часних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

2.�. Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших 
нормативно-правових актів з охорони праці, положень галузевої угоди та 
актів з охорони праці, що діють в Укрдержархіві.

2.5. Інформування та надання роз’яснень працівникам Укрдержар-
хіву з питань охорони праці.

3. Функції служби охорони праці

Функціями служби охорони праці Укрдержархіву є:
3.1. Розроблення спільно з іншими структурними підрозділами Ук-

ржержархіву комплексних заходів для досягнення встановлених нор-
мативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм 
поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, про-
фесійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у 
виконанні запланованих заходів.

3.2. Підготовка проектів наказів з питань охорони праці і внесення їх 
на розгляд Голові Укрдержархіву.

3.3. Проведення спільно з представниками інших структурних 
підрозділів та за участю представників первинної профспілкової органі-
зації Укрдержархіву перевірок дотримання працівниками вимог норма-
тивно-правових актів з охорони праці.

3.�. Складання звітності з охорони праці за встановленими формами.
3.5. Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони 

праці.
3.6. Ведення обліку випадків та проведення аналізу причин виробни-

чого травматизму, професійних захворювань.
3.7. Забезпечення належного оформлення і зберігання документації 

з питань охорони праці, а також своєчасної передачі її до архіву для три-
валого зберігання згідно з установленим порядком.

3.8. Складання за участю керівників структурних підрозділів Укрде-
ржархіву переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути 
розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, надання методичної до-
помоги під час їх розроблення.
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3.9. Інформування працівників про основні вимоги законів, інших 
нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в Укрдерж-
архіві.

3.10. Розгляд листів, заяв, скарг працівників Укрдержархіву, що сто-
суються питань додержання законодавства про охорону праці.

3.11. Організація:
забезпечення структурних підрозділів нормативно-правовими акта-

ми та актами з охорони праці, що діють в Укрдержархіві, посібниками, 
навчальними матеріалами з цих питань;

підготовки інформаційних стендів, кутків з охорони праці тощо;
нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці;
пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних 

засобів. 
3.12.  Участь у:
розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань від-

повідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 200� року № 1112;

складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць пра-
цівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань;

проведенні внутрішнього аудиту охорони праці на відповідність нор-
мативно-правовим актам з охорони праці;

роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівниц-
твом, реконструкцією або технічним переозброєнням об’єктів, відремон-
тованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог 
охорони (безпеки) праці;

розробленні положень, інструкцій, актів з охорони (безпеки) праці, 
що діють в Укрдержархіві;

складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники по-
винні проходити обов’язкові попередні і періодичні медичні огляди;

організації навчання з питань охорони праці;
роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці. 
3.13. Забезпечення організаційної підтримки (в разі наявності) робо-

ти комісії з питань охорони праці Укрдержархіву.
3.1�. Контроль за:
виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 
колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин 
нещасних випадків та професійних захворювань;

наявністю в структурних підрозділах інструкцій з охорони праці 
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згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням 
в них змін;

своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів 
інструктажу з охорони праці;

санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівни-
ків згідно з нормативно-правовими актами;

своєчасним і правильним наданням працівникам оплачуваних пе-
рерв санітарно-оздоровчого призначення, тощо відповідно до вимог за-
конодавства;

організацією робочих місць відповідно до нормативно-правових ак-
тів з охорони праці;

використанням цільових коштів, виділених для виконання комплек-
сних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення іс-
нуючого рівня охорони праці;

застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб, молодших 18 років, від-
повідно до законодавства;

виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за 
охороною праці та поданням страхового експерта з охорони праці;

проведенням обов’язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

4. Права працівників служби охорони праці

Спеціалісти служби охорони праці мають право:
одержувати від керівників структурних підрозділів необхідні відо-

мості, документи і пояснення з питань охорони праці;
вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбаче-

них законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки 
знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги 
нормативно-правових актів з охорони праці;

надсилати Голові Укрдержархіву подання про притягнення до від-
повідальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги 
щодо охорони праці;

вносити пропозиції про заохочення працівників за поліпшення стану 
безпеки праці;

залучати, за погодженням з Головою Укрдержархіву і керівниками 
структурних підрозділів, спеціалістів для проведення перевірок стану 
охорони праці.
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5. Організація роботи служби охорони праці

5.1. Робота служби охорони праці Укрдержархіву повинна здійсню-
ватись відповідно до плану роботи.

5.2. Робочі місця працівників служби охорони праці мають розміщу-
ватись (як правило) в окремому приміщенні, забезпечуватись належною 
оргтехнікою, технічними засобами зв’язку і бути зручними для прийман-
ня відвідувачів.

5.3.  Керівництво Укрдержархіву забезпечує стимулювання ефектив-
ної роботи працівників служби охорони праці.

5.�. Служба охорони праці взаємодіє з іншими структурними підроз-
ділами та представниками профспілки з питань охорони праці.

Про затвердження нового складу Комісії з перевірки знань  
з питань охорони праці в Укрдержархіві  

та Положення про Комісію
від 5 грудня 2012 р. № 185

Відповідно до вимог Типового положення про порядок проведен-
ня навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого 
наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 
26.01.2005 № 15,

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

рони праці в Укрдержархіві у складі:

Музичук 
Ольга Володимирівна

Науменко
Оксана Юріївна

Богунова
Надія Костянтинівна

– заступник Голови Укрдержархіву, голо-
ва комісії;

– головний спеціаліст відділу організа-
ційно-аналітичної роботи та міжрегіо-
нального співробітництва Укрдержар-
хіву, секретар комісії;
– заступник директора департаменту-
начальник відділу організаційно-аналі-
тичної роботи та міжрегіонального спів-
робітництва Укрдержархіву;
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Прилепішева
Юлія Анатоліївна

Кузнєцова
Марина Ігорівна

Швець
Ольга Іванівна
Потапов
Юрій Володимирович

– заступник директора департаменту-началь-
ник відділу міжнародного співробітництва 
Укрдержархіву, голова первинної профспіл-
кової організації;
– начальник відділу формування Національ-
ного архівного фонду департаменту діло-
водства, формування, зберігання та обліку 
документів НАФ Укрдержархіву;
- завідувач сектора нормативно-правового 
забезпечення Укрдержархіву;
- головний спеціаліст відділу стратегії роз-
витку та виробничої діяльності Державного 
департаменту СФД

2. Затвердити Положення про комісію з перевірки знань з питань 
охорони праці в Укдержархіві (додається).

3. Відділу організаційно-аналітичної роботи та міжрегіонального 
співробітництва (Богунова Н.К.) в двотижневий строк розробити Журнал 
з підсумків перевірки знань з питань охорони праці в Укрдержархіві.

3. Вважати такими, що втратили чинність наказ Держкомархіву від 
16.07.2010 № 100 “Про затвердження нового складу комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці в Держкомархіві та Положення про Ко-
місію” та наказ від 16.11.2010 №189 “Про внесення змін до складу комісії 
з перевірки знань з питань охорони праці в Держкомархіві” .

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

Голова служби О. П. Гінзбург

Положення про комісію з перевірки знань  
з питань охорони праці в Укрдержархіві

1. Загальні положення

1.1. Комісія з перевірки знань з питань охорони праці (далі – Комісія) 
є постійно діючим органом, який створюється з метою перевірки знань  
з питань охорони праці працівників Укрдержархіву.

1.2. Керівники структурних підрозділів Укрдержархіву сприяють 
членам Комісії у проведені перевірки знань, надають необхідні докумен-
ти та матеріали, а також пояснення, у тому числі письмові, з приводу об-
ставин, що стосуються предмету перевірки.
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1.3. У своїй діяльності Комісія керується Законом України “Про охо-
рону праці” , “Типовим положенням про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці” , іншими нормативно-правови-
ми актами з охорони праці та цим Положенням.

2. Організація роботи Комісії

2.1. Склад Комісії затверджується наказом Голови Укрдержархіву. 
2.2. До складу Комісії входять працівники зі складу служби охорони 

праці Укрдержархіву, представники структурних підрозділів, представ-
ник первинної профспілкової організації.

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

2.3. До складу Комісії можуть залучатися експерти з охорони пра-
ці відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних за-
хворювань України, представники Федерації професійних спілок Украї-
ни, Держгірпромнагляду, а також викладачі з охорони праці. 

2.�. Головою Комісії призначається заступник Голови Укрдержархіву, 
на якого, відповідно до розподілу функціональних обов’язків, покладено 
організацію роботи з охорони праці.

2.5. Секретарем призначається працівник зі складу служби охорони 
праці Укрдержархіву.

2.6. Комісія здійснює свою діяльність на основі плану, який розроб-
ляється на рік і затверджується Головою Укрдержархіву. 

2.7. Комісія вважається правочинною, якщо на її засіданні присутні 
не менше половини її складу.

2.8. Члени Комісії у разі залучення до перевірки увільняються від 
основного виду діяльності на передбачений перевіркою строк.

2.9.  Організаційне забезпечення роботи Комісії (організація про-
ведення перевірки знань з питань охорони праці, оформлення, облік 
і зберігання протоколів перевірки знань) покладається на відділ ор-
ганізаційно-аналітичної роботи та міжрегіонального співробітництва  
Укрдержархіву.

3. Порядок проведення перевірки знань з питань охорони праці

3.1. Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводить-
ся за нормативно-правовими актами з охорони праці та переліком питань, 
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який складається членами Комісії з урахуванням специфіки трудової 
діяльності та затверджується Головою Укрдержархіву.

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

3.3.  Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників 
є письмове тестування, яке проводиться за екзаменаційними білетами, 
розробленими за програмою навчання працівників Укрдержархіву з пи-
тань охорони праці.

3.�.  Результати перевірки знань з питань охорони праці оформлю-
ються протоколом засідання Комісії, який підписують її голова і секретар. 
Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці 
становить 5 років.

3.5. Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили 
задовільні результати, робиться відмітка в журналі з підсумків про пере-
вірку знань з питань охорони праці. При цьому в протоколі та в журналі  
у стислій формі зазначається перелік основних нормативних актів з охо-
рони праці, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.

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

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

Директор департаменту організації архівної роботи Т. П. Прись

Про внесення змін до складу редакційної колегії науково-
практичного журналу “Архіви України, затвердженого 

наказом Укрдержархіву від 9 серпня 2011 року № 28  
“Про організацію видання журналу “Архіви України” 

від 11 грудня 2012 р. № 186

Відповідно до Положення про Державну архівну службу Украї-
ни, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року  
№ �07/2011

НАКАЗУЮ:
1. Ввести до складу редакційної колегії:
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Мироненка С. В., директора Державного архіву Російської Федера-
ції, доктора історичних наук, професора (за згодою);

Пінчука Ю. А., завідуючого відділом пам’яток духовної культури  
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушев-
ського, доктора історичних наук, професора (за згодою);

Піскун В. М., старшого наукового співробітника відділу джерел 
з новітньої історії України Інституту української археографії та джере-
лознавства ім. М. С. Грушевського, доктора історичних наук (за згодою).

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого  
заступника Голови Державної архівної служби Вороніна В. М.

В. о. Голови В. М. Воронін
 

Про внесення змін до наказу Укрдержархіву  
від 31.10.2012 № 14 “Про затвердження складу колегії 

ЦДАМЛМ України” 
від 1� грудня 2012 р. № 187

Відповідно до п. 11 Положення про Центральний державний архів-
музей літератури і мистецтва України та у зв’язку з кадровими змінами в 
Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України 

НАКАЗУЮ:
1. Виключити зі складу колегії ЦДАМЛМ Назаренко Тетяну Віта-

ліївну – завідувача сектору формування і ведення каталогів.
2. Включити до складу колегії ЦДАМЛМ Бентю Юлію Валенти- 

нівну – завідувача сектору просвітньої та виставкової роботи ЦДАМЛМ.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Підстава: лист Центрального державного архіву-музею літератури  

і мистецтва України від 10.12.2012 № �28.

Голова служби О. П. Гінзбург
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Про підготовку виставки фото- та архівних документів  
і матеріалів “Головнокомандувач  

Збройними Силами Української Держави,  
генерал від кавалерії граф Ф. А. Келлер.  

До 95-ї річниці з дня смерті”
від 1� грудня 2012 р. № 188

У зв’язку з 95-ю річницею з дня смерті Головнокомандувача  
Збройними Силами Української Держави, генерала від кавалерії графа  
Ф. А. Келлера,

НАКАЗУЮ:
1. Директорам ЦДАВО, ЦДКФФА, ДНАБ, м. Київ, Держархіву Хар-

ківської області, Держархіву м. Києва:
– провести виявлення архівних документів про призначення на по-

саду, командування 10-ю кавалерійською дивізією у м. Харкові до почат-
ку Першої світової війни та Збройними Силами Української Держави, 
бойові дії, арешт і загибель, розслідування загибелі Головнокомандувача 
Збройними Силами Української Держави Ф. А. Келлера, проведення па-
нахиди по ньому у серпні–вересні 1919 року у м. Києві на Софійській 
площі, а також фотодокументів часів Першої світової війни та періоду 
командування Збройними Силами Української Держави.

Цифрові копії виявлених документів, а також їх переліки, надіслати 
на адресу Укрдержархіву не пізніше 11 вересня 2013 року.

– у межах компетенції надати сприяння публікації архівних докумен-
тів про Ф. А. Келлера у друкованих засобах масової інформації.

2. ЦДАМЛМ забезпечити:
– спільно з ЦДКФФА підготовку та розміщення експозиції виставки 

в приміщенні ЦДАМЛМ у середині грудня 2013 року;
– спільно з ДЦЗД підготовку афіші та буклету виставки.
3. Відділу міжнародного співробітництва департаменту організації 

архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.) спільно з відділом 
використання інформації (Ярошенко Д. В.) забезпечити координацію ро-
боти з підготовки та урочистого відкриття документальної виставки “Го-
ловнокомандувач Збройними Силами Української Держави, генерал від 
кавалерії граф Ф. А. Келлер. До 95-ї річниці з дня смерті”, висвітлення 
інформації у ЗМІ.

�. Відділу інформаційних технологій департаменту діловодства, 
формування, зберігання та обліку документів НАФ Укрдержархіву (За-
бенько Ю. І.) розмістити до 20 грудня 2013 року он-лайнову виставку “Го-
ловнокомандувач Збройними Силами Української Держави, генерал від 
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кавалерії граф Ф. А. Келлер. До 95-ї річниці з дня смерті” на офіційному 
веб-порталі Укрдержархіву “Архіви України”.

5. Директору ДЦЗД НАФ (Венгель Г. О.) забезпечити друк інформа-
ційних матеріалів та буклету виставки.

6. Директору ДЕКС ЦДА (Зенченко Є. М.) забезпечити транспортне 
обслуговування ЦДАВО під час перевезення виставкового обладнання до 
місця проведення виставки та у зворотньому напрямку.

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

Голова О. П. Гінзбург

Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 листопада 2012 року № 1103 

від 17 грудня 2012 року № 189

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лис-
топада 2012 року № 1103 “Про внесення змін до Порядку утворення та 
діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів і Поряд-
ку віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, 
їх обліку та зберігання”

НАКАЗУЮ:
1. Центральним державним архівам до 1 березня 2013 року внести 

зміни до власних положень про експертно-перевірні комісії.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Го-

лови Укрдержархіву Музичук О. В.
Голова О. П. Гінзбург

Про проведення розширеного засідання колегії  
Державної архівної служби
від 25 грудня 2012 р. № 190

З метою узагальнення підсумків роботи архівних установ та установ 
СФД у 2012 році та визначення їх завдань на 2013 рік

НАКАЗУЮ:
1. Провести 27–28 лютого 2012 р. у м. Києві розширене засідання ко-

легії Державної архівної служби України, на якому, будуть розглянуті під-
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сумки роботи державних архівних установ та установ СФД у 2012 році та 
їх завдання на 2013 рік.

2. На засідання запросити директорів центральних державних архів-
них установ, регіональних центрів страхового фонду документації, га-
лузевих державних архівів, Державного архіву в Автономній Республіці 
Крим, держархівів областей, міст Києва і Севастополя.

3. Затвердити графік підготовки розширеного засідання колегії  
Державної архівної служби України (додається).

�. Структурним підрозділам Державної архівної служби України під-
готувати та подати матеріали згідно з графіком, зазначеним у п. 3 цього 
наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова служби О. П. Гінзбург

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Укрдержархіву

О. П. Гінзбург

Графік підготовки розширеного засідання  
колегії Укрдержархіву 27–28 лютого 2013 р.

(м. Київ)

№
п/п

Зміст заходів Термін  
виконання

Відповідальні

1. Підготувати та подати відділу 
організаційно- аналітичної 
роботи та міжрегіонального 
співробітництва Укрдерж-
архіву для узагальнення 
матеріали:
до доповіді Голови Укрдерж-
архіву;
до проекту рішення колегії;
текстові матеріали до Звіту 
про виконання плану розвит-
ку архівної справи в Україні 
та у сфері СФД за 2012 рік;
до рейтингового оцінювання 
роботи державних архівних 
установ України за 2012 рік

до 11.02 керівники струк-
турних підрозділів
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№
п/п

Зміст заходів Термін  
виконання

Відповідальні

2. Скласти проекти зведених 
планів на 2013 рік:
розвитку архівної справи;
науково-дослідної та мето-
дичної роботи;
науково-видавничої роботи;
роботи з кадрами державних 
архівних установ України

до 11.02 Богунова Н.К.,
Прилепішева Ю. А., 
Баранова О. В.

3. Підготувати:
доповідь Голови Укрдержар-
хіву;
проект рішення колегії;
програму та регламент за-
ходів 27–28 лютого 2013 р.;

до 20.02
Музичук О. В.

Прись Т.П.

Богунова Н.К.
звіт про виконання плану 
розвитку архівної справи в 
Україні та роботу у сфері 
СФД за 2012 рік;
паспорт державних архівних 
установ України за 2012 рік;
зведені показники рейтин-
гового оцінювання роботи 
державних архівних установ 
України

Прись Т.П.,
Богунова Н.К.

Кисельова Л. А.

Богунова Н.К.

�. Скласти списки:
учасників засідання;
виступаючих на колегії;
запрошених на засідання 
колегії

до 20.02 Богунова Н.К.

5. Скласти та розповсюдити 
прес-реліз про заходи, що 
проводитимуться 27–28 лю-
того 2013 р.

до 20.02 Романович С.В.
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№
п/п

Зміст заходів Термін  
виконання

Відповідальні

6. Забезпечити
розміщення учасників колегії 
у готелі;
відправку запрошень на засі-
дання колегії ;
тиражування:
проекту рішення колегії;
проектів планів, зазначених 
п.2, 
програми та регламенту 
заходів 27–28 лютого  
2013 року;
Звіту про виконання плану 
розвитку архівної справи  
в Україні та у сфері СФД  
за 2012 рік

до 25.02

до 25.02

до 25.02

Богунова Н.К.

Солодовник Л. М., 
Донченко О. А.
Венгель Г.О.

виготовлення, укомплекту-
вання та вручення учасникам 
засідання пакетів з матеріала-
ми засідання колегії

до 25.02 Богунова Н.К.,
Стадник В.А., 
Венгель Г.О.

Заступник директора департаменту-начальник відділу організаційно-
аналітичної роботи та міжрегіонального співробітництва Н. К. Богунова

Про введення в дію рішення колегії від 27.12.2012 № 14/4 
“Про супровід галузевого веб-порталу “Архіви України”  

та власних веб-сайтів СФД, державних архівних установ” 
від 28 грудня 2012 р. № 191

Відповідно до пункту 12 Положення про Державну архівну службу 
України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 р.  
№ �07/2011, та пункту �1 Положення про колегію Державної архівної 
служби України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 25 липня  
2011 р.,

НАКАЗУЮ:
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1. Ввести в дію рішення колегії від 27.12.2012 № 1�/� “Про супро-
від галузевого веб-порталу “Архіви України” та власних веб-сайтів СФД,  
державних архівних установ” .

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
ДЕРЖАВНОЇ   АРХІВНОЇ  СЛУЖБИ   УКРАЇНИ

Про супровід галузевого веб-порталу “Архіви України”  
та власних веб-сайтів СФД, державних архівних установ

м. Київ  27 грудня 2012 р. № 1�/�

Заслухавши і обговоривши інформацію про супровід галузево-
го веб-порталу Укрдержархіву “Архіви України” та власних офіційних 
веб-сайтів Державного департаменту СФД, державних архівних установ, 
колегія Укрдержархіву відзначає, що розміщення і постійне оновлення 
на власних офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет публічної інформа-
ції, що перебуває у їх володінні, забезпечення доступу до цієї інформації 
представників громадськості, надання інформаційних та інших послуг 
здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства та відповідних 
нормативно-правових актів.

Наказом Укрдержахіву від 19 листопада 2012 року № 17� затверд-
жено нову редакцію Регламенту функціонування офіційного веб-порталу 
Укрдержархіву “Архіви України” , новий склад робочої групи, відпові-
дальної за супровід офіційного веб-порталу Укрдержархіву та подання 
матеріалів до офіційних урядового веб-порталу і урядового веб-сайту 
“Громадянське суспільство і влада” , а також Порядок інформаційного 
наповнення офіційного веб-порталу Укрдержархіву.

Відповідальним за створення і функціонування офіційного веб-пор-
талу Укрдержархіву “Архіви України” відповідно до розподілу функціо-
нальних обов’язків є перший заступник Голови Державної архівної служби.

Відділ міжнародного співробітництва департаменту організації  
архівної роботи Укрдержархіву забезпечує контроль за інформаційним 
наповненням офіційного веб-порталу Укрдержархіву, відділ інформа-
ційних технологій департаменту діловодства, формування, зберігання 
та обліку документів НАФ Укрдержархіву забезпечує контроль за дотри-
манням вимог захисту офіційного веб-порталу Укрдержархіву від несан-
кціонованої модифікації та технічне забезпечення його функціонування.  
УНДІАСД має забезпечити бібліографічний та науковий супровід офіцій-
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ного веб-порталу Укрдержархіву. ЦДАЗУ спільно з відділом міжнарод-
ного співробітництва Укрдержархіву відповідає за подання англомовних 
матеріалів для розміщення на веб-порталі, ЦДЕА – за зберігання роз-
міщеної інформації.

Переклад офіційного веб-порталу Укрдержархіву англійською та 
російською мовами здійснюється в обсязі, визначеному рішенням керів-
ництва Укрдержархіву.

У визначені Регламентом строки інформацію на офіційному веб-
порталі оновлюють відділи організаційно-аналітичної роботи та міжре-
гіонального співробітництва, міжнародного співробітництва, норматив-
но-методичного забезпечення діловодства, формування Національного 
архівного фонду Укрдержархіву.

Станом на грудень 2012 року обсяг інформації на офіційному веб-
порталі збільшився з 8 ГБ (2011 рік) до 11,5 ГБ, кількість відвідувачів 
на добу залишилася на рівні 2011 року до 3 тисяч. Кількість відвідувань 
за рік у поточному році становить 917.356 відвідувань, що на �� тисячі 
більше ніж минулого року.

Цільовою аудиторією офіційного веб-порталу є громадяни України 
та інших країн світу. Громадяни України становлять близько 75% усіх 
відвідувачів, решта – представники понад 120 країн світу. 

Інформація на офіційному веб-порталі Укрдержархіву подається 
трьома мовами – українською, російською та англійською. Інформація, 
яка розміщується на офіційному веб-порталі, має захист від несанкціоно-
ваної модифікації. Контроль за дотриманням вимог щодо захисту інфор-
мації здійснюється Державною службою спеціального зв’язку та захисту 
інформації.

За результатами моніторингу стану взаємодії органів влади з гро-
мадськістю, проведеного Секретаріатом Кабінету Міністрів з урахуван-
ням інформації, що надходила від органів виконавчої влади відповідно 
до доручень керівництва Кабінету Міністрів від 23 червня 2011 року  
№ 31736/1/1–11, від 15 березня 2012 року № 7��8/293/1–11 та від 26 чер-
вня 2012 року № 26372/0/1–12, встановлено, що Укрдержархів повніс-
тю дотримується виконання доручень керівництва Кабінету Міністрів 
у частині взаємодії з громадською радою. У частині проведення публіч-
них консультацій з громадськістю є зауваження по трьох параметрах, які 
ліквідовано впродовж листопада-грудня цього року. 

Станом на грудень 2012 року на офіційному веб-порталі Укрдержар-
хіву функціонує 35 тематичних рубрик. Постійно оновлюється інформа-
ція рубрик “Новини, “Анонси” , “Інформаційна політика” , “Доступ до 
публічної інформації” , “Обговорюємо проекти документів” , “Регуля-
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торні акти” , “Міжнародні контакти” , “Громадянське суспільство і вла-
да” , “Звернення громадян” , “Інформуємо громадськість” , “Вакансії” ,  
“Архівна україніка” , “Електронні документи, електронні архіви” , 
“Документальні виставки on-line” , “Публікації на порталі” , “Контак-
ти” . Замість рубрики “Архіви у ЗМІ” створено рубрику “Прес-центр” 
, що містить повнотекстові інтерв’ю та виступи на радіо- та телебаченні 
керівництва Укрдержархіву. Відповідно до доручень Кабінету Міністрів 
інформація про основні іміджеві заходи, розміщена у рубриці “Новини” 
, супроводжується фотоматеріалами, прес-релізами, у разі потреби, афі-
шами, буклетами.

Укрдержархівом проаналізовано інформаційне наповнення власних 
веб-сайтів Державним департаментом СФД та державними архівними ус-
тановами за показниками наявності інформації та якості інформаційного 
наповнення.

Через технічні проблеми не оцінювалися офіційні веб-сайти держар-
хівів Вінницької, Дніпропетровської, Івано-Франківської (доступні лише 
новини та анонси), Тернопільської, Херсонської областей. Впродовж  
2012 року ЦДІАЛ, держархіви в АР Крим, Вінницької, Волинської, Дніп-
ропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, 
Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Пол-
тавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, 
Чернівецької та Чернігівської областей перевірялися обласними управ-
ліннями Держспецз’язку. 

Слід відмітити роботу, проведену у 2012 році УНДІАСД, ЦДІАК, 
ЦДАМЛМ, держархівами Волинської, Луганської, Львівської областей, 
м. Севастополя, 2011 року їх показники були нижче середнього.

Більшість веб-сайтів державних архівних установ мають тіль-
ки україномовну версію, веб-сайти держархівів Донецької області та  
м. Севастополя – лише російськомовну версію. Англомовні версії веб-
сайтів мають УНДІАСД, ЦДАГО, ЦДКФФА, ЦДНТА, ЦДАЗУ, ЦДЕА, 
держархіви Волинської, Запорізької, Львівської, Одеської, Рівненської, 
Сумської, Харківської, Черкаської областей, м. Києва, російськомовні –  
ЦДАГО, ЦДКФФА, ЦДНТА, ЦДЕА, держархіви Волинської, Кіровоград-
ської, Львівської, Харківської, Черкаської областей, м. Києва.

Практично 85% офіційних веб-сайтів державних архівних установ 
мають інтерактивний пошук.

Найвищі показники в УНДІАСД, ЦДКФФА, ЦДНТА, ЦДАЗУ,  
ЦДАГО, ЦДЕА, держархівах Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіро-
воградської, Луганської, Рівненської, Сумської, Харківської, Чернівець-
кої, Чернігівської областей, м. Києва (Додаток № 1).
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Середній показник наявності інформації на веб-сайтах держархівів 
становить 0,75-0,85, якості інформаційного наповнення – 0,80.

Загальним недоліком для всіх державних архівних установ є не-
регулярне оновлення інформації рубрик та новин, відсутність дати роз-
міщення інформації, що не дозволяє встановити її актуальність, частина 
інформації розміщується у файлах, що ускладнює доступ користувачів до 
неї. Середня частота оновлення інформації у рубриках раз на квартал/на 
півроку.

Практично всі державні архівні установи відмітили, що у порівнян-
ні з 2011 роком у поточному році обсяг інформації, розміщеної на їхніх 
офіційних веб-сайтах, збільшився майже в два рази. Кількість архівних 
документів, опублікованих на офіційних веб-сайтах у рубриках “Доку-
ментальні виставки он-лайн” , збільшилася в середньому на 15-25%.

Покращився зв’язок з громадськістю, більшість державних архівів 
розмістили на офіційних веб-сайтах відповідні інформаційні оголошення 
про роботу читальних залів, столів довідок, зразки заяв. Практикується 
виконання звернень фізичних осіб, що надійшли електронною поштою, з 
виконання соціально-правових та тематичних запитів, замовлення справ 
для роботи у читальних залах архівів.

У державних архівних установах визначено структурні підрозділи, 
відповідальні за інформаційний супровід власних офіційних веб-сайтів, 
їх інформаційне наповнення контролюється або безпосередньо директо-
ром, або заступником директора відповідно до розподілу обов’язків.

Офіційний веб-сайт Державного департаменту СФД розміщено на 
офіційному веб-порталі Укрдержархіву, він має українську, англійську та 
російські версії. У 2012 році департаментом розміщено на офіційному 
власному веб-сайті нові рубрики: “Доступ до публічної інформації” , “За-
побігання проявам корупції” , “Інформуємо громадськість” , “Матеріали 
у ЗМІ” , “Міжнародні контакти” , “Вакансії” , “Інтернет-приймальня” , 
“Контакти” . Діє система інтерактивного пошуку. Обсяг інформації, роз-
міщеної на веб-сайті, у порівнянні з 2011 роком збільшився з 32,05 МБ 
до 5�,3МБ. Звернення, що надходять електронною поштою, беруться на 
виконання. 

З метою підвищення рівня інформаційного наповнення та функціо-
ну-вання власних офіційних веб-сайтів Укрдержархіву, Державного де-
партаменту СФД, державних архівних установ, колегія вирішила:

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

1) контроль за своєчасним оновленням інформації рубрик офіційно-
го веб-порталу Укрдержархіву; 
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2) надання методичної допомоги Державному департаменту СФД та 
державним архівним установами з інформаційного наповнення та супро-
воду власних веб-сайтів, розробки та затвердження регламентів їх функ-
ціонування.

2. Відділу інформаційних технологій департаменту діловодства, 
форму-вання, зберігання та обліку документів НАФ Укрдержархіву (За-
бенько Ю. І.) забезпечити захист офіційного веб-порталу Укрдержархіву 
від несанкціоно-ваної модифікації та технічне забезпечення його функ-
ціонування.

3. Державному департаменту СФД (Степаненко В. Л.) забезпечити: 
1) постійне подання новин та анонсів про діяльність СФД українсь-

кою та російською мовами для розміщення на офіційному веб-порталі 
Укрдержархіву;

2) зазначення дати розміщення інформації у рубриках/ її оновлення 
на власному офіційному веб-сайті;

3) до кінця першого кварталу 2013 року оновлення інформації руб-
рики “Нормативно-правова база” , яка містить застарілу інформацію.

�. Державним архівним установам забезпечити:
1) розроблення та затвердження регламентів власних офіційних веб-

сайтів (перший квартал 2013 року);
2) подання пропозицій до бюджетних запитів на 2013 рік щодо по-

будови КСЗІ;
3) розроблення англомовної та російськомовної версій власних 

офіційних веб-сайтів у першому півріччі 2013 року;
�) зазначення на офіційних власних веб-сайтах дати розміщення ін-

формації у рубриках/ її оновлення;
5) Держархівам в АР Крим, Донецької та Львівської областей розміс-

тити на власних офіційних веб-сайтах рубрики “Архівні установи облас-
ті/АР Крим” (до кінця першого півріччя 2013 року).

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

Секретар колегії І. В. Шеремет
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 Додаток  1
до рішення колегії Укрдержархіву

від 27 грудня 2012 року

Узагальнені дані щодо рівня інформаційного 
наповнення офіційних веб-сайтів  

державних архівних установ Укрдержархіву

№ Найменування 
архівної  
установи

Адреса  
веб-сайту

Показ-
ник на-
явності 
інфор-
мації

Показник 
якості 

інформа-
ційного 
напов-
нення

Центральні державні архіви
1. УНДІАСД undiasd.archives.gov.ua 0,80 0,70
2. ЦДАВО tsdavo.org.ua 0,60 0,70
3. ЦДАГО cdago.gov.ua 0,80 0,80
�. ЦДІАК cdiak.archives.gov.ua 0,75 0,80
5. ЦДІАЛ tsdial.archives.gov.ua 0,68 0,75
6. ЦДКФФА tsdkffa.archives.gov.ua 0,90 0,85
7. ЦДНТА archive.gov.ua 0,90 0,85
8. ЦДАМЛМ csam.archives.gov.ua 0,70 0,75
9. ЦДАЗУ tsdazu.gov.ua 0,75 0,70
10. ЦДЕА tsdea.archives.gov.ua 0,80 0,70

Державні архіви областей, мм. Києва та Севастополя
11. Держархів в 

Автономній Рес-
публіці Крим

daark.org.ua 0,75 0,85

12. Держархів Він-
ницької області

vinn_archive@ukr.net

13. Держархів Во-
линської області

volyn.archives.gov.ua 0,65 0,70

1�. Держархів Дніп-
ропетровської 
області

dado.dp.ua
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№ Найменування 
архівної  
установи

Адреса  
веб-сайту

Показ-
ник на-
явності 
інфор-
мації

Показник 
якості 

інформа-
ційного 
напов-
нення

15. Держархів До-
нецької області

dn.archives.gov.ua 0,75 0,75

16. Держархів Жито-
мирської області

archive.zt.ua 0,62 0,60

17. Держархів Закар-
патської області

dazo.gov.ua 0,95 0,98

18. Держархів За-
порізької області

archivzp.gov.ua 0,87 0,90

19. Держархів Івано-
Франківської 
області

daifo.org.ua

20. Держархів 
Київської області

dako.archives.kiev.ua 0,80 0,85

21. Держархів 
Кіровоградської 
області

dakiro.kr-admin.gov.ua 0,100 0,98

22. Держархів Лу-
ганської області

lg.archives.gov.ua 0,90 0,93

23. Держархів 
Львівської об-
ласті

archive.lviv.ua 0,60 0,65

2�. Держархів Мико-
лаївської області

mk.archives.gov.ua 0,75 0,8�

25. Держархів 
Одеської області

derjarhiv.odessa.gov.ua 0,80 0,85

26. Держархів Пол-
тавської області

poltava.archives.gov.ua 0,75 0,80

27. Держархів Рів-
ненської області

archiv.rv.ua 0,95 0,85
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№ Найменування 
архівної  
установи

Адреса  
веб-сайту

Показ-
ник на-
явності 
інфор-
мації

Показник 
якості 

інформа-
ційного 
напов-
нення

27. Держархів Сум-
ської області

daso.sumy.ua 0,95 0,85

29. Держархів 
Тернопільської 
області

dato.te.ua

30. Держархів Хар-
ківської області

archives.kh.gov.ua 0,98 0,96

31. Держархів Хер-
сонської області

kherson.archives.gov.ua

32. Держархів 
Хмельницької 
області

dahmo.gov.ua 0,70 0,75

33. Держархів Чер-
каської області

ck.archives.gov.ua 0,70 0,75

3�. Держархів Черні-
вецької області

cv.archives.gov.ua 0,90 0,85

35. Держархів Чер-
нігівської області

cn.archives.gov.ua 0,95 0,98

36. Держархів  
м. Києва

kiev-arhiv.gov.ua 0,90 0,89

37. Держархів  
м. Севастополя

gosarhiv.sev.net.ua 0,�5 0,55

Заступник директора департаменту-начальник відділу  
міжнародного співробітництва департаменту організації архівної роботи 

Укрдержархіву  Ю. А. Прилепішева
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Довідка про супровід галузевого веб-порталу  
“Архіви України” та власних веб-сайтів СФД,  

державних архівних установ 

На виконання вимог, встановлених Конституцією України, Закона-
ми України “Про доступ до публічної інформації” та “Про інформацію” , 
інших нормативно-правових актів з метою забезпечення ефективності та 
прозорості своєї діяльності Державна архівна служба, Державний депар-
тамент СФД та державні архівні установи її системи забезпечують роз-
міщення і постійне оновлення на власних офіційних веб-сайтах у мережі 
Інтернет публічної інформації, що перебуває у їх володінні та забезпечу-
ють таким чином доступ до публічної інформації громадськості, надання 
представникам громадськості інформаційних та інших послуг. 

Наказом Укрдержахіву від 19 листопада 2012 року № 17� затверд-
жено нову редакцію Регламенту функціонування офіційного веб-порталу 
Укрдержархіву “Архіви України” (далі – Регламент), новий склад робочої 
групи, відповідальної за супровід офіційного веб-порталу Укрдержархіву 
та подання матеріалів до офіційних урядового веб-порталу і урядового 
веб-сайту “Громадянське суспільство і влада” , а також Порядок інформа-
ційного наповнення офіційного веб-порталу Укрдержархіву.

Відповідальним за створення і функціонування офіційного веб-пор-
талу Укрдержархіву “Архіви України” відповідно до розподілу функціональ-
них обов’язків є перший заступник Голови Державної архівної служби.

Відділ міжнародного співробітництва департаменту організації ар-
хівної роботи Укрдержархіву забезпечує контроль за інформаційним на-
повненням офіційного веб-порталу Укрдержархіву та надає методичні 
допомогу державним архівним установам та установам СФД з наповнен-
ня ними власних офіційних веб-сайтів та розробки регламентів їх функ-
ціонування.

Відділ інформаційних технологій департаменту діловодства, форму-
вання, зберігання та обліку документів НАФ Укрдержархіву забезпечує 
контроль за дотриманням вимог захисту офіційного веб-порталу Укрде-
ржархіву від несанкціонованої модифікації та відповідає за технічне за-
безпечення його функціонування.

Відповідно до пункту 7 наказу Укрдержархіву від 19 листопад  
2012 року № 17�, УНДІАСД має забезпечити бібліографічний та науко-
вий супровід офіційного веб-порталу Укрдержархіву.

До складу робочої групи, відповідальної за функціонування офіцій-
ного веб-порталу Укрдержархіву включено директорів ЦДАЗУ (спільно з 
відділом міжнародного співробітництва Укрдержархіву відповідає за по-
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дання англомовних матеріалів для розміщення на веб-порталі) та ЦДЕА 
(відповідає за зберігання інформації, що міститься на веб-порталі).

Переклад офіційного веб-порталу Укрдержархіву англійською та 
російською мовами здійснюється в обсязі, визначеному рішенням керів-
ництва Укрдержархіву для належного представлення його місії, структу-
ри і завдань, а також публічної інформації, обов’язковість перекладу якої 
встановлено чинним законодавством.

Інформацію, розміщену на офіційному веб-порталі Укрдержархіву, 
у визначені Регламентом строки оновлюють відділи організаційно-аналі-
тичної роботи та міжрегіонального співробітництва, міжнародного спів-
робітництва, нормативно-методичного забезпечення діловодства, форму-
вання Національного архівного фонду Укрдержархіву.

Офіційний веб-портал Укрдержархіву – забезпечує реалізацію ін-
формаційної політики Державної архівної служби, Державного депар-
таменту СФД та державних архівних установ, оперативно оприлюднює 
рішення керівництва Укрдержархіву щодо найважливіших питань функ-
ціонування та розвитку архівної сфери. Станом на грудень 2012 року об-
сяг інформації на офіційному веб-порталі збільшився з 8 ГБ (2011 рік) до 
11,5 ГБ, кількість відвідувачів на добу залишилася на рівні 2011 року до 
3 тисяч. Кількість відвідувань за рік у поточному році становить 917.356 
відвідувань, що на �� тисячі більше ніж минулого року.

Цільовою аудиторією офіційного веб-порталу є громадяни України 
та інших країн світу, які бажають більше дізнатися про архівну систему 
України, ознайомитися з архівними документами та роботою Державного 
департаменту СФД та державних архівних установ. 

Громадяни України становлять близько 75% усіх відвідувачів офіцій-
ного веб-порталу. Решта – представники понад 120 країн світу. Найчасті-
шими зарубіжними гостями офіційного веб-порталу Укрдержархіву  
є громадяни США, Росії, Польщі, Німеччини, Канади. Серед інших країн 
– відвідувачі з Австрії, Австралії, Бельгії, Білорусі, Ізраїлю, Італії, Угор-
щини, Казахстану, Фінляндії, Франції, Чехії, Румунії, Великобританії, 
Молдови, Італії, Швейцарії, Естонії, Швеції, Нідерландів, Латвії, Арген-
тини, Бразилії, Китаю, Японії.

Інформація на офіційному веб-порталі Укрдержархіву подається 
трьома мовами – українською, російською та англійською. Інформація, 
яка розміщується на офіційному веб-порталі, має захист від несанкціоно-
ваної модифікації. Контроль за дотриманням вимог щодо захисту інфор-
мації здійснюється Державною службою спеціального зв’язку та захисту 
інформації.

За результатами моніторингу стану взаємодії органів влади з гро-
мадськістю, проведеного Секретаріатом Кабінету Міністрів з урахуван-
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ням інформації, що надходила від органів виконавчої влади відповідно 
до доручень керівництва Кабінету Міністрів від 23 червня 2011 року  
№ 31736/1/1–11, від 15 березня 2012 року № 7��8/293/1–11 та від 26 чер-
вня 2012 року № 26372/0/1–12, а саме: публічні консультації з громадсь-
кістю (11 параметрів) та взаємодія з громадською радою (6 параметрів) 
встановлено, що Укрдержархів повністю дотримується виконання дору-
чень керівництва Кабінету Міністрів у частині взаємодії з громадською 
радою. У частині проведення публічних консультацій з громадськістю є 
зауваження по трьох параметрах: 

відсутність проектів актів, підготовлених Укрдержархівом, на уря-
довому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада” у третьому кварталі 
2012 року; 

відсутність строків обговорення підготовлених проектів актів  
у рубриці “Обговорюємо проекти документів” на офіційному веб-порталі 
Укрдержархіву;

відсутність звітів за результатами обговорення проектів актів на 
офіційному веб-порталі Укрдержархіву та урядовому веб-сайті “Грома-
дянське суспільство і влада” .

Станом на листопад-грудень поточного року проекти нормативно-
правових актів, розміщені у рубриці “Обговорюємо проекти докумен-
тів” та сторінці Укрдержархіву на урядовому веб-сайті “Громадянське 
суспільство і влада” , мають інформацію щодо строків їх обговорення. 
Структурні підрозділи Укрдержархіву інформовано про обов’язковість 
подання для розміщення на офіційному веб-порталі Укрдержархіву звітів 
про результати обговорення громадськістю проектів актів.

Станом на грудень 2012 року на офіційному веб-порталі Укрдержар-
хіву функціонує 35 тематичних рубрик (дорівнює показнику 2011 року). 
Постійно оновлюється інформація рубрик “Новини, “Анонси” , “Інфор-
маційна політика” , “Доступ до публічної інформації” , “Обговорюємо 
проекти документів” , “Регуляторні акти” , “Міжнародні контакти” , 
“Громадянське суспільство і влада” , “Звернення громадян” , “Інформує-
мо громадськість” , “Вакансії” , “Архівна україніка” , “Електронні доку-
менти, електронні архіви” , “Документальні виставки on-line” , “Публіка-
ції на порталі” , “Контакти” . Замість рубрики “Архіви у ЗМІ” створено 
рубрику “Прес-центр” , що містить повнотекстові інтерв’ю та виступи на 
радіо- та телебаченні керівництва Укрдержархіву. Відповідно до доручень 
Кабінету Міністрів інформація про основні іміджеві заходи, розміщена у 
рубриці “Новини” , супроводжується фотоматеріалами, прес-релізами, у 
разі потреби, афішами, буклетами.

Укрдержархівом проаналізовано інформаційне наповнення власних 
веб-сайтів Державним департаментом СФД та державними архівними  
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установами за показниками наявності інформації та якості інформацій-
ного наповнення.

На жаль, через технічні проблеми не оцінювалися офіційні веб-сайти 
держархівів Вінницької, Дніпропетровської, Івано-Франківської (доступ-
ні лише новини та анонси), Тернопільської, Херсонської областей. Впро-
довж 2012 року ЦДІАЛ, держархіви в АР Крим, Вінницької, Волинської, 
Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, 
Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Пол-
тавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, 
Чернівецької та Чернігівської областей перевірялися обласними управ-
ліннями Держспецз’язку. Практично в усіх архівах за результатами пе-
ревірки є необхідність створення комплексної системи захисту інформа-
ції. Водночас 90% інформації, що розміщується на офіційних веб-сайтах  
державних архівів областей є публічною відповідно до вимог Закону  
України “Про публічну інформацію” , питання можуть виникати лише 
щодо баз даних, що містять персональні дані, доступних через мережу 
Інтернет, а також окремих документів, що публікуються у рубриках “До-
кументальні виставки on-line” . Так, наприклад Держархів Донецької об-
ласті за результатами перевірки Управлінням Держспецз’язку в Донець-
кій області тимчасово закрив на власному офіційному веб-сайті рубрику 
“Розсекречені архівні матеріали” , де розміщувались цифрові копії окре-
мих розсекречених документів та їх переліки.

Рівень інформаційного наповнення власних офіційних веб-сайтів де-
ржавних архівних установ оцінювався за показниками наявності інфор-
мації, який визначає відношення кількості розміщених видів інформації 
до кількості видів інформації, обов’язковість яких на веб-сайті визначена 
параметрами, розробленими Державною архівною службою (обов’язкові 
рубрики) та нормативними актами та показником якості інформаційного 
наповнення, характеризує повноту та актуальність інформації, розміще-
ної на веб-сайті, а також зручність доступу до неї. При цьому для цент-
ральних держархівів оцінювання здійснювалося за 20 параметрами, для 
держархівів областей, мм. Києва та Севастополя за 22. Веб-сайт Держав-
ного департаменту СФД оцінювався за наявністю обов’язкової інформа-
ції визначеною нормативними актами.

Слід відмітити роботу проведену у 2012 році УНДІАСД, ЦДІАК, 
ЦДАМЛМ (покращився рівень інформаційного наповнення) держархі-
вами Волинської та Луганської областей (створено власні офіційні веб-
сайти, інформаційний рівень яких вище середнього), держархіви Львівської 
області та м. Севастополя (покращився рівень інформаційного наповнення). 



163

Минулого року показники зазначених державних архівних установ були 
нижче середнього.

Більшість веб-сайтів державних архівних установ мають тіль-
ки україномовну версію, веб-сайти держархівів Донецької області та  
м. Севастополя – лише російськомовну версію. Англомовні версії веб-
сайтів мають УНДІАСД, ЦДАГО, ЦДКФФА, ЦДНТА, ЦДАЗУ, ЦДЕА, 
держархіви Волинської, Запорізької, Львівської, Одеської, Рівненської, 
Сумської, Харківської, Черкаської областей, м. Києва, російськомовні –  
ЦДАГО, ЦДКФФА, ЦДНТА, ЦДЕА, держархіви Волинської, Кіровоград-
ської, Львівської, Харківської, Черкаської областей, м. Києва.

Держархів Донецької області планує у першому півріччі 2013 року 
розробити україно- та англомовні версії власного офіційного веб-сайту.

Практично 85% офіційних веб-сайтів державних архівних установ 
мають інтерактивний пошук.

Серед центральних держархівів найвищі показники в УНДІАСД, 
ЦДКФФА, ЦДНТА, ЦДАЗУ, ЦДАГО, ЦДЕА (Додаток № 1). За наявніс-
тю рубрик, визначених параметрами Укрдержархіву та нормативними 
актами, а також якістю їх інформаційного наповнення слід відмітити веб-
сайти держархівів Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, 
Луганської, Рівненської, Сумської, Харківської, Чернівецької, Чернігівсь-
кої областей, м. Києва.

Середній показник наявності інформації на веб-сайтах держархівів 
становить 0,75-0,85, якості інформаційного наповнення – 0,80.

Результати оцінювання показують, що на власних офіційних веб-сай-
тах державних архівних установ найбільш представлена інформація про 
їх основну діяльність (офіційна назва, історія, основні завдання, вакансії, 
структура: керівництво та структурні підрозділи, дорадчі органи (склад, 
положення), фонди, довідковий апарат, науково-довідкова бібліотека, лі-
тература про архів, контакти, новини, архівні установи області, доступ 
до публічної інформації, нормативна база, публікації на порталі, архіви 
у ЗМІ).

Практично 70% держархівів мають на головній сторінці власних 
офіційних веб-сайтів рубрики “Архів новин”, “Корисні посилання”, 
“Карта порталу”, “Інтернет приймальня”, “Галузеві програми”, “Регуля-
торні акти”, “Інформуємо громадськість”, “Архіви у ЗМІ”, “Доступ до 
публічної інформації”, “Інформуємо громадськість” або консультативну 
сторінку “Звернення громадян”.

Лише УНДІАСД, ЦДАВО, ЦДКФФА, ЦДНТА, ЦДІАК, держархіви 
Донецької, Закарпатської, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Пол-
тавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Чернівецької, Чернігівсь-
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кої областей розмістили на своїх власних офіційних веб-сайтах рубрику 
“Міжнародна діяльність” .

Держархіви в АР Крим, Донецької, Львівської областей не мають на 
своїх офіційних веб-сайтах інформації про архівні установи регіону. 

Щодо якості інформаційного наповнення то найбільш інформатив-
ними є рубрики “Про архів” , “Архівні установи області” , “Інформуємо 
громадськість” , “Нормативна база” , “Запобігання проявам корупції” , 
“Державні послуги” , “Державні закупівлі” , “Вакансії” , “Документальні 
виставки on-line” , “Публікації на порталі” .

Загальним недоліком для всіх державних архівних установ є нерегу-
лярне оновлення інформації рубрик та новин, відсутність дати розміщення 
інформації, що не дозволяє встановити її актуальність, частина інформації 
розміщується у файлах, що ускладнює доступ користувачів до неї. Середня 
частота оновлення інформації у рубриках раз на квартал/на півроку.

Практично всі державні архівні установи відмітили, що у порівнян-
ні з 2011 роком, у поточному році обсяг інформації, розміщеної на їхніх 
офіційних веб-сайтах збільшився майже в два рази. Кількість архівних 
документів, опублікованих на офіційних веб-сайтах у рубриках “Доку-
ментальні виставки он-лайн” збільшилася в середньому на 15–25%.

Покращився зв’язок з громадськістю, більшість державних архівів 
розмістили на офіційних веб-сайтах відповідні інформаційні оголошення 
про роботу читальних залів, столів довідок, зразки заяв. Практикується 
виконання звернень фізичних осіб, що надійшли електронною поштою 
з виконання запитів соціально-правового характеру, тематичних запитів, 
замовлення справ для роботи у читальних залах архівів.

У державних архівних установах визначено структурні підрозділи 
відповідальні за інформаційний супровід власних офіційних веб-сайтів, 
їх інформаційне наповнення контролюється або безпосередньо директо-
ром, або заступником директора відповідно до розподілу обов’язків.

Офіційний веб-сайт Державного департаменту СФД має українську, 
англійську та російські версії. У 2012 році департаментом розміщено на 
офіційному власному веб-сайті нові рубрики: “Доступ до публічної ін-
формації” , “Запобігання проявам корупції” , “Інформуємо громадськість” 
, “Матеріали у ЗМІ” , “Міжнародні контакти” , “Вакансії” , “Інтернет-
приймальня” , “Контакти” . Діє система інтерактивного пошуку. Обсяг 
інформації розміщеної на веб-сайті у порівнянні з 2011 роком збільшився 
з 32,05 МБ до 5�,3МБ. Звернення, що надходять електронною поштою 
беруться на виконання. 

Підсумовуючи слід відмітити, що забезпечення відкритого та прозо-
рого інформування ЗМІ та громадськості про діяльність Укрдержархіву, 
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Державного департаменту СФД та державних архівних установ його сис-
теми і надалі залишатиметься одним з головних напрямків їхньої роботи.

З метою покращення роботи з інформаційного наповнення та супро-
воду офіційного веб-порталу Укрдержархіву “Архіви України” необхід-
но забезпечити контроль за своєчасним оновленням інформації рубрик 
відповідно до Порядку його інформаційного наповнення, затвердженого 
наказом Укрдержархіву від 19 листопада 2012 року № 17�.

Державному департаменту СФД необхідно забезпечити постійне по-
дання новин та анонсів про діяльність СФД українською та російською 
мовами для розміщення на галузевому веб-порталі “Архіви України” , 
оновити інформацію рубрики “Нормативно-правова база” , яка містить 
застарілу інформацію. 

Державним архівним установам забезпечити виконання наказу 
Укрдержархіву від 19 листопада 2012 року № 17� у частині розроблення 
та затвердження регламентів власних офіційних веб-сайтів, передбачити 
подання до бюджетних запитів на 2013 рік побудови КСЗІ (перший квар-
тал 2013 року); державним архівам, які 2012 року не розробили англо-
мовну та російськомовну версії власних офіційних веб-сайтів, завершити 
зазначену роботу у першому півріччі 2013 року.

Державному департаменту СФД, державним архівним установам за-
безпечити зазначення на офіційних власних веб-сайтах дати розміщення 
інформації у рубриках/ її оновлення

Держархівам в АР Крим, Донецької та Львівської областей розміс-
тити на власних офіційних веб-сайтах рубрики “Архівні установи облас-
ті/АР Крим” .

Заступник директора департаменту-начальник відділу міжнародного 
співробітництва департаменту організації архівної роботи  

Укрдержархіву Ю. А. Прилепішева

Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву  
від 27.12.2012 № 14/6 “Про стан виконання Державною 

архівною службою у II півріччі 2012 року завдань,  
визначених актами і дорученнями Президента України, 

Кабінету Міністрів України у сфері державної  
кадрової політики” 

від 28 грудня 2012 р. № 19�

Відповідно до пункту 12 Положення про Державну архівну служ-
бу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня  
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2011 р. № �07/2011, та пункту �1 Положення про колегію Державної ар-
хівної служби України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 25 лип-
ня 2011 р.,

НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію рішення колегії Укрдержархіву від 19.06.2012  

№ 1�/6 “Про стан виконання Державною архівною службою у II півріччі  
2012 року завдань, визначених актами і дорученнями Президента Украї-
ни, Кабінету Міністрів України у сфері державної кадрової політики” .

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова служби О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 м. Київ від 27 грудня 2012 р. № 1�/6

Про стан виконання Державною архівною службою  
у II півріччі 2012 року завдань, визначених актами і дорученнями 

Президента України, Кабінету Міністрів України  
у сфері державної кадрової політики

 Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу 
кадрового забезпечення Укрдержархіву Баранової О. В., колегія зазна-
чає, що визначені актами і дорученнями Президента України та Кабі-
нету Міністрів України завдання у сфері державної кадрової політики,  
Державною архівною службою України в цілому виконуються. 

 У II півріччі 2012 року Укрдержархівом забезпечено виконан-
ня актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України  
у сфері державної кадрової політики. 

Процедура добору кадрів для апарату Укрдержархіву здійснюється 
як шляхом відкритого конкурсу, так і через механізм стажування, через 
набуття особою досвіду з виконання завдань, функцій та обов’язків, а та-
кож з кадрового резерву.

На виконання Указу Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 
“Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей 
щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням 
функцій держави або місцевого самоврядування” організовано проведен-
ня спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зай-
няття посад в апараті Укрдержархіву.
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Прийняття Присяги, присвоєння чергових рангів державним служ-
бовцям, встановлення надбавок за вислугу років здійснюється відповідно 
до чинного законодавства.

Відповідно до Указу Президента України від 16.0�.10 № 5�2, за по-
годженням з Головою Укрдержархіву, відбувається призначення та звіль-
нення керівників та заступників керівників місцевих архівних установ. 

З метою набуття професійного досвіду та практичних навичок пра-
цівники Укрдержархіву та центральних державних архівів підвищували 
кваліфікацію згідно з Планами-графіками навчання в Інституті підви-
щення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного 
управління при Президентові України; в Центрі підготовки та підвищен-
ня кваліфікації працівників юстиції; на базі Національної академії внут-
рішніх справ України. Всього, у II півріччі 2012 року підвищили кваліфі-
кацію 52 особи.

 Для отримання другої вищої освіти проводиться робота щодо на-
правлення осіб на навчання до Національної академії державного управ-
ління при Президентові України та її регіональних інститутів державного 
управління. До Національної академії державного управління при Прези-
дентові України та до Харківського регіонального інституту державного 
управління вступили 3 державних службовці апарату Укрдержархіву. 

Значна увага приділяється формуванню кадрового потенціалу галузі. 
Всього до кадрового резерву включено 117 осіб на посади керівни-

ків та заступників керівників центральних державних архівних установ 
та установ страхового фонду документації. Продовжується робота щодо 
зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців пер-
шої – другої категорій та на посади керівників структурних підрозділів 
Укрдержархіву.

Проведено перевірку стану кадрової роботи Центрального держав-
ного архіву зарубіжної україніки та Українського науково-дослідного ін-
ституту архівної справи та документознавства. Потребують перегляду та 
уточнення посадові інструкції працівників ЦДАЗУ.

 Упродовж II півріччя 2012 року Укрдержархівом проводилась 
робота щодо виконання наступних доручень Кабінету Міністрів України: 
доручення від 02.07.2012 № 2��6/11/1-12 щодо неухильного виконання 
законів України “Про державну службу” , “Про засади запобігання і про-
тидії корупції” ; від 03.09.2012 № 35��1/1/1-12 щодо термінів внесення 
до Кабінету Міністрів України подання про нагородження урядовими 
нагородами; від 12.09.2012 № �9632/25/1-08 щодо проведення роботи з 
керівниками державних підприємств, установ, організацій, що належать 
до сфери управління Укрдержархіву. Опрацьовано постанову Кабінету 
Міністрів України від 08.08.2012 № 7�0 “Про віднесення посад, які зай-
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мали особи з числа колишніх державних службовців, до відповідних груп 
та підгруп посад державної служби, передбачених Законом України “Про 
державну службу” та надано Нацдержслужбі пропозиції, що стосуються 
посад в Державному департаменті СФД, центральних державних архівах, 
Держархіві в Автономній Республіці Крим, державних архівах областей, 
міст Києва і Севастополя. Продовжується робота з виконання доручення 
Кабінету Міністрів України від 07.09.2012 № 22771/50/1-12 щодо вста-
новлення відомчих відзнак Укрдержархіву.

З метою забезпечення ефективної реалізації державної кадрової 
політики колегія  вирішила:

1. Інформацію “Про стан виконання Державною архівною службою 
у II півріччі 2012 року завдань, визначених актами і дорученнями Прези-
дента України, Кабінету Міністрів України у сфері державної кадрової 
політики” начальника відділу кадрового забезпечення Укрдержархіву Ба-
ранової О. В. взяти до відома.

2. Керівникам Державного департаменту СФД, центральних держав-
них архівних установ: 

1) забезпечити неухильне дотримання вимог чинного законодавства 
при призначенні на посади, пов’язані із виконанням функцій держави та  
проходженні державної служби; вимог трудового законодавства;

2) здійснювати спеціальну перевірку претендентів на заміщення ва-
кантних посад відповідно до Закону України “Про засади запобігання і 
протидії корупції” та Указу Президента України  від 25 січня 2012 року 
№ 33/2012 “Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки 
відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із 
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування” ; 

3) до 31 січня 2013 року переглянути посадові інструкції працівни-
ків на їх відповідність вимогам Довідника типових професійно-кваліфі-
каційних характеристик посад державних службовців, затвердженого на-
казом Національного агентства України з питань державної служби від 
13.09.2011 № 11 та додатку 1 до нього; Довідника кваліфікаційних ха-
рактеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства 
праці та соціальної політики України від 29.12.200� № 336;

�) дотримуватись основних принципів реалізації кадрової політики 
щодо добору за діловими і морально-етичними якостями; постійної ува-
ги до розвитку кадрів, професійного навчання та перспективи кар’єрного 
зростання тощо.

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

Секретар колегії  І. В. Шеремет
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ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ

В Укрдержархіві

1 жовтня 2012 р. Голова Державної архівної служби України  
О. П. Гінзбург взяла участь у прямому ефірі радіопередачі “Від першої 
особи” на радіо “Ера”.

* * *
2 жовтня 2012 р. Голова Державної архівної служби України  

О. П. Гінзбург взяла участь у телепередачі “Соціальний статус” на теле-
каналі “Тоніс”.

* * *
15–26 жовтня 2012 р. в Інституті підвищення кваліфікації керівних 

кадрів Національної академії державного управління при Президентові 
України відбулося навчання керівників структурних підрозділів Укрдерж-
архіву, директорів державних архівів в АР Крим, областей, міст Києва і 
Севастополя, та їх кадрового резерву.

* * *
22 жовтня 2012 р. відбулося чергове засідання колегії Укрдержархіву, 

на якому буде розглянуто питання стану фінансової діяльності ЦДАВО 
України та відзначення Дня працівників архівних установ.

* * *
30 жовтня 2012 р. на офіційному веб-порталі Укрдержархіву у руб-

риці “Документальні виставки on-line” розміщено он-лайнову фотодоку-
ментальну виставку “До 130-річчя від дня народження В’ячеслава Кази-
мировича Липинського” (1882–1931).

* * *
30 жовтня 2012 р. Голова Державної архівної служби України  

О. П. Гінзбург та  та голова правління Міжнародного фонду “Єдиний світ”  
Е. Прутнік підписали угоду про партнерство та співробітництво у справі 
збереження історичної пам’яті та вивчення реформаторської спадщини 
П. А. Столипіна.
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* * *
6 листопада 2012 р. Голова Державної архівної служби України  

О. П. Гінзбург взяла участь у запису телепередачі “Використання архів-
ної ретроспективної інформації” у рамках телевізійного проекту “Уряд на 
зв’язку з громадянами” Урядового контактного центру та Першого націо-
нального телевізійного каналу.

* * *
10 листопада 2012 р. в ефірі Національної радіокомпанії Украї-

ни вийшла радіопередача “Під контролем” за участі Голови Державної  
архівної служби України О. П. Гінзбург, присвячена основним напрямкам 
діяльності архівів та міжнародній співпраці Укрдержархіву.

* * *
1� листопада 2012 р. Громадською радою при ДАСУ за погодженням 

з керівництвом Укрдержархіву утворено ініціативну групу з підготовки 
установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при 
Державній архівній службі України. Список членів ініціативної групи за-
тверджено Головою Громадської ради при ДАСУ Г. О. Клепаком та погод-
жено з керівництвом Укрдержархіву.

* * *
20 листопада 2012 р. на офіційному веб-порталі Укрдержархіву  

у рубриці “Обговорюємо проекти документів”  опубліковано проект пос-
танови “Про внесення змін до Типового порядку здійснення електронно-
го документообігу в органах виконавчої влади”.

* * *
27 листопада 2012 р. відбулося урочисте відкриття документальної 

виставки “За сімома печатками: П. А. Столипін та Київ”.
Виставку підготовлено ЦДАМЛМ України у рамках угоди про пар-

тнерство та співробітництво у справі збереження історичної пам’яті 
та вивчення реформаторської спадщини П. А. Столипіна, укладеної  
30 жовтня 2012 р. між Державною архівною службою України та Міжна-
родним фондом “Єдиний світ”.

На виставці представлено понад 100 документів з фондів ЦДІАК Ук-
раїни, м. Київ, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного та Держархіву  
м. Києва, в яких висвітлено події серпня 1911 року з підготовки до візи-
ту імператора Миколи ІІ до Києва з нагоди відкриття пам’ятника Олек-
сандру ІІ, вбивство прем’єр-міністра Російської імперії П. А. Столипіна  
1 (1�) вересня 1911 р. у Київському міському театрі та спорудження 
пам’ятника П. А. Столипіну на Думській площі у м. Києві.
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У відкритті виставки взяли участь Голова Державної архівної служ-
би О. П. Гінзбург, голова правління Міжнародного фонду “Єдиний світ” 
Е. А. Прутнік, Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні  
М. Ю. Зурабов, народні депутати України, відповідальні працівники 
Укрдержархіву, державних архівів України, представники ЗМІ та громад-
ськості.

* * *
6 грудня 2012 р. Кабінетом Міністров України прийнято постано-

ву від 28.11.2012 № 1103 “Про внесення змін до Порядку утворення та 
діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів і Поряд-
ку віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, 
їх обліку та зберігання”.

* * *
7 грудня 2012 р. у Клубі Кабінету Міністрів України відбувся брифінг 

та пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участі Голови 
Державної архівної служби України О. П. Гінзбург.

Представники інформаційних агентств УКРІНФОРМ, Українські 
національні новини, телеканалу “Всесвітня служба УТР”, взяли участь 
у брифінгу, під час якого отримали інформацію про пріоритетні напрям-
ки діяльності Укрдержархіву, питання електронного документообігу та 
розробки життєвого циклу електронного документа. За час роботи те-
лефонної лінії до Голови Державної архівної служби надійшло 15 теле-
фонних звернень, які переважно стосувалися стажу роботи та розміру 
заробітної плати, нарахування пенсій, одноразових виплат громадянам, 
що мають статус дітей війни, навчання у вищих навчальних закладах, 
аварійного стану житлових приміщень тощо. Питання, які потребували 
додаткового вивчення Головою Державної архівної служби, взято на осо-
бистий контроль. Відповідальними працівниками Укрдержархіву підго-
товлено та надіслано за належністю 1� запитів до архівів, міністерств та 
відомств, про що поінформовано заявників.

* * *
1� грудня 2012 р. у приміщенні комплексу споруд ЦДА України 

відбулося засідання Громадської ради при Державній архівній службі  
України.

* * *
2� грудня 2012 р. у приміщенні комплексу споруд ЦДА України від-

булися урочисті збори з нагоди Дня працівників архівних установ.
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Того ж дня Голова Державної архівної служби України О. П. Гінз-
бург виступила в ефірі парламентського телеканалу “Рада” та привітала 
працівників архівних установ з професійним святом.

* * *
25 грудня Голова Державної архівної служби України О. П. Гінзбург 

виступила в прямому ефірі на радіо “Ера” у передачі “Обідня перерва”, 
присвяченій Дню працівників архівних установ.

У державних архівних установах

В Українському науково-дослідному інституті архівної 
справи та документознавства (УНДІАСД)

25 жовтня 2012 р. заступник директора інституту М. В. Горбатюк 
взяв участь у науковій конференції “Національна пам’ять: соціокультур-
ний та духовний вимір”, що відбулася в Українському інституті націо-
нальної пам’яті.

* * *
12 листопада 2012 р. відбулося чергове засідання вченої ради інс-

титуту, на якому було заслухано інформацію про підсумки роботи Між-
народної науково-практичної конференції “Електронний документ: 
актуальні завдання та практичне впровадження (Життєвий цикл елект-
ронного документа)”, звіт про результати виконання науково-дослідної 
роботи “Реєстр фондів, що містять документи архівної україніки в США” 
у 2012 р., затвердження тем дисертаційних досліджень на здобуття нау-
кового ступеня кандидата історичних наук здобувачів, що працюють поза 
аспірантурою та ін., а також розглянуто інші питання роботи інституту.

* * *
1� листопада 2012 р. заступник директора інституту М. В. Горба-

тюк взяв участь у роботі Всеукраїнського круглого столу “Національна 
пам’ять в Україні: виклики ХХІ століття”, що відбувся в Українському 
інституті національної пам’яті.

* * *
27 листопада 2012 р. заступник директора інституту М. В. Горбатюк 

взяв участь у роботі круглого столу “Петро Януарійович Стебницький:  
український громадсько-культурний діяч, видавець, публіцист, бла-
годійник (до 150-річчя від дня народження)”, що відбувся в Інституті 



173

української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського  
НАН України.

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

12 листопада 2012 р. начальник відділу використання інформації 
документів О. Г. Єфремова та головний спеціаліст сектора публікації до-
кументів І. М. Мягкий узяли участь у засіданні круглого столу на тему: 
“Голодомор 1932–1933 років в Україні: підсумки та перспективи дослід-
ження”, який відбувся у Національному музеї “Меморіал пам’яті жертв 
голодоморів в Україні”.

* * *
3 грудня 2012 р. у ЦДАВО України відкрито виставку архівних до-

кументів до 70-річчя початку визволення України від фашистських загар-
бників.

* * *
2� грудня 2012 р. у приміщенні комплексу споруд ЦДА України від-

крито виставку “Миттєвості життя архівів 2012”, підготовлену співробіт-
никами ЦДАВО України.

У Центральному державному архіві
громадських об’єднань України (ЦДАГО України)

12 жовтня 2012 р. до 70-ї річниці від створення Української повс-
танської армії у читальному залі ЦДАГО України відкрито документаль-
ну виставку, на якій представлені організаційні та агітаційні матеріали 
УПА, документи про її діяльність та боротьбу радянської влади проти 
українських націоналістів.

* * *
2 листопада 2012 р. у ЦДАГО України відкрито документальну 

виставку до 95-ї річниці проголошення Української Народної Республі-
ки. Представлені документи висвітлюють основні принципи політичної 
діяльності влади УНР, взаємовідносини з іншими народами і державами, 
ставлення до мирних переговорів у м. Брест-Литовську, а також погляд 
на майбутнє українського народу, перебудову державного устрою після-
революційної Росії.
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* * *
12 листопада 2012 р. директор ЦДАГО України В. С. Лозиць-

кого взяв участь у роботі круглого столу на тему “Голодомор 1932– 
1933 років в Україні: підсумки та перспективи дослідження”, який про-
ходив у Національному музеї “Меморіал пам’яті жертв голодоморів  
в Україні”.

* * *
22 листопада 2012 р. у ЦДАГО України відкрито документаль-

ну виставку “Жертвам Голодомору 1932–1933 років присвячується” до  
80-х роковин Голодомору 1932–1933 років, на якій представлено унікаль-
ні документи – свідчення трагічних подій, що випали на долю українсь-
кого народу.

У Центральному державному 
історичному архіві України, м. Київ (ЦДІАК України)

30 жовтня 2012 р. у ЦДІАК України відкрито виставку документів, 
присвячену реформаторській діяльності прем’єр-міністра П. А. Столи-
піна, його перебуванню в Києві, зокрема, офіціальне повідомлення про 
замах на життя, смерть, поховання, будівництво пам’ятника та увічнення 
пам’яті П. А. Столипіна.

* * *
31 жовтня 2012 р. у ЦДІАК України відкрито документальну вистав-

ку, присвячену 3�0-й річниці від дня народження українського гетьмана 
Пилипа Орлика (1692–17�2). На виставці представлено документи, які 
висвітлюють життя і діяльність Пилипа Орлика в еміграції.

* * *
20 листопада 2012 р. у Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка відбулися Тринадцяті джерелознавчі читання, присвя-
чені 160-річчю Центрального державного історичного архіву України,  
м. Київ.

* * *
3 грудня 2012 р. у ЦДІАК України відкрито документальну виставку, 

присвячену святкуванню 290-ї річниці з дня народження Григорія Савича 
Сковороди (1722–179�), видатного українського просвітителя-гуманіста, 
філософа, поета, педагога. 
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* * *
19 грудня 2012 р. у ЦДІАК України відкрито документальну вистав-

ку до історії Володимирського кафедрального собору у Києві, присвячену 
160-річчю від початку його будівництва.

У Центральному державному кінофотофоноархіві України
ім. Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)

2 жовтня 2012 р. заступник директора ЦДКФФА України  
ім. Г. С. Пшеничного Г. І. Божук дала інтерв’ю телеканалу “Тоніс”для 
сюжету про електронні архіви у телепрограмі “Соціальний статус: ваші 
пільги”.

* * *
10 жовтня 2012 р. на веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшенич-

ного опубліковано виставку фотодокументів та тематичний відеосюжет 
до 80-ї річниці пуску Дніпрогесу.

* * *
16 жовтня 2012 р. директор ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного 

Н. О. Топішко дала інтерв’ю телеканалу “Глас” про передачу Федераль-
ним архівним агентством (Російська Федерація) цифрової копії худож-
нього фільму “Зачарована Десна”.

* * *
5 листопада 2012 р. до 115-річчя від дня народження українського 

кінорежисера-документаліста й оператора Я. П. Авдієнка на веб-сайті  
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного опубліковано його фільмо-
графію.

* * *
6 листопада 2012 р. у приміщенні Національної парламентської біб-

ліотеки України відбулось засідання клубу “Бібліотека і Місто” на тему: 
80-річчя створення ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, у ході якого 
показано фільм “Джерела пам’яті” виробництва студії “ВІАТЕЛ”. 

* * *
15 листопада 2012 р. на веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пше-

ничного опубліковано виставку фотодокументів до 100-річчя від дня на-
родження українського поета, публіциста А. С. Малишка.
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* * *
26 листопада 2012 р. вийшло у світ наукове видання ЦДКФФА  

України ім. Г. С. Пшеничного “Війна 191�–1917 рр. (Із особистого фото-
альбому генерала графа Ф. А. Келлера)”

* * *
8 грудня 2012 р. на веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного 

опубліковано фільмографію кінорежисера, оператора А. О Серебренико-
ва до 80-річчя від дня народження.

* * *
9 грудня 2012 р. на телеканалі КДТРК відбувся показ документаль-

ного фільму “Джерела пам’яті” виробництва студії “ВІАТЕЛ”, створено-
го з нагоди 80-річчя ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.

У Центральному державному науково-технічному
архіві України (ЦДНТА України)

3 жовтня 2012 р. у Музеї історії Харківського національного уні-
верситету будівництва та архітектури відкрито виставку “Українські 
архітектори – автори проектів будівель, що зберігаються у ЦДНТА 
України”. Виставку приурочено до Всесвітнього дня архітектури.   
В експозиції представлено дванадцять проектів, кожен з яких виконаний 
у стилістиці, характерній для свого часу. Архівні документи відбивають 
розвиток української архітектурної школи у XX столітті.

* * *
� жовтня 2012 р. у газеті “Запорізька правда” вийшла друком стаття 

молодшого наукового співробітника А. Агішевої “Концертний зал імені 
Глінки в архівних документах” .

* * *
11 жовтня 2012 р. працівники ЦДНТА України виступили на Все-

українській науково-практичній конференції “Короленківські читання 
2012” за темою: “Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному 
інформаційному просторі” (ХДНБ ім. В. Г. Короленка) із доповідями: 
“Сучасна архівна виставка: варіанти рішень (з досвіду роботи Централь-
ного державного науково-технічного архіву України” (О. Є. Дождьова ), 
“Інтеграція архівних ресурсів у світову цифрову мережу” (А. О. Алєк-
сєєнко).
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* * *
18 жовтня 2012 р. у рамках конференції “Дев’яті Заболотнівсь-

кі читання: архітектурна та будівельна книга в Україні”, присвяченої  
150-річчю академіка архітектури О. М. Бекетова, експонувалися копії до-
кументів ЦДНТА України на тему: “Документальна спадщина академі-
ка архітектури О. М. Бекетова у фонді ЦДНТА України”. Із доповіддю 
про фонд особового походження цього видатного архітектора у ЦДНТА  
України виступила начальник відділу використання інформації докумен-
тів А. Алєксєєнко.

* * *
26 жовтня 2012 р. на замовлення Харківського національно-

го університету будівництва та архітектури працівником відділу ви-
користання інформації документів О. Дождьовою прочитано лек-
цію “Стилістика радянської архітектури (за матеріалами ЦДНТА  
України)” для студентів 2-го курсу архітектурного факультету.

Під час лекції демонструвалися копії документів з виставки:  
“Українські архітектори – автори проектів будівель, що зберігаються у 
ЦДНТА України”.

* * *
30 жовтня 2012 р. у газеті “Харківський університет” вийшла дру-

ком стаття начальника відділу використання інформації  А. Алєксєєн-
ко “Дякуємо за неоціненні дарунки” про документи, передані до архіву  
Л. П. Істоміною.

* * *
1 листопада 2012 р. у газеті “Вести” (Слов’янськ) вийшла друком 

стаття провідного спеціаліста О. Дождьової “Из истории Славянского ку-
рорта за архівними документами з комплексу 1-27 (фонд Р-32).

* * *
12 листопада 2012 р. для студентів 5 курсу спеціальності “Архівоз-

навство” історичного факультету Харківського національного універси-
тету ім. В. Н. Каразіна проведено тематичну екскурсію архівом за темою: 
“Фонди ЦДНТА України як джерельна база для написання курсових про-
ектів”. Про склад фондів архіву та можливості їх використання історика-
ми розповіла науковий співробітник Г. Голубкіна.

* * *
1� листопада 2012 р. на замовлення біологічного факультету Хар-

ківського національного університету ім. В. Н. Каразіна для студентів  
1-го курсу продемонстровано виставку за новими надходженнями до  
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Національного архівного фонду: “До ювілею фондоутворювача архіву 
– Істоміної Лідії Петрівни” (до 80-річчя від дня народження).

* * *
20 листопада 2012 р. на веб-сайті ЦДНТА України опубліковано 

виставку “ПАТ “Київпроект” – основний проектувальник столиці” до  
75-річчя установи. 

* * *
23 листопада 2012 р. відбулася Спільна нарада керівників струк-

турних підрозділів ЦДНТА України та Держархіву Харківської області 
з питань складання планово-звітної документації, яка проходила на базі 
Держархіву Харківської області.

Від ЦДНТА України в нараді взяли участь заступник директора  
М. А. Балишев, начальник відділу забезпечення збереженості докумен-
тів Л. А. Ястреб. На нараді були розглянуті питання планування роботи 
державних архівних установ та організації контролю за виконанням пла-
нових показників.

* * *
27 листопада 2012 р. у ЦДНТА України проведено екскурсію для 

студентів третього курсу історичного факультету Східноукраїнської філії 
Міжнародного Соломонового університету.

Студенти познайомилися з основними напрямами діяльності архіву, 
оглянули архівосховище, побачили роботу мікрофільмуючого обладнан-
ня для створення страхового фонду документації. 

* * *
11 грудня 2012 р. у ЦДНТА України відкрито документальну вистав-

ку “ЦДНТА України – скарбниця документів стратегічного значення”.  
В її експозиції представлені найбільш цікаві документи з проектів і нау-
ково-дослідних робіт, реалізація та впровадження яких відіграло значну 
роль у посиленні економіки країни. Серед матеріалів є і нещодавно роз-
секречені, зокрема, звіт про сховища і протирадіаційні укриття. Більша 
частина документів експонується вперше. Виставку відвідали студенти 
історичного факультету Східноукраїнської філії Міжнародного Соломо-
нового університету, молоді науковці, представники ЗМІ.

Того ж дня  у вечірньому випуску новин Харківського обласного  
державного радіо прозвучала радіопередача про ЦДНТА України. 
Інтерв’ю щодо фондів архіву надав директор Євген Семенов, про архів-
ні науково-інформацйні заходи архіву розповіла старший науковий спів-
робітник Г. Голубкіна.
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* * *
1� грудня 2012 р. працівникі ЦДНТА України на XXX Міжнарод-

ній Краєзнавчій конференції молодих вчених (ХНУ ім. В. Н. Каразіна) 
виступили  із доповідями: “Нереалізований проект прибуткового будин-
ку у центрі м. Харкова за документом ЦДНТА України” (Г. С. Голубкі-
на), “Архангело-Михайлівська церква – зруйнована історична пам’ятка 
релігійного і церковного життя м. Харкова: аналіз документа ЦДНТА  
України” (А. А. Агішева).

У Центральному державному архіві-музеї
літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України)

15 жовтня 2012 р. у галереї ЦДАМЛМ України відкрито доку-
ментально-книжкову виставку, присвяченої життю, творчій та гро-
мадській діяльності одного з найпопулярніших українських прозаїків  
ХХ ст., Героя України Павла Архиповича Загребельного (192�–2009).

* * *
26 жовтня 2012 р. о 17.00 в конференц-залі ЦДАМЛМ України  

в рамках літературно-музичного проекту “Мистецькі зустрічі в архіві- 
музеї” виступила відома етномузиколог, педагог, дослідниця та виконави-
ця українських народних пісень, лауреат міжнародних конкурсів Наталія 
Сербіна. У програмі її сольного концерту були історичні, ліричні пісні та 
балади, канти і псальми у супроводі колісної ліри.

* * *
7 листопада 2012 р. у приміщенні комплексних споруд ЦДА Украї-

ни відбулася урочиста церемонія передачі унікальних документів всес-
вітньо-відомого українського письменника-фантаста Олеся Бердника до 
ЦДАМЛМ України.

* * *
16 листопада 2012 р. в архівно-музейному комплексі “Літератур-

но-мистецькі Плюти” (відділ ЦДАМЛМ України) відбулася літератур-
но-мистецька зустріч “Золоті розсипи поезії Андрія Малишка” з нагоди  
100-річчя від дня народження видатного українського поета.

* * *
21 листопада 2012 р. у конференц-залі ЦДАМЛМ України відбу-

лася прес-конференція, присвячена передачі до ЦДАМЛМ унікальної  
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рукописної спадщини видатного діяча українського музичного мистецтва  
ХХ ст., композитора, хормейстера, фольклориста, музикознавця, педаго-
га, автора першого українського балету Михайла Івановича Вериківсько-
го (1896–1962).

* * *
6 грудня 2012 р. у конференц-залі ЦДАМЛМ України у рамках літе-

ратурно-музичного проекту “Мистецькі зустрічі в архіві-музеї” відбулися 
сценічні читання п’єси київського драматурга Тетяни Киценко “Кімната 
абсолютної тиші”.

У Державному департаменті страхового  
фонду документації (СФД)

21 грудня 2012 р. у прес-центрі Харківської філії приватного акціонер-
ного товариства “Комсомольська правда – Україна” відбувся круглий стіл 
“Національна безпека: регіональна політика у інформаційній сфері”.

Організатором круглого столу виступила Харківська громадська 
організація “Центр стратегічних досліджень та інноватики”, кафедра 
зовнішньої політики та національної безпеки Харківського регіонально-
го інституту державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України, ПАТ “Комсомольська правда –  
Україна”.

У засіданні круглого столу взяли участь науковці, науково-педаго-
гічні працівники, народні депутати, державні службовці, посадові осіби 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представ-
ники ЗМІ.

У ході засідання, зокрема обговорено питання: регіональної політи-
ки в інформаційній сфері, законодавчого регулювання у сфері інформа-
ційної безпеки, формування та використання універсальних банків до-
кументів та даних на потенційно небезпечні об’єкти, об’єкти відвищеної 
небезпеки, екологічно небезпечні об’єкти.

З доповіддю на тему “Державний реєстр потенційно небезпечних 
об’єктів для забезпечення техногенної безпеки регіону” виступив заступ-
ник директора НДІ мікрографії з наукової роботи Т. М. Кривулькін.

* * *
19 жовтня 2012 р. у Державному департаменті СФД відбулися уро-

чистості з нагоди 20-річчя створення системи страхового фонду докумен-
тації України. У заходах взяла участь заступник Голови Державної архів-
ної служби України О. В. Музичук
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У Держархіві в Автономній Республіці Крим

23 листопада 2012 р. у будівлі Держархіву в Автономної Республіки 
Крим проведено семінар-практикум для керівників і робітників діловодс-
тва та архівних служб, членів експертних комісій міністерств, республі-
канських комітетів, інших органів виконавчої влади Автономної Респуб-
лікі Крим. 

* * *
28 листопада 2012 року у Держархіві в Автономній Республіці Крим 

відбувся семінар-практикум для для керівників і працівників діловодних 
служб, членів експертних комісій підприємств, установ та організацій 
Автономної Республіки Крим.  

* * *
13 грудня 2012 р. у Держархіві в Автономної Республіці Крим від-

крито документальну виставку “З історії становлення української держа-
ви. До 130-річчя від дня народження В. К. Липинського”.

* * *
20 грудня 2012 р. у Держархіві в Автономної Республіці Крим від-

булася наукова конференція “СРСР в обличчях, долях, документах”. Кон-
ференцію відвідували студенти Таврійського національного університету 
ім. В. І. Вернадського і Кримського університету культури, мистецтва  
і туризму.

Того ж дня у Держархіві в Автономній Республіці Крим відкрито фо-
тодокументальну виставку “До 90-річчя СРСР”.

У Держархіві Волинської області

22 жовтня та 6 листопада 2012 р. начальник відділу формуван-
ня НАФ та діловодства Р. Р. Ярмолюк, на виконання спільного наказу  
Держархіву Волинської області та Територіального управління Державної 
судової адміністрації України в Волинській області та з метою вивчення 
стану організації ведення місцевими загальними судами Волинської об-
ласті архівної роботи, працювала у діловодних та архівних підрозділах 
судових органів Любешівського, Маневицького, Старовижівського та Ко-
вельського районів.

* * *
22 жовтня 2012 р. Держархів Волинської області відвідали земля-

ки відомого математика М. П. Кравчука – уродженця с. Човниця Ківеців-
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ського району Волинської області. Начальник відділу інформації та вико-
ристання документів НАФ Л. І. Коць ознайомила гостей з документами 
архіву, представленими на виставці “Великий математик” (до 120-річчя з 
дня народження М. П. Кравчука).

* * *
31 жовтня 2012 р. начальник відділу зберігання документів НАФ  

Держархіву області С. В. Гладка взяла участь у семінарі “Управлінське 
лідерство”, який відбувся на базі Державного закладу післядипломної ос-
віти “Волинський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації працівників органів державної влади, органів місцевого самовряду-
вання, державних підприємств, установ і організацій”.

* * *
31 жовтня 2012 р. відбулося чергове засідання колегії Держархіву 

Волинської області з порядком денним, на якому, зокрема, розглянуто пи-
тання створення страхового фонду і фонду користування на документи 
НАФ”.

* * *
2 листопада 2012 р. начальник відділу інформації та використання 

документів НАФ Л. І. Коць провела огляд тематичних виставок “УПА 
на Волині” та “Липинський в документах Державного архіву Волинської 
області” для учнів 10-х класів Луцької загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. 
№ 17.

* * *
1� листопада 2012 р. відповідно до графіку спеціалістом юридич-

ного відділу облдержадміністрації, проведено перевірку ефективності 
здійснення в Держархіві Волниськох області контролю за виконанням 
завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради  
України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів 
України. За результатами перевірки, роботу архіву визначено достатньо 
ефективною.

* * *
15–16 листопада 2012 р. директор Держархіву Волинської області  

В. М. Гика виступив на відкритті III науково-практичної конференції  
“Історія та сучасність православ’я на Волині” та взяв участь у роботі 
секції “Православ’я на Волині в пам’ятках сакрального мистецтва” з до-
повіддю “Документи Держархіву Волинської області – джерела вивчен-
ня церковної історії”. Учасники конференції ознайомились з діяльністю 
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Волинської духовної семінарії, зокрема, їм було представлено концерт 
духовної пісні, проведено презентацію книги “Проповіді” митрополита 
Волинського і Луцького Ніфонта.

* * *
21 листопада 2012 р. заступник директора Держархіву Волинської 

області М. Г. Багнюк ознайомилася з роботою комісії архівного відділу 
Маневицької райдержадміністрації Волинської області.

* * *
21 листопада 2012 р. начальник відділу організації і координації ар-

хівної справи та кадрів С. І. Маковська взяла участь у семінарі “Закон 
України “Про доступ до публічної інформації”. Практичні аспекти його 
реалізації” за участю фахівців інформаційно-аналітичного видання для 
керівників і спеціалістів органів місцевого самоврядування “Місцеве 
самоврядування” та першого практичного видання для державних служ-
бовців “Держслужбовець”.

* * *
У листопаді 2012 р. Держархівом Волинської області завершено 

прийом метричних книг від обласного відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Реєстраційної служби Головного управління юстиції у 
Волинській області. Надійшли метричні книги 16 районів області та міст 
Луцька, Ковеля і Володимир-Волинського за 193�–1937 роки у кількості 
�23 од. зб.

* * *
2� грудня 2012 р. у Держархіві Волинської області відбулися урочис-

тості з нагоди Дня працівників архівних установ України.

* * *
25 грудня 2012 р. директор Держархіву Волинської області  

В. М. Гика взяв участь у прямому ефірі передачі “Тема дня” на телеканалі 
“Нова Волинь” Волинської обласної державної телерадіокомпанії, яка 
була приурочена до Дня працівників архівних установ України. 

У Держархіві Дніпропетровської області

8–12 жовтня 2012 р. у Держархіві Дніпропетровської області працю-
вали курси підвищення кваліфікації для працівників діловодних служб 
та експертних комісій підприємств, установ, організацій – джерел ком-
плектування НАФ. На лекціях розглядалися законодавчі та нормативно-
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правові документи з питань діловодства та архівної справи, вимоги до 
оформлення документів, організація загального діловодства та діловодс-
тва за зверненнями громадян, робота з документами, що містять службо-
ву інформацію. 

* * *
16 листопада 2012 р. відбулася VIII Дніпропетровська історико-

краєзнавча конференція “Історія Дніпропетровського Надпоріжжя” (до 
80-річчя створення Дніпропетровської області), одним з організаторов 
якої був Держархів Дніпропетровської області. Із доповіддю “Висвітлен-
ня культурно-освітних проблем сільських районів Дніпропетровщини пе-
ріоду 19��–19�9 рр. у друкованих засобах масової інформації“ виступи-
ла провідний спеціаліст відділу інформації та використання документів  
О. В. Шумейко.

* * *
23 листопада 2012 р. у Держархіві Дніпропетровської області від-

крито виставку “Голодомор на Дніпропетровщині”.

* * *
26 листопада 2012 р. в ефері І-го та ІІ-го каналу обласного радіо про-

звучала передача про порядок звернення громадян до Держархіву Дніп-
ропетровської області.

* * *
12 грудня 2012 р. у Держархіві Дніпропетровської області відкри-

то виставку, присвячену Дню вшанування учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС.

* * *
20 грудня 2012 р. в газеті “Днепр вечерний ” надруковано інтерв’ю 

директора Держархіву Дніпропетровської області Н. В. Киструської, при-
свячене Дню працівників архівних установ України.

У Держархіві Донецької області

18 жовтня 2012 р. відбулося виїзне засідання Єкспертно-перевірної 
комісії Держархіву Донецької області на базі архівного відділу Кіров-
ської міської ради. У засіданні взяли участь: керуюча справами викон-
кому Кіровської міської ради Я. С. Тимофеєва, заступник міського го-
лови Жданівської міської ради В. В. Коба, начальники архівних відділів 
Кіровської та Жданівської міських рад, відповідальні за архіви підпри-



185

ємств та установ міст Кіровське і Жданівка. Своїм досвідом роботи 
поділилися начальники архівних відділів Єнакіївської, Торезькоі; Шах-
тарської міських рад.

У рамках заходу відкрито виставку документів з історії міст Кіровсь-
ке та Жданівка, підготовлену Держархівом Донецької області. В єкспози-
ції виставки представлено архівні документи XX ст. про адміністратив-
но-територіальний поділ селищ та населених пунктів, які у подальшому 
увійшли до складу міст Кіровське та Жданівка, метричні книги німецьких 
селищ, списки населених пунктів Сталінської округи 1926 року, протоко-
ли перших партійних засідань та конференцій, адміністративні та інше.

* * *
5 листопада 2012 р. на 27-му каналі Донецького обласного держав-

ного телебачення вийшла передача “Не підвладно часу” за документами  
Держархіву Донецької області.

* * *
8 листопада 2012 р. в Головному управлінні Пенсійного фонду  

України в Донецькій області за участі працівників Держархіву Донець-
кої області відбувся одноденний семінар на тему: “Порядок роботи з до-
кументами та організація контролю за їх виконанням”, на якому взяли 
участь начальники загальних відділів, завідуючі секторами загального ді-
ловодства, головні спеціалісти з діловодства управлінь Пенсійного фонду 
України у містах, районах та районах в містах Донецької області.

Того ж дня відбулось засідання колегії Держархіву Донецької області 
з порядком денним, на якому розглянуто питання виконання антикоруп-
ційного законодавства, стану та перспективи розсекречування докумен-
тів, стан контролю за виконанням документів в Держархіві Донецької 
області.

* * *
12 листопада 2012 р. на 27-му каналі Донецького обласного держав-

ного телебачення вийшла передача “Не підвладно часу”, присвячена са-
модіяльних театрам Донбасу.

19 листопада 2012 р. на 27-му каналі Донецького обласного держав-
ного телебачення вийшла передача з циклу “Не підвладно часу” присвя-
чена історії Донецького телебачення.

* * *
21 листопада 2012 р. в ефірі Донецького обласного радіо прозвуча-

ла передача із циклу “Духовна пристань”, підготовлена за документами  
Держархіву Донецької області.
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* * *
26 листопада 2012 р. в ефірі Донецького обласного радіо прозвучала 

передача із циклу “На полюсах історії” до 80-річчя Донецького Націо-
нального театру опери та балету.

Того ж дня у Держархіві Донецької області відкрито виставку “Дон-
бас театральний”.

* * *
28 листопада 2012 р. на 27-му каналі Донецького обласного держав-

ного телебачення вийшла програма “Сторінки історії” за темою “Життя 
та творчість Олени Петрівни Горчакової”.

* * *
20 грудня 2012 р. відбулася прес-конференція з представниками ЗМІ 

Донецької області до 90-річчя держархіву області та 80-річчя архівної 
системи Донецької області, на якій було презентовано дві виставки до-
кументів “Документи з історії Державного архіву Донецької області” та 
“Скарби регіону у документах Держархіву Донецької області”.

* * *
2� грудня 2012 р. відбулися урочистості з нагоди Дня працівників 

архівних установах України.
Того ж дня в ефірі Донецького обласного радіо прозвучала передача 

із циклу “На полюсах історії”: “До 90-річчя держархіву області та 80-річ-
чя архівної системи Донецької області”.

У Держархіві Житомирської області

23 жовтня 2012 р. на базі Держархіву Житомирської області відбув-
ся всеукраїнський семінар з питань створення розгалуженої мережі тру-
дових архівів. У заході взяли участь керівництво Укрдержархіву, Жито-
мирської обласної ради та облдержадміністрації, директори державних 
архівів областей, відповідальні працівники Укрдержархіву, керівники 
архівних установ Житомирської області. До учасників семінару з приві-
тальним словом звернулись голова Житомирської обласної ради Й. А. За-
паловський, перший заступник голови Житомирської облдержадмініст-
рації М. М. Олещенко. У пленарній частині всеукраїнського семінару  
з доповіддю про проблемні питання нормативно-правового забезпечення 
створення та діяльності трудових архівів виступила голова Державної ар-
хівної служби України О. П. Гінзбург.

Проведення всеукраїнського семінару висвітлювали центральні та 
місцеві засоби масової інформації.
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* * *
30 жовтня 2012 р. заступник директора Держархіву Житомирської 

області – головний зберігач фондів Н. Г. Шимченко та голова профкому 
Держархіву Житомирської області Н. Ф. Корнатовська взяли участь у за-
сіданні президії Житомирської обласної профспілкової організації праців-
ників державних установ України щодо розгляду питання про виконання 
рішення колегії Укрдержархіву та постанови президії ЦК профспілки від 
1�.06.2011“Про роботу адміністрацій та профспілкових комітетів держав-
них архівних установ по створенню безпечних і нешкідливих умов праці” 
та виконання умов колективного договору з цих питань. 

* * *
20 листопада 2012 р. у Держархіві Житомирської області відкрито 

виставку документів “До Дня пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932–
1933 рр.”.

* * *
12 грудня 2012 р. у Держархіві Житомирської області відбулося ос-

таннє засідання комісії з проведення робіт щодо розсекречення, оприлюд-
нення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським виз-
вольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні. 

* * *
12 грудня 2012 р. провідний спеціаліст сектора організації та коор-

динації архівної справи Р. Ю. Кондратюк взяв участь в проведенні облас-
ного семінару для педагогічних керівників науково-дослідницьких робіт 
Малої академії наук України у наукових відділеннях історії, філософії та 
суспільствознавства, наук про Землю, який відбувся в Житомирському 
обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді Жито-
мирської облради. 

* * *
18 грудня 2012 р. в прямому ефірі Житомирського обласного радіо 

відбувся виступ заступника директора Держархіву Житомирської області 
Л. В. Мироненко з нагоди професійного свята – Дня працівників архівних 
установ.

* * *
20 грудня 2012 р. голова профкому Держархіву Житомирської об-

ласті Н. Ф. Корнатовська взяла участь у роботі ІІ Пленуму Житомирської 
обласної профспілкової організації працівників державних установ  
України.
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* * *
2� грудня 2012 р. відбулися  урочисті збори та святковий концерт ху-

дожньої самодіяльності, присвячені Дню працівників архівних установ. 
Кращих архівістів було нагороджено грамотою та подякою Державної 
архівної служби України, грамотами Житомирської обласної державної 
адміністрації, Житомирської обласної ради, обкому профспілки праців-
ників державних установ України, Держархіву Житомирської області.

У Держархіві Закарпатської області

3 жовтня 2012 р. начальником відділу формування НАФ проведено 
семінар для працівників відповідальних за діловодство та архів у ПАТ 
“Закарпаттяобленерго” з питання складання номенклатури справ та по-
рядку застосування Переліку типових документів, що створюються під 
час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, 
інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків збері-
гання документів.

* * *
� жовтня 2012 р. в архіві м. Ужгород відкрито виставку архівних  

документів “До роковин трагедії Бабиного Яру”.
На виставці експонувався ряд цікавих документів, що розкривають її 

зміст, зокрема: накази нацистської влади в місті Києві про збір єврейсько-
го населення на розі вулиць Мельника і Докторівської, протокол допиту 
свідка Є. Є. Книш про масовий розстріл єврейського населення, прото-
кол допиту колишнього в’язня Сирецького концтабору С. Я. Андрійовича 
про масове спалювання трупів жертв нацистських окупантів у Бабиному 
Яру, протокол допиту киянки Н. Ф. Петренко, яка була свідком знущань 
нацистів над мирним населенням м. Києва у Бабиному Яру, 28 листопада 
19�3 року, заява колишнього в’язня Сирецького концтабору І. М. Брод-
ського про масові знущання над мирними жителями у Бабиному Яру.

* * *
15 жовтня 2012 р. у Держархіві Закарпатської області відкрито 

виставку “Демократичні традиції України”.
Виставка включала розділи, що охоплювала всі етапи демокра-

тичних традицій України, а саме: перші паростки демократії України: 
грецькі поліси, псевдодемократія степових імперій, Київська Русь – на 
перехресті цивілізацій, протодемократія Українського козацтва, місь-
кі демократії, шляхетська демократія Речі Посполитої, перший досвід 
парламентаризму, під гаслами націоналізму та соціалізму, демократія в  
Україні ХХ століття вибір та випробування.
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* * *
19 жовтня 2012 р. у Держархіві Закарпатської області відкри-

то виставку документів “До 3�0-ї річниці від дня народження Пилипа  
Орлика (1672–17�2) – Гетьмана України, автора першої української Кон-
ституції”.

На виставці експонувалися документи, що розповідають про життя 
та діяльність гетьмана України Пилипа Орлика, автора однієї з перших у 
світі демократичних конституцій “Пакти і Конституція прав і вольностей 
Війська запорізького”, документи і матеріали про розвиток конституцій-
но-правових відносин, конституційного процесу в незалежній Україні, 
матеріали періодичних видань, що висвітлюють прийняття Конституції.

* * *
1� листопада 2012 р. в архіві м. Берегово відкрито виставку до  

90-річчя утворення культурно-просвітницького товариства ім. Духновича.

* * *
15 листопада 2012 р. у Держархіві Закарпатської області відбула-

ся презентація збірника архівних документів і матеріалів “Закарпатські 
втікачі в СРСР: через табори ГУЛАГу і БУЗУЛУК до рідних Карпат. 
1939–19�9”, який підготовлено колективом редколегій обласної Книги 
“Реабілітовані історією”. Учасникам презентації продемонстрували до-
кументальний фільм “Втікачі у безсмертя”.

* * *
22 листопада 2012 р. директор Держархіву Закарпатської області  

М. Д. Місюк взяв участь у конференції “З нагоди 100-річчя з дня смерті 
Юлія Фірцака – єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії”, яка 
відбулася в Закарпатському угорському інституті ім. Ф. Ракоці ІІ.

* * *
27 листопада 2012 р. на базі Держархіву Закарпатської області прове-

дено чергове засідання постійно діючого семінару “Сучасне діловодство 
та архівна справа” для працівників архівних підрозділів і членів експерт-
них комісій установ, організацій, підприємств – джерел комплектування 
архіву.

* * *
29 листопада 2012 р. відбулося розширене засідання колегії Держар-

хіву Закарпатської області з порядком денним, на якому розглянуто хід 
розпорядження Президента України від 13.0�.2005 № 957/2005-рп “Про 
невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей 
України”.
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У Держархіві Запорізької області

2 жовтня 2012 р. у Держархіві Запорізької області відкрито докумен-
тальну виставку “Дніпробуд – електричне серце України” (до 80-річчя 
введення до експлуатації Дніпровської електростанції ім. В. І. Леніна).

Того ж дня на веб-сайті Держархіву Запорізької області опубліковано 
фотовиставку “Дніпробуд у фотооб’єктиві”.

* * *
9 жовтня 2012 р. Держархівом Запорізької області та Запорізьким 

центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників держав-
них підприємств, установ та організацій для працівників архівних від-
ділів райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та тру-
дових архівів проведено тематичний короткостроковий семінар на тему: 
“Актуальні питання управління архівною справою та діловодством в зоні 
комплектування архівних установ”. 

* * *
9–11 жовтня 2012 р. у газеті Запорізької обласної ради та обласної 

державної адміністрації “Запорізька правда” у рубриці “З архівних дже-
рел” опубліковано статті С. Д. Третяк “Чудо з чудес – наш Дніпрогес! 
Народження Дніпровської ГЕС. Як це було (1927–1932 рр.)” та головного 
спеціаліста Держархіву Запорізької област І. В. Козлової “На шляху до 
відродження. Назустріч  69-річчю звільнення Запоріжжя”.

* * *
11 жовтня 2012 р. відбулося засідання колегії Держархіву Запорізької 

області, присвячене підбиттю підсумків діяльності архівних установ об-
ласті за 9 місяців 2012 року.

* * *
29 жовтня 2012 р. на веб-сайті Держархіву Запорізької області опуб-

ліковано он-лайнову виставку фотодокументів “Бердянськ – повітове  
і портове місто Таврійської губернії (до 185-річчя від дня заснування  
м. Бердянська Запорізької області, 110-річчя від дня заснування курорту 
“Бердянськ”).

* * *
20 листопада 2012 р. на веб-сайті держархіву Запорізької облас-

ті опубліковано виставку документів “Голодомор 1932–1933 рр. на За-
поріжжі. Мовою документів”.
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* * *
21 листопада 2012 р. у Держархіві Запорізької області відкрито 

виставку до 165-річчя з дня народження етнографа, історика, археологоа  
Запоріжжя Я. П. Новицького.

* * *
22 листопада 2012 р. для працівників архіву був проведений єдиний 

день інформування за темою: “Реалізація соціальних ініціатив Президен-
та України в Запорізькій області”.

* * *
20 грудня 2012 р. у газеті Запорізької обласної ради та обласної  

державної адміністрації “Запорізька правда” у рубриці “З архівних дже-
рел” опубліковано статтю головного спеціаліста І. В. Козлової “Перший 
тролейбус”.

* * *
21 та 2� грудня 2012 р. на обласному радіо Запорізької обласної  

державної телерадіокомпанії вийшли в ефір перша та друга частини 
радіопередачі “До Дня працівників архівних установ”.

У Держархіві Київської області

16–19 жовтня 2012 р. у Держархіві Київської області проведено те-
матичний семінар “Організація роботи архівних установ Київської об-
ласті” для новопризначених начальників архівних відділів та керівників 
трудових архівів, у ході семінару проведено навчання з питань забезпе-
чення збереженості, обліку, реставрації документів, роботи із звернення-
ми громадян.

* * *
22 листопада 2012 р. у Держархіві Київської області відкрито вистав-

ку “До 80-х роковин Голодомору в Україні”. 

* * *
29 листопада 2012 р. у Держархіві Київської області до 112-ої річ-

ниці від дня народження народної художниці України Катерини Білокур 
відкрито виставку “І пензлем чарівним, і словом високим світ подиву-
вала…”. 
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У Держархіві Кіровоградської області

3 жовтня 2012 р. в ефірі Кіровоградської обласної державної теле-
радіокомпанії прозвучала радіопередача до 130-річчя від дня народження 
композитора К. Шимановського, підготовлена за документами Держар-
хіву Кіровоградської області.

* * *
6 жовтня 2012 р. працівники Держархіву Кіровоградської області взя-

ли участь у підготовці та відкритті спільної з Кіровоградською обласною 
державною універсальною науковою бібліотекою ім. Д. І. Чижевського та 
Кіровоградським обласним краєзнавчим музеєм виставки документів до 
130-річчя від дня народження композитора К. Шимановського.

* * *
17 жовтня 2012 р. у Держархіві Кіровоградської області відкрито 

виставку архівних документів “Єлисаветградщина – батьківщина талан-
тів” та проведено екскурсії для студентської молоді.

* * *
18 жовтня 2012 р. в газеті “Наше місто” опубліковано статтю на-

чальника відділу інформації та використання документів О. Трибуцької 
“Сибірські палестини Аарона Шулова” (сторінки з життя відомого вчено-
го, одного із творців держави Ізраїль, уродженця м. Єлисаветграда).

* * *
30 жовтня 2012 р. у Держархіві Кіровоградської області відбулося 

засідання колегії, на якому, зокрема, розглянуто підсумки роботи держав-
них архівних установ області та архівних відділів міських рад за 9 місяців 
поточного року.

* * *
1 та 15 листопада 2012 р. в газеті “Народне слово” опублікова-

но статті начальника відділу інформації та використання документів  
О. Трибуцької “Театральне та літературне життя у Єлисаветграді в період 
української революції 1917–1921 років” та головного спеціаліста відділу 
Л. Пасічник “Суспільний порядок та благочинство в Єлисаветграді”.

* * *
22 листопада 2012 р. працівники Держархіву Кіровоградської облас-

ті взяли участь у засіданні круглого столу “Відрядження в один кінець”, 
присвяченому пам’яті жертв політичних репресій та голодоморів, органі-
зованому Кіровоградською обласною державною універсальною науко-
вою бібліотекою ім. Д. І. Чижевського.
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* * *
23 листопада 2012 р. в ефірі Кіровоградської обласної державної те-

лерадіокомпанії прозвучала радіопередача “Хлібозаготівлі методами інк-
візиції” (до Дня пам’яті жертв голодоморів).

* * *
28 листопада 2012 р. працівники Держархіву Кіровоградської облас-

ті взяли участь у виїзній краєзнавчій конференції з нагоди 70-річчя з часу 
утворення підпільної молодіжної організації “Спартак” у с. Красногірка 
Голованівського району.

* * *
30 листопада 2012 р. у Держархіві Кіровоградської області проведе-

но нараду-семінар з працівниками діловодних, експертних та архівних 
служб організацій усіх форм власності з питань ведення діловодства, ро-
боти експертних комісій та архівних підрозділів установ.

* * *
1� грудня 2012 р. на веб-сайті Держархіву Кіровоградської області 

опубліковано виставку архівних документів “Національно-визвольний 
рух на Єлисаветградщині у 1917–1921 роках”.

У Держархіві Луганської області

� та 9 жовтня 2012 р. працівниками відділу організації, координації 
архівної справи, правового, діловодного забезпечення та інформаційних 
технологій здійснено комплексні перевірки стану архівної справи в архів-
них відділів Антрацитівської та Рубіжанської міських рад.

* * *
16 та 23 жовтня 2012 р. працівниками відділу організації, координації 

архівної справи, правового, діловодного забезпечення та інформаційних 
технологій здійснено контрольні перевіряння діяльності архівного відді-
лу Первомайської міської ради, КУ “Трудовий архів м. Первомайська” та 
архівного відділу Брянківської міської ради. 

* * *
30 жовтня 2012 р. Держархівом Луганської області спільно з Го-

ловним управлінням юстиції у Луганській області проведено семінар 
для начальників та осіб, відповідальних за архіви районних, міських та  
міськрайонних управлінь юстиції у Луганській області, начальників 
реєстраційних служб за темою: “Основні положення роботи архівів 
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районних, міських та міськрайонних управлінь юстиції у Луганській об-
ласті”. Зі вступним словом виступили начальник Головного управління 
юстиції у Луганській області І. Г. Запорожець та директор Держархіву 
Луганської області К. М. Безгинська.

У ході семінару фахівцями Держархіву Луганської області були ви-
світлені питання щодо організації роботи архівних підрозділів установ,  
проведення експертизи цінності документів, вимог до складання номенк-
латур справ та формування документів у справи, науково-технічного впо-
рядкування документів, складання описів справ, історичних довідок та 
порядку передавання документів НАФ на державне зберігання. 

* * *
1 листопада 2012 р. для студентів 2–� курсів Інституту інформацій-

них технологій зі спеціальності “Діловодство” та “Документознавство 
та інформаційна діяльність” Луганського національного університету  
ім. Тараса Шевченка начальником відділу інформації та використання до-
кументів Т. В. Проха проведено екскурсію за темою: “Організація діяль-
ності державної архівної установи. Формування Національного архівного 
фонду” .

* * *
6 листопада 2012 р. відбулося розширене засідання колегії  

Держархіву Луганської області, на якому, зокрема, розглянуто підсумки 
комплексних перевірок роботи архівного сектору Новоайдарської, архів-
ного відділу Сватівської райдержадміністрацій, а також архівних відділів 
Антрацитівської, Рубіжанської і Кіровської міських рад,  співпраці Держ-
архіву Луганської області із засобами масової інформації у 2012 році.

Після засідання колегії було проведено семінар для начальників  
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад та керівників трудо-
вих архівів Луганської області за темою: “Форми та порядок заповнення 
планово-звітньої документації”.

* * *
21 грудня 2012 р. в концертній залі Луганської державної академії 

культури і мистецтв відбувся урочистий захід з нагоди Дня працівників 
архівних установ. 

У заході взяли участь представники керівництва обласної ради та об-
ласної державної адміністрації Луганської області, представники вищих 
учбових закладів Луганська, начальники архівних відділів райдержад-
міністрацій та міських рад області, керівники трудових архівів, представ-
ники організацій, установ та підприємств Луганська.
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У Держархіві Львівської області

3 жовтня 2012 р. головним спеціалістом відділу використання ін-
формації документів О. Л. Бондаром проведено оглядову екскурсіію для 
працівників Наукової бібліотеки Львівського національного університету  
ім. І. Франка, Львівської національної академії ветеринарної медицини.

* * *
� жовтня 2012 р. у Львівському регіональному інституті державно-

го управління при Президентові України відбувся круглий стіл на тему: 
“Архівна справа в державних архівних установах області”, в якому взяли 
участь завідувачі загальних відділів райдержадміністрацій, а також на-
чальник відділу забезпечення зберігання документів N 1 В. М. Кислий, 
начальник відділу обліку та довідкового апарату Г. Кордіяка.

* * *
5 жовтня 2012 р. начальником відділу забезпечення зберігання до-

кументів N 1 В. М. Кислим проведено оглядову екскурсію архівом для 
студентів факультету архітектури Національного університету “Львівсь-
ка політехніка”.

* * *
19 жовтня 2012 р. в газеті “Львівщина” вийшла стаття – інтерв’ю 

з головним спеціалістом відділу використання інформації документів  
О. Л. Бондарем “Сила і сюрпризи Конституції – мовою документів”.  
(За документами Держархіву Львівської області). 

* * *
22 жовтня 2012 р. на веб-сайті Держархіву Львівської області роз-

міщено статтю В. Клювака, члена Національної спілки журналістів  
України, колишнього заступника директора Держархіву Львівської облас-
ті: “Молоде життя старих мурів”.

* * *
2 листопада 2012 р. головним спеціалістом відділу використання ін-

формації документів О. Л. Бондаром проведено оглядову екскурсію архі-
вом для працівників Львівської облспоживспілки.

* * *
7–9 листопада 2012 р. у Держархіві Львівської області проведе-

но навчальний семінар для керівників архівних установ низової ланки  
з питань створення мережі трудових архівів у Львівській області, ЕК при 
архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад, стану пожежної 



196

безпеки в архівних установах низової ланки; планування роботи архівних 
відділів райдержадміністрацій та міських рад на 2013 рік та звітності за 
2012 рік, стану виконання Програми здійснення контролю за наявністю, 
станом і рухом документів НАФ на 2009–2019 роки. 

* * *
19 листопада 2012 р. відбулася нарада під проводом голови Львів-

ської облдержадміністрації, де заслуховувався звіт директора Держархіву 
Львівської області П. І. Кравчука “Основні завдання та функції місцевих 
державних архівних установ Львівської області”.

* * *
23 листопада 2012 р. у фойє Львівської обласної державної адмініст-

рації відкрито тематичну виставку Держархіву Львівської області “Голго-
фа українського народу”.

* * *
2� листопада 2012 р. на каналі НТА відбулася демонстрація корот-

кометражного документального фільму “Голгофа українського народу”, 
підготовленого на основі матеріалів однойменного збірника документів 
“Голгофа українського народу”, виставки Держархіву Львівської області 
та інтерв’ю з членом Національної спілки журналістів України, колишнім 
заступником директора Держархіву Львівської області В. Клюваком.

* * *
12 грудня 2012 р. головним спеціалістом відділу використання ін-

формації О. Л. Бондаром проведено оглядову екскурсію виставковим 
центром архіву для працівників часопису “Ідея і чин”.

* * *
13 грудня 2012 р. у фойє Львівського Національного Академічного 

театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької за участі керівницва 
та працівників Держархіву Львіської області, оперного театру та місце-
вих ЗМІ, відкрито тематичну виставку архівних матеріалів “Львівський 
оперний театр ім. Соломії Крушельницької – перлина світової архітек-
тури”, один із розділів, якої присв’ячений 1�0-річчю з дня народження 
Крушельницької Соломії Амвросіївни.

* * *
21 грудня 2012 р. у виставковому центрі Держархіву Львівської об-

ласті відкрито тематичну виставку архівних документів “До 685-річчя 
першої писемної згадки про м. Олесько” Львівської області.
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У Держархіві Миколаївської області

30 жовтня 2012 р. на веб-сайті Держархіву Миколаївської області  
опубліковано фотодокументальну виставку “Чорноморський суднобудів-
ний завод у 1918–1986 рр.” та статтю “З історії миколаївського судно-
будівного заводу “Наваль” (нині ДАХК “Чорноморський суднобудівний 
завод”).

* * *
1 листопада 2012 р. на веб-сайті  Держархіву Миколаївської області 

опубліковано статтю “До 85-річчя з часу заснування Миколаївського те-
атру юного глядача”.

* * *
9 листопада 2012 р. начальник відділу інформації та використання 

документів М. О. Мельник провела оглядову екскурсію архівом та лек-
цію “Голод та репресії у ХХ ст. на Миколаївщині” для студентів IV курсу 
факультету філології та журналістики Миколаївського національного уні-
верситету ім. В. О. Сухомлинського.

* * *
11 грудня 2012 р. на веб-сайті Держархіву Миколаївської області 

опубліковано документальну виставку “Арбітражне судочинство на Ми-
колаївщині”.

* * *
12 грудня 2012 р. на веб-сайті Держархіву Миколаївської області 

у рубриці “Документальні виставки on-line” розміщено документаль-
ну виставку “Миколаївщина під час російсько-турецької війни 1877– 
1878 рр.”.

* * *
1� грудня 2012 р. начальник відділу інформації та використання до-

кументів М. О. Мельник провела оглядову екскурсію архівом для учнів 
9-Б класу ЗОШ № 3� м. Миколаїв.

* * *
17 грудня 2012 р. на веб-сайті Держархіву Миколаївської області 

опубліковано статтю “До 105-річчя від дня народження П. Я. Защука, 
керівника Миколаївського підпільного центру”, присвячену 66-й річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19�1–19�5 років, а також  докумен-
тальну виставку “До 160-річчя від дня народження, історика, етнографа, 
композитора, громадського діяча, уродженця Миколаєва М. М. Аркаса”.
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* * *
21 грудня 2012 р. в ефірі обласного радіо прозвучала передача “До 

105-річчя від дня народження П. Я. Защука, керівника Миколаївського 
підпільного центру”.

У Держархіві Одеської області

5 жовтня 2012 р. директор Держархіву Одеської області І. І. Ніточко 
надав інтерв’ю місцевим засобам масової інформації під час проведення 
акції представників одеської громадськості “Помним, надеемся, верим”, 
що відбулася біля головного корпусу архіву – колишнього приміщення 
Бродської синагоги. Директор держархіву розповів про сучасний стан 
вирішення проблеми реставрації будівлі, проект переведення архіву до 
нового приміщення та повернення будинку функцій релігійної споруди.

Інтерв’ю висвітлювалося журналістами Одеської обласної держав-
ної телерадіокомпанії, ТРК РІАК, АРТ, та інших місцевих ЗМІ.

* * *
8–12 жовтня 2012 р. в Управлінні підвищення кваліфікації кадрів 

Одеського регіонального інституту державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України відбувся те-
матичний семінар “Актуальні питання розвитку архівної справи на сучас-
ному рівні” з підвищення кваліфікації начальників, спеціалістів відділів 
трудових архівів районних рад Одеської області. 

У семінарі взяли участь директор Держархіву Одеської області  
І. І. Ніточко, начальник відділу організації і координації архівної справи, 
кадрових питань та контролю за виконанням документів органів влади 
О. І. Ксендзик, заступник начальника відділу використання документів, 
інформації та зовнішніх зв’язків С. А. Желясков, начальник відділу збері-
гання, обліку документів та страхового фонду О. О. Солончук, началь-
ник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства  
Г. Б. Успенська.

* * *
1 листопада 2012 р. працівником Держархіву Одеської області прове-

дено перевірку архівного підрозділу Одеської національної морської ака-
демії, надано науково-методичну допомогу з питань упорядкування доку-
ментів постійного зберігання, з особового складу, формування справ.

* * *
8 листопада 2012 р. працівником Держархіву Одеської області про-

ведено комплексну перевірку діловодної служби, роботи ЕК та архівного 
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підрозділу Головного управління Держземагентства в Одеській області. 
Під час перевірки надані роз’яснення щодо обліку документів архівного 
підрозділу. 

* * *
17 листопада 2012 р. заступник начальника відділу інформації  

С. А. Желясков взяв участь у роботі журі секції “Сторінками історії Оде-
щини” на обласній туристсько-краєзнавчій конференції учнівської молоді 
“Скарбнички мого краю – Одещини”, яка проводилася Одеським облас-
ним гуманітарним центром позашкільної освіти та виховання.

* * *
21 листопада 2012 р. директор Держархіву Одеської області І. І. Ні-

точко виступив у прямому ефірі Одеського державного телебачення на 
тему: “Актуальні проблеми архівних установ Одеської області”.

* * *
22 листопада 2012 р. начальником відділу науково-довідкового апа-

рату В. Ф. Онопрієнко була проведена зустріч-бесіда з випускниками 
ОСШ № �0 та ОНВК “ЗОШ № �9”, присвячена траурній даті нашої історії –  
80-й річниці Голодомору 1932–1933 років в Україні.

Шкільній бібліотеці ОНВК “ЗОШ № �9” було перезентовано доку-
ментальне видання Держархівом Одеської області з тематики голодо-
морів в Україні та краєзнавчих досліджень.

* * *
23 листопада 2012 р. вийшов друком новий випуск збірки наукових 

праць “Чорноморська минувщина. Записки Відділу історії козацтва на 
півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії 
України НАН України” (Одеса, 2012), до якої увійшли статті, публікації 
документів та рецензії на тему козацтва півдня України.

На сторінках видання опубліковано роботу працівника Держархіву 
Одеської області, к.і.н. А. В. Хромова “Проект козацького війська шлях-
тича Іосифа Павліновського. 1805 р.”, підґрунтям для якої стали архівні 
документи про спробу влаштування на території Балтського, Ольвіополь-
ського та Ямпільського повітів Подольської губернії козацького війська.

* * *
26 листопада 2012 р. директор Держархіву Одеської області І. І. Ні-

точко виступив в ефірі ТРК “Репортер” з інформацією про види послуг, 
що надаються архівом.



200

* * *
2� грудня 2012 р. у новинах Одеської ТРК “Град” вийшов сюжет, 

присвячений Дню працівників архівних установ.

У Держархіві Полтавської області

1 жовтня 2012 р. в Держархіві Полтавської області проведено урок 
для учнів ліцею № 1 м. Полтави, присвячений Дню ветерана та Міжна-
родному дню людей похилого віку.

* * *
2 жовтня 2012 р. Держархівом Полтавської області проведено комп-

лексну перевірку стану здійснення виконавчим комітетом Кременчуцької 
міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади.

* * *
3 жовтня 2012 р. в Держархіві Полтавської області проведено семі-

нар-нараду з питань документування управлінської документації та під-
готовки документів на архівне зберігання.

* * *
17 жовтня 2012 р. проведено засідання постійно діючої комісії Держ-

архіву Полтавської області з питань розгляду звернень громадян.
Того ж дня на ОДТРК “Лтава” прозвучало інтерв’ю головного спе-

ціаліста відділу інформації та використання документів В. В. Коротенко 
про історію створення Полтавського радіо.

* * *
23 жовтня 2012 р. співробітники Держархіву Полтавської області 

взяли участь в обласному семінарі-практикумі із спеціалістами районних 
управлінь праці та пенсійного фонду з питань підготовки документів та 
порядку подання до обласної комісії з визначення даних про заробітну 
плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986–1990 рр.

* * *
15 листопада 2012 р. проведено засідання колегії Держархіву Пол-

тавської області, на якому, зокрема, розглянуто питання виконання за-
ходів, передбачених Програмою здійснення контролю за наявністю, 
станом і рухом документів Національного архівного фонду та таких, що 
підлягають включенню до нього за 2011–2012 роки, стану охорони праці 
у держархівом Полтавської області.
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* * *
2� листопада 2012 р. заступник директора Держархіву Полтавської 

області – начальник відділу інформації та використання документів  
Т. П. Пустовіт взяв участь в урочистому засіданні правління Всеукраїн-
ської Спілки краєзнавців у м. Києві.

* * *
27 листопада 2012 р. працівники Держархіву Полтавської області 

взяли участь у телепередачі на телестудії “Місто” про діяльність Пол-
тавської спілки краєзнавців.

* * *
28 листопада 2012 р. у рубриці “Державний архів Полтавської облас-

ті консультує” газети “Вечірня Полтава” опубліковано статтю заступника 
директора – начальника відділу інформації та використання документів  
Т. П. Пустовіта “Відомого полтавського історика О. А. Білоуська відзна-
чено премією ім. Дмитра Яворницького”.

* * *
29 листопада 2012 р. проведення навчання з підвищення кваліфікації 

працівників Держархіву Полтавської області з питань антикорупційного 
законодавства.

* * *
20 грудня 2012 р. працвниками Держархіву Полтавської області взя-

ли участь у заходах, присвячених 110-річчя з Дня виходу у світ газети 
“Полтавський вісник”.

* * *
21 грудня 2012 р. на веб-сайті Держархіву Полтавської області опуб-

ліковано виставку документів до Дня працівників архівних установ.

У Держархіві Рівненської області

30 жовтня 2012 р. проведено засідання колегії Держархіву Рівнен-
ської області, на якому, зокрема, розглянуто підсумки роботи державних 
архівних установ області за 9 місяців поточного року.

* * *
8 жовтня 2012 р. у Держархіві Рівненської області відкрито виставку 

архівних документів, присвячену Дню партизанської слави та історії пар-
тизанського руху на Рівненщині та 100-річчю з нагоди Дня народження 
Терентія Новака – керівника Рівненського підпілля “Рівненщина – край 
партизанський”.
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* * *
12 жовтня 2012 р. у Держархіві Рівненської області відкрито вистав-

ку архівних документів, присвячену історії еміграції населення Рівнен-
щини в Канаду: “Розвіяні по чужині: трудова еміграція в Канаду. 1921– 
1939 роки”.

* * *
23 жовтня 2012 р. у Держархіві Рівненської області відкрито виставку 

архівних документів “З історії виборів на Рівненщині (1906–19�0 рр.)”.

* * *
2� жовтня 2012 працівниками Держархіву Рівненської області під-

готовлено телепередачу для програми “Так було” РДТРК за документами 
архіву області щодо історії проведення виборів на Рівненщині (1906– 
19�0 рр.).

* * *
23 жовтня 2012 р. головним спеціалістом відділу формування НАФ 

і діловодства О. М. Галамай проведено семінар-нараду для працівників  
федерації профспілок Рівненської області на тему: “Організація і ведення 
діловодства у профспілкових організаціях області”.

* * *
22 листопада 2012 р. проведено засідання колегії Держархіву Рів-

ненської області, на якому розглянуто стан виконання плану заходів щодо 
запобігання та протидії корупції в Держархіві Рівненської області на  
2012 рік.

* * *
9 листопада 2012р. провідний спеціаліст відділу використання ін-

формації документів підготувала матеріали та взяла участь у радіопере-
дачі “Минувшина” на тему: “Трудова еміграція до Канади з Волинського 
воєводства у 30-і роки ХХ ст.”.

* * *
15 листопада 2012 р. за документами Держархіву Рівненської області 

в науково-інформаційному журналі “Новий колегіум” (м. Харків) опуб-
ліковано статтю “Навчання братів Семена та Соломона Кузнєц в Рівнен-
ському реальному училищі”.

* * *
20 листопада 2012 р. у Держархіві Рівненської області відбулася 

творча зустріч з рівненською дослідницею та краєзнавцем, онукою Івана 
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Куліша – І. В. Лукашевич на тему “Життя та діяльність Рівненської ін-
телігенції в міжвоєнний період (1920–1939 рр.)”.

* * *
19–23 листопада 2012 р. у Держархіві Рівненської області відбулися 

лекції-екскурсії для учнів 1–� класів НВК № 1 на тему: “Навчальні закла-
ди Рівненщини” та “Що таке архівна установа”.

* * *
23 листопада 2012р. у Держархіві Рівненської області відкрито 

виставку архівних документів “Відлуння Голоду на Волині”.

* * *
13 грудня 2012 р. директор Держархіву Рівненської області М. І. Гри-

горук взяв участь у засіданні Громадської ради при обласній державній 
адміністрації з питань роботи Держархіву Рівненської області у 2012 р., 
його фінансування та перспектив розвитку. 

У Держархіві Сумської області

5 жовтня 2012 р. у конференц-залі Наукової бібліотеки Української 
академії банківської справи відбулася історико-краєзнавча конференція, 
присвячена 190-річчю від дня народження Почесного громадянина міс-
та, мецената та благодійника, цукрозаводчика І. Г. Харитоненка. Провідні 
вчені, історики, краєзнавці, письменники, видавці, журналісти обгово-
рювали роль Івана Герасимовича у розвитку та становленні міста Суми, 
аспекти його благодійницької діяльності. 

Заступник директора – начальник відділу організації та координа-
ції архівної справи Л. А. Покидченко виступила з доповіддю на тему: 
“Документи з історії роду Харитоненків в Державному архіві Сумської 
області”. В холі бібліотеки ексонувалися документи з фондів Держархіву 
Сумської області про життя та діяльність І. Г. Харитоненка.

 * * *
23 листопада 2012 р. у Сумському обласному краєзнавчому музеї 

відкрито виставку “Пам’яті скорботний вогонь” (до 80-х роковин Голо-
домору 1932–1933 рр. в Україні). У церімонії відкриття виставки взяли 
участь заступник начальника управління культури і туризму обласної 
державної адміністрації Л. Демченко, представники ЗМІ, громадськості 
міста та студенти Сумської філії Харківського національного університе-
ту Міністерства внутрішніх справ України. 

Експозиція складалася з фотодокументальних тематичних комплексів, 
де були представлені документи Держархіву Сумської області та матеріа-
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ли фондів Сумського обласного краєзнавчого музею. Виставка висвітлю-
вала причини, перебіг та наслідки Голодомору 1932–1933 рр. на Сумщині.  

У Держархіві Тернопільської області

12 жовтня 2012 р. у Держархіві Тернопільської області відбулося 
урочисте відкриття виставки до 70-ї річниці від дня створення Українсь-
кої повстанської армії 1� жовтня 19�2 року “За свій рідний край, за коза-
цький звичай...”.

* * *
26 жовтня 2012 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 

виставку до 130-річчя від дня народження художника Бойчука Михайла 
Львовича (1882–1937) “Народ шукає в геніях себе”.

* * *
1 листопада 2012 р. у Держархіві Тернопільської області відкри-

то виставку до 9�-ої річниці від дня створення ЗУНР “У боротьбі за  
Українську Державу”.

Того ж дня директор Ю. Є. Гумен і головний спеціаліст А. З. Цаль 
взяли участь у програмі “Ранок з ТТБ”, приуроченій до 9�-ї річниці від 
дня створення Західноукраїнської Народної Республіки.

* * *
2 листопада 2012 р. працівниками Держархіву Тернопільської облас-

ті здійснено комплексну перевірку роботи архівного відділу Підгаєцької 
райдержадміністрації.

Того ж дня у Держархіві Тернопільської області відкрито вистав-
ку до 1�0-ї річниці від дня народження Богдана Лепкого “Я жив тобою,  
Україно!”.

* * *
7 листопада 2012 р. працівниками Держархіву Тернопільської об-

ласті здійснено контрольну перевірку роботи архівного відділу Теребов-
лянської райдержадміністрації.

* * *
9 листопада 2012 р. директор Держархіву Тернопільської області  

Ю. Є. Гумен взяв участь у семінарі з питань європейської інтеграції та єв-
роатлантичного співробітництва України в Тернопільському національ-
ному економічному університеті.
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* * *
23 листопада 2012 р. у Держархіві Тернопільської області відкри-

то виставку до Дня пам’яті жертв голодоморів “Голодомору сльози і  
могили...”.

* * *
30 листопада 2012 р. директор Держархіву Тернопільської області 

Ю. Є. Гумен взяв участь у презентації ювілейного 100-го випуску Всеук-
раїнського наукового журналу “Мандрівець”.

* * *
10 грудня 2012 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 

виставку до 20-річчя першого матчу збірної України та з нагоди успіш-
ного завершення в нашій державі чемпіонату Європи з футболу “Футбол 
Тернопілля”.

* * *
20 грудня 2012 р. у Держархіві Тернопільської області проведено 

урочисте засідання колегії держархіву області, присвячене до Дня пра-
цівників архівних установ.

* * *
27 грудня 2012 р. на конференції, приуроченій Дню пам’яті жертв 

голодомору, в Тернопільському краєзнавчому музеї, головний спеціаліст 
О. М. Дишлюк виступив із доповіддю “Відлуння Голодомору 1932– 
1933 рр. в документах держархіву Тернопільської області” .

У Держархіві Харківської області

5 жовтня 2012 р. Держархівом Харківської області проведено семі-
нар із підвищення кваліфікації для працівників діловодних служб та ар-
хівних підрозділів вищих навчальних закладів м. Харкова та Харківської 
області. 

* * *
8 жовтня 2012 р. на базі Держархіву Харківської області розпочав ро-

боту семиденний семінар із підвищення кваліфікації працівників діловод-
них, архівних та експертних служб підприємств, установ і організацій.

У семінарі взяли участь представники Харківської обласної органі-
зації профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисло-
вості, Головного управління юстиції у Харківській області, Комунально-
го вищого навчального закладу “Харківська академія неперервної освіти” 
та ін.
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* * *
11 жовтня 2012 р. на веб-сайті Держархіву Харківської області опуб-

ліковано виставку архівних документів з особового фонду доктора істо-
ричних наук А. І. Епштейна “До 90-річчя від дня народження Аркадія 
Ісаковича Епштейна (1922–2005)”.

Того ж дня на базі Харківського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління при Президен-
тові України, проведено тематичний семінар “Нормативні засади доку-
ментування управлінської діяльності в органах влади”. У роботі семі-
нару взяла участь начальник відділу формування НАФ та діловодства  
Л. О. Михасенко, яка провела практичне заняття для слухачів семінару на 
тему: “Порядок складання номенклатури справ”.

Того ж дня головний спеціаліст відділу інформації та використан-
ня документів Ю. А. Кожедуб провела оглядову екскурсію архівом для 
студентів 3 курсу історичного факультету Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна зі спеціальності “архівознавство”, у ході 
якої ознайомила з історією архіву, напрямами його діяльності, складом 
документів та умовами їх зберігання.

* * *
12 жовтня 2012 р. заступник директора Держархіву Харківської 

області Л. М. Юдіна провела оглядову екскурсію архівом для студентів  
� курсу українського мовно-літературного факультету Харківського 
національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди зі спе-
ціальності “Українська мова і література, редагування освітніх видань”,  
а провідний спеціаліст відділу інформації та використання документів  
О. В. Сафонова – практичне заняття з питань редагування видань, що 
готуються на основі архівних документів.

* * *
26 жовтня 2012 р. відбулося чергове засідання Науково-методичної 

ради Держархіву Харківської області, на якому розглянуто та схвалено 
макет збірника документів “Війна очима дітей”.

* * *
7 та 9 листопада 2012 р. Держархівом Харківської області проведе-

но семінар для начальників та працівників архівних відділів районних  
державних адміністрацій та міських рад області з підвищення кваліфіка-
ції та підготовки планово-звітної документації. 

У ході семінару фахівці Держархіву Харківської області розповіли 
про особливості нового Переліку типових документів, що створюються 
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під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, 
інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків збері-
гання документів, надали методичні рекомендації зі складання номенк-
латур справ, планування роботи архівних відділів районних державних 
адміністрацій та архівних відділів міських рад міст обласного значення 
на 2013 рік та звітність за 2012 рік тощо. 

* * *
1� листопада 2012 р. головний спеціаліст відділу інформації та ви-

користання документів Ю. А. Кожедуб провела оглядову екскурсію архі-
вом для студентів 2-го курсу Харківського національного університету 
мистецтв ім. І. П. Котляревського спеціалізації “театрознавство”, у ході 
якої ознайомила з історією архіву, напрямами його діяльності, складом 
документів та умовами їх зберігання.

15 листопада 2012 року на веб-сайті Держархіву Харківської області 
опубліковано виставку документів “Свічка 32-го не згасне” (до 80-річчя 
вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.).

* * *
16 листопада 2012 р. у Держархіві Харківської області відбулася чи-

тацька конференція “Освітянство на Харківщині” у роботі взяли участь 
представники національного фармацевтичного унівреситету, ХЇарківсь-
кої державної академії фізичної культури, місцеві краєзнавці, представ-
ники ЗМІ.

* * *
30 листопада 2012 р. проведено чергове засідання колегії Держар-

хіву Харківської області, на якому, зокрема, розглянуто виконання анти-
корупційного законодавства Держархівом Харківської області, роботу зі 
зняття грифів обмеженого доступу до документів, створених за радян-
ських часів, виконання Регіональної програми “Перевіряння наявності 
документів НАФ”.

* * *
30 листопада 2012 р. головний спеціаліст відділу інформації та ви-

користання документів В. А. Плисак провела оглядову екскурсію архі-
вом для студентів III курсу обласного комунального закладу “Харківське 
училище культури” (спеціалізація “Діловодство”), у ході якої ознайомила 
з історією архіву, напрямами його діяльності, складом документів, умова-
ми їх зберігання, а також висвітила основні принципи ведення загального 
діловодства.
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* * *
7 грудня 2012 р. начальник відділу організації та координації архівної 

справи О. С. Гнезділо провела заняття для студентів IV курсу спеціаль-
ності “Архівознавство” історичного факультету Харківського національ-
ного університету ім. В. Н. Каразіна з питань археографічної діяльності 
Держархіву Харківської області.

* * *
10 грудня 2012 р. начальник відділу виготовлення копій та рестав-

рації документів Н. Б. Мирошниченко провела навчальну екскурсію для 
студентів V курсу історичного факультету Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна (спеціальність “Архівознавство”), у ході 
якої студенти ознайомилися з процесами проведення ремонту та рестав-
рації документів Держархіву Харківської області.

* * *
1� грудня 2012 р. головний спеціаліст відділу інформації та вико-

ристання документів В. А. Плисак провела оглядову екскурсі архівом для 
студентів 2 курсу факультету документознавства та інформаційної діяль-
ності Харківської державної академії культури, у ході якої ознайомила  
з історією архіву, напрямами його діяльності, складом документів  
та організацією їх зберігання.

* * *
18 грудня 2012 р. заступник директора Держархіву Харківської об-

ласті Л. М. Юдіна взяла участь у прямій телефонній лінії газети “Вечер-
ний Харьков” та відповіла на питання, якими цікавилися читачі газети. 
Інтерв’ю опубліковано у газеті “Вечерний Харьков”.

У Держархіві Херсонської області

25 жовтня 2012 р. проведено засідання колегії Держархіву Херсон-
ської області, на якому, зокрема, розглянтуто підсумки роботи архівних 
установ області за 9 місяців поточного року.

* * *
29 жовтня 2012 р. працівниками відділу формування НАФ та діло-

водства проведено семінар-практикум для працівників Державної служ-
би з лікарських засобів у Херсонській області на тему: “Науково-технічне 
упорядкування документів власними силами установи”.
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* * *
10 листопада 2012 р. у Держархіві Херсонської області відкрито 

виставку архівних документів “Перша ГЕС Херсонщини. До 85-річчя 
будівництва Великоолександрівської гідроелектростанції”, де представ-
лено документи з 192� року, коли вперше районною радою розглядало-
ся питання будівництва невеликої електростанції для потреб сільського 
господарства та переробної промисловості, і до 1950-х років, коли елек-
тростанція припинила роботу. Експозицію відвідали учні 10-го класу 
обласного ліцею, для них проведено екскурсію по виставці та оглядову 
екскурсію архівом.

* * *
16 листопада 2012 р. на базі Херсонського музичного училища відбу-

лася нарада з питань історико-патріотичного виховання молоді за участю 
заступників директорів і вчителів історії загальноосвітніх шкіл, представ-
ників місцевого самоврядування Херсона та ветеранських організацій.  
У ході заходу було презентовано видання Держархіву Херсонської облас-
ті про першого керівника Херсонської області “О. Ф. Федоров. Добірка 
документів”, де представлено його біографічні документи, доповіді, про-
мови, фотоматеріали тощо.

* * *
21 листопада 2012 р. головний спеціаліст архіву взяла участь у захо-

дах до Дня пам’яті жертв голодоморів, які були проведені у загальноос-
вітній школі І–ІІІ ступенів № 36 м. Херсона, виступила із доповіддю на 
тему: “Голодомор на Херсонщині”.

* * *
22 листопада 2012 р. у Держархіві Херсонської області відкрито 

виставку архівних документів, присвячену Дню пам’яті жертв голодо-
морів. На виставці представлені документи, які відображають події 1932–
1933 років на Херсонщині. Серед них – документи партійних комітетів, 
органів виконавчої влади, матеріали періодичної преси, справи репресо-
ваних, документи особового походження. 

* * *
6 грудня 2012 р. проведено оглядову екскурсію для студентів II курсу 

факультету психології, історії та соціології Херсонського державного 
університету. Студенти за спеціальністю “Архівна справа та документоз-
навство” ознайомилися з роботою відділів архіву, умовами зберігання та 
використання документів.
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* * *
7 грудня 2012 р. у Херсонському обласному академічному музич-

но-драматичному театрі ім. М. Куліша в рамках заходів, присвячених  
120-річчю від дня народження М. Куліша, відбулося відкриття виставки 
архівних документів “Микола Куліш. Вічна п’єса життя”, що підготовле-
но Держархівом Херсонської області. 

Представлені в експозиції документи відображають життєвий і твор-
чий шлях письменника, його освітню діяльність, організаторський хист. 
На веб-сайті Держархіву Херсонської області опубліковано електронну 
версію виставки.

У грудні 2012 р. Держархівом Херсонської області підготовлено та 
видано п’ятнадцятий випуск “Бібліотечки архіву”, присвячений історії 
морехідної освіти на Херсонщині. У виданні описані архівні фонди 
Олешківської, Бериславської, Голопристанської двокласних морехідних 
шкіл, які діяли на початку XX століття і документи яких є на зберіганні 
в архіві.

У Держархіві Хмельницької області

16–18 жовтня 2012 р. працівники Держархіву Хмельницької облас-
ті взяли участь у тематичному короткостроковому семінарі для держав-
них службовців в Хмельницькому центрі перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого са-
моврядування державних підприємств, установ організацій.

* * *
25 жовтня 2012 р. в ефірі Хмельницької ОДТРК “Поділля-центр” :

прозвучала радіопередача, підготовлена працівником Держархіву Хмель-
ницької області “Цей день в історії Поділля” з рубрики “Персона біля 
мікрофона”. Радіопередача була присвячена: українському поету, пере-
кладачу – В. Поліщуку,  Герою Радянського Союзу, уродженцю м. Кра-
силова – П. К. Кізюну, відкриттю аграрного факультету в Українському  
державному університеті в м. Кам’янці-Подільському,  відновленню ро-
боти Дунаєвецької суконної фабрики ім. Леніна у жовтні 19�� року, утво-
ренню міської думи в жовтні 1837 року, заснуванню Полонського фарфо-
рового заводу у жовтні 1889 р.

* * *
8 листопада 2012 р. працівники відділу формування Національного 

архівного фонду провели семінар для начальників архівних відділів рай-
держадміністрацій, міських рад на тему: “Планування роботи архівних 
установ області на 2013 рік та звітність за 2012 рік”.
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* * *
19 листопада 2012 р. у Держархіві Хмельницької області відкрито 

виставку До дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій.

* * *
22 листопада 2012 р. працівниками відділу формування Національ-

ного архівного фонду Держархіву Хмельницької області проведено семі-
нар-практикум для новопризначених, відповідальних за архівні підроз-
діли установ-джерел комплектування Держархіву Хмельницької області 
на тему: “Упорядкування та забезпечення зберігання документів підпри-
ємств, установ та організацій”.

Того ж дня працівники Держархіву Хмельницької області виступили на 
XI Всеукраїнській науково-теоретичній конференції на тему: “Збережен-
ня національної ідеї та національної самосвідомості українського народу 
в контексті трагічних подій XX століття” до 65-роковин операції “Віс-
ла” (м. Хмлеьницьк, інститут МАУП) з доповідями на тему: “Радянські 
партизанські загони та з’єднання Хмельниччини у 19�1–19�� рр.: фор-
мування, бойова діяльність та чисельність” та “Заходи місцевих органів 
державної влади щодо стабілізації суспільної ситуації в Правобережній 
Україні у період Гетьманату П. Скоропадського” .

Під час конференції демонструвалась виставка до Дня памяті жертв 
голодоморів та політичних репресій підготовлену Держархівом Хмель-
ницької області.

Того ж дня архівісти Хмельниччини взяли участь у скорботній ході 
до пам’ятника “Ангел Скорботи” в пам’ять жертв Голодомору.

* * *
2� листопада 2012 р. до Дня пам’яті жертв Голодомору в ефірі Хмель-

ницької ОДТРК “Поділля-центр” прозвучала радіопередача із циклу 
“Персона біля мікрофона” на тему: “Голодомор на Хмельниччині 1932– 
1933 рр. мовою архівних документів” та радіопередача із циклу “Людина і 
суспільство” на тему: “Голодомор на Хмельниччині 1932–1933 рр.: причини 
та трагічні наслідки”, підготовлену Держархівом Хмельницької області.

* * *
28 листопада 2012 р. у Держархіві Хмельницької області відкрито 

виставку до річниці Всеукраїнського референдуму з питання проголо-
шення незалежності України.

* * *
12 грудня 2012 р. у рамках Всеукраїнського тижня права, спе-

ціалістами Головного управління юстиції у Хмельницькій області для  
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працівників Держархіву Хмельницької області проведено семінар з питань 
міжнародних стандартів прав людини, механізмів їх реалізації та захисту  
в Україні.

* * *
20 грудня 2012 р. в ефірі Хмельницької ОДТРК “Поділля-центр” 

вийшла радіопередача “Цей день в історії Поділля” з рубрики “Персона 
біля мікрофона”. У ході радіопередачі була висвітлена тема про заснуван-
ня м. Славути у грудні 163� р.

Того ж дня у Держархіві Хмельницької області відкрито тематичну 
виставку до Дня працівників архівних установ.

У Держархіві Черкаської області

1 жовтня 2012 р. у Держархіві Черкаської області відкритто виставку 
архівних документів до 260-річчя від дня народження графа Станіслава 
Потоцького, який в м. Умані в 1796–1802 роках спорудив на честь дру-
жини дендропарк “Софіївка”. У відкритті виставки взяли участь постійні 
користувачі читального залу держархіву області та представники Облас-
ної спілки краєзнавців.

* * *
� жовтня 2012 р. в ефірі обласного радіо в рубриці “Через призму 

історії” вийшла радіопередача, присвячена постаті графа Потоцького.  
В передачі прозвучала стаття директора Держархіву Черкаської області 
Т. А. Клименко “Умань за часів володіння нею польським шляхетським 
родом Потоцьких: розквіт та занепад”.

* * *
5 жовтня 2012 р. проведедено оглядову екскурсію-лекцію архівом 

для студентів IV курсу факультету “Правознавства” Черкаського коопе-
ративного економіко-правового коледжу проведено, під час якої студент-
ську молодь ознайомлено з основними завданнями та функціями Держ-
архіву Черкаської області.

* * *
12 жовтня 2012 р. у Держархіві Черкаської області відкрито книжко-

во-документальну виставку, підготовлену до Дня Українського козацтва.

13 жовтня 2012 р. працівники Держархіву Черкаської області взяли 
участь в обласних заходах з нагоди відзначення Дня Українського козац-
тва, що прооходили на Замковій горі м. Чигирин.
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* * *
1� жовтня 2012 р. до Дня Українського козацтва та з нагоди 500-річ-

чя заснування м. Чигирина в ефірі обласного радіо вийшла радіо стаття, 
підготовлена директором Держархіву Черкаської області Т. А. Климен-
ко, “Охорона пам’яток історії та культури Чигиринщини в 20-х роках  
XX ст.”.

* * *
23 листопада 2012 р. у Держархіві Черкаської області під час прове-

дення тематичної зустрічі з учнівською та студентською молоддю відкри-
то виставку архівних документів “До 80-річчя вшанування пам’яті жертв 
Голодомору 1932–1933 років”.

* * *
25 листопада 2012 р. в ефірі обласного радіо в рубриці “Через при-

зму історії” вийшла стаття директора Держархіву Черкаської області  
Т. А. Клименко “Народовбивчий голодомор” до Дня пам’яті жертв Голо-
домору 1932–1933 років.

* * *
21 грудня 2012 р. у Держархіві Черкаської області під час проведен-

ня тематичної зустрічі зі студентською молоддю відкрито виставку ар-
хівних документів до 70-річчя з початку звільнення України від німець-
ко-фашистських окупантів. Електронна версія виставки представлена до 
уваги громадськості на веб-сайті архіву.

Того ж дня в ефірі обласного радіо виступила директора Держархіву 
Черкаської області Т. А. Клименко. Виступ був призначений подіям на-
родного руху опору на Черкащині в період фашистської окупації 19�1–
19�5 рр.

* * *
2� грудня 2012 р. у Держархіві Черкаської області відбулися урочис-

тості з нагоди Дня працівників архівних установ.
Того ж дня відбувся запис телепередачі на обласній телерадіо-

компанії “Рось” за участю директора Держархіву Черкаської області  
Т. А. Клименко, присвяченої зазначеній даті.

У Державному архіві Чернівецької області

1 листопада 2012 р. на обласному державному телерадіоканалі 
“Буковина” вийшла в ефір передача “Ранок на Буковині”, присвячена  
105-й річниці від створення в Чернівцях Крайового архіву Буковини, який 
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розпочав свою діяльність 1 листопада 1907 року та спадкоємцем якого є 
Держархів Чернівецької області. Участь у передачі взяла заступник ди-
ректора Держархіву Чернівецької області С. А. Виклюк.

* * *
2 листопада 2012 р. на веб-сайті Держархіву Чернівецької області 

опубліковано виставку “Витоки української державності на теренах Чер-
нівецької області”, присвячену 9�-й річниці Буковинського віча.

* * *
21 листопада 2012 р. у Держархіві Чернівецької області відкрито те-

матичну документальну виставку, присвячену 290-й річниці від дня на-
родження видатного українського філософа Григорія Сковороди.

* * *
6 грудня 2012 р. працівники Держархіву Чернівецької області взяли 

участь у масовому заході, організованому та проведеному спільно з Чер-
нівецьким обласним краєзнавчим музеєм, присвяченому 150-річчю від 
затвердження крайового герба Буковини. Працівники архіву підготувле-
но доповідь “Шлях буковинців до адміністративної автономії краю (з на-
годи 150-річчя від затвердження герба Буковини)” та добірку документів 
періоду 18�8–1869 рр., що висвітлюють процес відокремлення Буковини 
від Галичини та утворення окремої адміністративної одиниці.

У Держархіві Чернігівської області

2 жовтня 2012 р. директор Держархіву Чернігівської області  
Р. Б. Воробей взяла участь у відкритті пам’ятника благовірному князю 
Ігорю Чернігівському та Київському в історичному центрі Чернігова біля 
Спасо-Преображенського собору.

* * *
9 жовтня 2012 року у Держархіві Чернігівської області проведе-

но семінар для начальників архівних відділів райдержадміністрацій та 
міських рад. На семінарі, підведено підсумки проведеного огляду стану 
збереженості документів та ведення діловодства у відділах освіти район-
них державних адміністрацій та міських рад, який проводився протягом 
квітня–вересня 2012 року на виконання спільного наказу Держархіву 
Чернігівської області та Управління освіти і науки облдержадміністрації. 
Семінар відкрила директор Держархіву Чернігівської області Р. Б. Воро-
бей, яка вручила відзнаки Держархіву Чернігівської області та Управлін-
ня освіти і науки обласної державної адміністрації переможцям огляду. 
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На семінарі також висвітлювались питання ведення діловодства у вибор-
чих комісіях та порядок передавання виборчої документації на зберігання 
до архівних установ, впровадження нового Переліку типових документів, 
що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого 
самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначен-
ням строків зберігання документів.

* * *
19 жовтня 2012 р. проведено засідання колегії Держархіву Чер-

нігівської області, на якому, зокрема, розглянуто підсумки роботи архів-
них установ Чернігівської області за 9 місяців 2012 року.

* * *
31 жовтня 2012 року начальник відділу формування НАФ та діло-

водства Н. П. Новик взяла участь у семінарі, який проводив Навчально-
методичний центр Федерації профспілкових організацій для голів первин-
них профспілкових організацій, бухгалтерів та скарбників. Для слухачів 
висвітлена тема щодо основних правил складання номенклатури справ 
первинних профспілкових організацій.

* * *
1 листопада 2012 р. у Держархіві Чернігівської області відкрито  

фотодокументальну виставку, присвячену 80-річчю утворення Чернігівсь-
кої області та 210-річчю створення Чернігівської губернії.

* * *
20 листопада 2012 р. в Управлінні у справах преси та інформа-

ції облдержадміністрації за участі Держархіву Чернігівської області 
проведено презентацію збірника документів “Чернігівській губернії –  
210 років” та фотоальбому “Чернігівській області – 80 років”.

* * *
21 листопада 2012 р. у Держархіві Чернігівської області відкрито 

фотодокументальну виставку “Чернігівській губернії – 210 років. Черні-
гівській області – 80 років”.

* * *
23 листопада 2012 р. з нагоди відзначення 80-річчя утворення Чер-

нігівської області та 210-річчя утворення Чернігівської губернії у при-
міщенні Чернігівського обласного академічного українського музично-
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка відкрито документальну виставку 
“Документи періоду Чернігівської губернії”, підготовлену Держархівом 
Чернігівської області.
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* * *
11 грудня 2012 р. на Чернігівській обласній державній телерадіоком-

панії “Сівер-Центр” прозвучала інформація щодо проведення 12 грудня 
2012 року в Держархіві Чернігівської області Дня відкритих дверей для 
учнів загальноосвітнього навчального закладу м. Чернігова.

* * *
12 грудня 2012 р. у Держархіві Чернігівської області відбувся День 

відкритих дверей для старшокласників загальноосвітнього навчального 
закладу м. Чернігова. Учні дізналися про історію зародження і розвит-
ку архівної справи та основні напрямки діяльності Держархіву Чернігів-
ської області, відвідали лабораторію мікрофільмування документів та 
ремонтно-реставраційну майстерню. Відвідувачі ознайомились із най-
більш цікавими історичними документами, які перебувають на зберіганні 
в Держархіві Чернігівської області, зокрема, листом героя Вітчизняної 
війни 1812 року фельдмаршала, князя, Михайла Богдановича Барклая-
де-Толлі до Чернігівського цивільного губернатора Олексія Петровича 
Бутовича, приписом Чернігівської казенної палати до опису та зображен-
ня дворянських губернських мундирів, родовідним деревом Лясковсь-
ких-Тендетників, зображеннями гербів дворянських родів Чернігівської 
губернії тощо.

* * *
13 грудня 2012 р. на Чернігівській обласній державній телерадіоком-

панії “Сівер-Центр” прозвучала інформація щодо відкриття Держархівом 
Чернігівської області 1� грудня 2012 року у приміщенні Чернігівської 
облдержадміністрації фотодокументальної виставки “Наш біль Чорно-
биль”, присвяченої Дню вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС. 

* * *
1� грудня 2012 р. у приміщенні Чернігівської облдержадміністрації 

відкрито фотодокументальну виставку “Наш біль Чорнобиль”, присвяче-
ну Дню вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильсь-
кій АЕС. Під час відкриття виставки директор Держархіву Чернігівської 
області Р. Б. Воробей надала інтерв’ю представникам ЗМІ – кореспонден-
там Чернігівської обласної державної телерадіокомпанії “Сівер-Центр”, 
телерадіоагенства “Новий Чернігів” та телеканалу “Дитинець” щодо 
змісту документів, представлених на виставці.
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* * *
20 грудня 2012 р. відбувся прямий радіоефір за участю директора 

Держархіву Чернігівської області Р. Б. Воробей, присвячений Дню пра-
цівників архівних установ.

* * *
28 грудня 2012 р. у Держархіві Чернігівської області за підтримки 

Управління преси та інформації Чернігівської облдержадміністрації про-
ведено прес-конференцію, присвячену 70-м роковинам Корюківської 
трагедії – масового знищення цивільного населення міста фашистськими 
окупантами.

* * *
30 грудня 2012 р. на Чернігівській обласній державній телерадіо-

компанії “Сівер-Центр” прозвучала радіопередача за документами  
Держархіву Чернігівської області “75 років обласній дитячій бібліотеці  
ім. М. Островського”.

* * *
У грудні 2012 р. на сторінках “Главной черниговской газеты” опуб-

ліковано інтерв’ю директора Держархіву Чернігівської області Р. Б. Воро-
бей, присвячене Дню працівників архівних установ.

У Держархіві м. Києва

1� жовтня 2012 р. до 1�0-річчя від дня народження українського ма-
тематика, академіка АН УРСР М. П. Кравчука в ефірі ДТРК радіостанції 
“Голос Києва” вийшла в ефір радіопередача “Київські етюди”, підготов-
лена за документами Держархіву м. Києва.

* * *
28 жовтня 2012 р. в ефірі ДТРК радіостанції “Голос Києва” вийш-

ла радіопередача про роботу ХІ-ї Всеукраїнської наукової конференції  
“Актуальні питання історії науки і техніки”, підготовлена за документами 
Держархіву м. Києва.

* * *
18 листопада 2012 р. в ефірі ДТРК радіостанції “Голос Києва”  

до �5-річчя з часу створення Музею заводу “Арсенал” вийшла радіопере-
дача, підготовлена за документами Держархіву м. Києва. 



* * *
25 листопада 2012 р. в ефірі ДТРК радіостанції “Голос Києва” до  

85-ї річниці початку будівництва нового Центрального залізничного вок-
залу у Києві вийшла радіопередача, підготовлена за документами Держ-
архіву м. Києва. 

* * *
2 грудня 2012 р. в ефірі ДТРК радіостанції “Голос Києва” до  

290-річчя від дня народження Г. С. Сковороди, українського філософа та 
поета, вийшла радіопередача, підготовлена за документами Держархіву  
м. Києва.

* * *
23 грудня 2012 р. до Дня працівників архівних установ на ДТРК 

радіостанції “Голос Києва” вийшла в ефір радіопередача, підготовлена за 
документами Держархіву м. Києва.
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МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ

В Укрдержархіві

3–7 жовтня 2012 р. делегація українських архівістів у складі: перш-
го заступника Голови Державної архівної служби В. М. Вороніним, 
міжнародного співробітництва департаменту організації архівної робо-
ти Укрдержархіву Ю. А. Прилепішевої, директора ЦДКФФА України  
Н. О. Топішко, директор Держархіву Закарпатської області М. Д. Місюка 
взяла участь у 13-тій Загальній конференції Євро-Азійського регіональ-
ного відділення (ЄВРАЗІКА) Міжнародної ради архівів, що проходила у  
м. Ташкент (Республіка Узбекистан). 

У рамках міжнародних заходів відбулася міжнародна науково-прак-
тична конференція “Сучасні проблеми комплектування, обліку, зберіган-
ня та використання інформаційних ресурсів архівних установ та органі-
зацій”. Учасників було ознайомлено з діяльністю центральних державних 
архівів Республіки Узбекистан, розташованих в м. Ташкент та державних 
архівів м. Самарканд, а також відвідали Національною бібліотекою імені 
А. Навоі.

* * *
11–12 жовтня 2012 р. Державна архівна служба України, Національ-

на академія державного управління при Президентові України, Українсь-
кий науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 
Центральний державний електронний архів України провели в м. Києві 
Міжнародну науково-практичну конференцію “Електронний документ: 
актуальні завдання та практичне впровадження” (Життєвий цикл елект-
ронного документа).

16 жовтня 2012 р. у рамках візиту делегацій Республіки Вірменії  
у виставковому залі Кримської республіканської установи “Універсаль-
на наукова бібліотека ім. І. Франка” відбулось урочисте відкриття україн-
сько-вірменської фотодокументальної виставки “Історія Вірменської 
церкви у Криму”. В церімонії взяли участь керівництво і відповідальні 
співробітники Державної архівної служби України і Національного ар-
хіву Вірменії, Уряду Республіки Вірменія, Міністерства культури Авто-
номної Республіці Крим, Державного архіву в Автономній Республіці 
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Крим, Кримської Вірменської Апостольської церкви, КРУ “Етнографіч-
ний музей”, Кримське вірменське товариство та інші.

В експозиції спільної українсько-вірменської виставки було пред-
ставлено 65 документів з фондів Національного архіву Вірменії, Держав-
ного архіву в Автономній Республіці Крим, Кримської республіканської 
установи “Етнографічний музей”, Ялтинського історико-літературного 
музею.

* * *
15–19 жовтня 2012 р. на виконання Угоди про співробітництво між 

Державним комітетом архівів України та Національним архівом Вірменія 
в галузі архівної справи від 1�.09.2007 відбувся візит делегації Республі-
ки Вірменія та міжнародні заходи в мм. Сімферополь, Феодосія, Ялта. 

* * *
26–28 жовтня 2012 р. у м. Києві відбувся Перший міжнародний 

форум з електронного урядування “International Ukrainian E-governance 
Forum”, на відкритті якого з вітальним словом виступила заступник Го-
лови Укрдержархіву О. В. Музичук.

У рамках форуму відбувся Круглий стіл на тему “Роль електронних 
архівів в е-урядуванні: проблеми та шляхи їх вирішення”.

У роботі Круглого столу взяли участь та виступили з повідомлен-
нями заступник директора департаменту-начальник відділу норматив-
но-методичного забезпечення Укрдержархіву О. В. Денисенко, директор 
Центрального державного електронного архіву України О. М. Ус, заступ-
ник директора Центрального державного електронного архіву України  
Ю. С. Ковтанюк, заступник директора Центрального державного кінофо-
тофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного Т. О. Ємельянова.

У державних архівних установах

В українському науково-дослідному інституті архівної справи
 та документознавства (УНДІАСД)

� жовтня 2012 р. директор інституту О. Я. Гаранін та заступник ди-
ректора М. В. Горбатюк взяли участь у міжнародному круглому столі: 
“Підготовка вищих керівних кадрів в умовах розвитку інформаційного 
суспільства та електронного урядування: проблеми та шляхи їх вирішен-
ня”, що проходив у Національній академії державного управління при 
Президентові України.
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* * *
11–12 жовтня 2012 р. на виконання Плану спільних заходів Укрде-

ржархіву та Федерального архівного агентства (Російська Федерація) 
на 2011–2013 рр. проведено Міжнародну науково-практичну конферен-
цію “Електронний документ: актуальні завдання та практичне впровад-
ження (Життєвий цикл електронного документа)” , організаторами якої 
виступили  Укрдержархів, НАДУ при Президентові України, УНДІАСД  
и ЦДЕА України. 

* * *
17 жовтня 2012 р. заступник директора інституту М. В. Горбатюк 

взяв участь у Міжнародній науковій конференції “Вітчизняна війна  
1812 року в контексті поступу всесвітньої історії”, що відбулася в Інсти-
туті всесвітньої історії НАН України.

* * *
2�–25 жовтня 2012 р. директор УНДІАСД О. Я. Гаранін та завідувач 

відділу фізико-хімічних та біологічних досліджень Н. М. Христова взяли 
участь у XIX Міжнародній науково-практичній конференції “Докумен-
тація в інформаційному суспільстві: “хмарні” технології і електронний 
документообіг”, яка відбулася на базі ВНДІДАС (м. Москва, Російська 
Федерація). Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін виступив з доповіддю “За-
безпечення збереженості документів НАФ України в умовах впроваджен-
ня електронного документообігу: до еволюції питання”.

* * *
26–28 листопада 2012 р. директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь 

у роботі Першого міжнародного форуму з електронного урядування – 
“International Ukrainian E-governance Forum”, організованого Всеукраїнською 
Асоціацією “Інформаційна безпека та інформаційні технології”.

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

21 листопада 2012 р. заступник директора ЦДАВО України  
О. Б. Берковська та начальник відділу довідкового апарату О. М. Редь-
ко взяли участь у науково-практичній конференції “Внесок працівни-
ків тилу воєнних років союзних республік СРСР у Перемогу у Великій 
Вітчизняній війні 19�1–19�5 рр.”, яка проходила (м. Москва) в Москов-
ському Будинку ветеранів війни та Збройних сил. У рамках конферен-
ції представлено документальну виставку за матеріалами українських  
державних та російських федеральних архівів.
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У центральному державному архіві
громадських об’єднань України (ЦДАГО України)

�–5 жовтня 2012 р. начальник відділу використання інформації до-
кументів С. І. Власенко виступила з доповіддю на ХІІ конференції країн 
Центральної та Східної Європи з циклу “Colloquia Jerzy Skowronek 
dedicta” (м. Варшава, Польща).

* * *
18 жовтня 2012 р. на виконання Договору між Центральним державним 

архівом громадських об’єднань України та Архівом Президента Республі-
ки Казахстан, взяла участь начальник відділу використання інформації до-
кументів С. І. Власенко у VI Міжнародній конференції із вивчення питань 
евакуації та біженців під час Великої Вітчизняної війни (19�1–19�5 рр.) й 
історії євреїв Центральної Азії та Західного Сибіру (м. Алмати, Казахстан), 
де виступила із доповідю на тему: “Евакуація сільського господарства Ук-
раїни в період Великої Вітчизняної війни 19�1–19�5 рр. (за документами  
ЦДАГО України)”. 

У центральному державному кінофотофоноархіві України
ім. Г С. Пшеничного (ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)

27 листопада –18 грудня 2012 р. у Російському культурно-інформа-
ційному центрі (м. Софія, Республіка Болгарія) у рамках ХІ Київського 
міжнародного фестивалю документальних фільмів, присвяченого 80-річ-
чю ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, пройшла регіональна про-
грама “Відлуння кінолітопису України в Болгарії”.

* * *
28 листопада 2012 р. заступник директора архіву Т. О. Ємельянова 

взяла участь у роботі Першого міжнародного форуму з електронного уря-
дування – “International Ukrainian E-governance Forum”, організованого 
Всеукраїнською Асоціацією “Інформаційна безпека та інформаційні тех-
нології” та виступила з доповіддю на тему: “Проблеми архівного збері-
гання цифрових аудіовізуальних документів”.

У Держархіві Дніпропетровської області

16–17 жовтня 2012 р. у м. Дніпропетровську відбувся міжнарод-
ний семінар для керівників музеїв та музейних програм, в якому взяли 
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участь науковці, музейні співробітники України, Росії, Молдови, Ізраї-
лю, Канади, США. З повідомленням “Архівний документ у музейній 
експозиції” виступила директор Держархіву Дніпропетровської області  
Н. В. Киструська. Учасники семінару прийняли участь у відкритті єврей-
ського центру “Менора”, музею “Пам’ять єврейського народу та Голокост 
в Україні”, Українського інституту вивчення Голокосту “Ткума”.

У Держархіві Житомирської області

9 листопада 2012 р. заступник директора архіву – головний зберігач 
фондів Н. Г. Шимченко взяла участь у V Волинській міжнародній істори-
ко-краєзнавчій конференції, яка проводилася на базі історичного факуль-
тету Житомирського державного університету ім. І. Франка.

У Держархіві Івано-Франківської області

�–5 жовтня 2012 р. директор Держархіву Івано-Франківської області 
І. І. Гриник взяв участь у ХІІ конференції країн Центральної та Східної 
Європи з циклу “Colloquia Jerzy Skowronek dedicta” (м. Варшава, Поль-
ща) та виступив із доповіддю.

У Держархіві Луганської області

17 жовтня 2012 р. начальник відділу інформації та використання до-
кументів Т. В. Проха взяла участь у науково-практичній конференції “Лу-
ганщина и Россия: исторические параллели”, яка відбулася у Луганській 
обласній універсальній науковій бібліотеці імені А. М. Горького.

У Держархіві Одеської області

3–� листопада 2012 р. працівники Держархіву Одеської області  
С. Є. Березін і О. Штепко взяли участь у роботі VI міжнародної нау-
кової конференції “Одесские Воронцовские Чтения”, яка відбулася у 
приміщенні міського Палацу дитячої та юнацької творчості – колишнь-
ому Воронцовському Палаці. Цьогорічна конференція була присвячена  
200-річчю Вітчизняної війни 1812 року. Провідний спеціаліст С. Є. Бе-
резін виступив із доповідю на тему: “Одесская коммерческая гимназия 
(180�–1817): историографический образ и документальные материалы”. 



У Держархіві Полтавської області

28 жовтня 2012 р. Держархів Полтавської області взяв участь  
в роботі VI Міжнародній науково-практичній конференції “Вивчення та 
впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності ор-
ганів влади”, що відбулося на базі Полтавського національного технічно-
го університету ім. Юрія Кондратюка.

У Держархіві Черкаської області

2 жовтня 2012 р. працівники відділу використання інформації до-
кументів взяли участь в роботі Міжнародної науково-практичної конфе-
ренції, присвяченої 135-річчю від дня народження професора, доктора 
медичних наук і архієпископа Святого Луки Кримського (Войно-Ясе-
нецького) “Актуальність медичної та духовної спадщини Святого Луки 
(В. Ф. Войно-Ясенецького)”. Конференція відбулася на базі медичного 
коледжу м. Черкаси.
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ЮВІЛЕЙНІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

Заходи державних архівних установ, присвячені 68-й річниці
визволення України від фашистських загарбників

25 жовтня 2012 р. у ЦДАВО України відкрито документальну 
виставку, присвячену 68-й річниці визволення України від фашистських  
загарбників.

* * *
26 жовтня 2012 р. у ЦДАГО України відкрито документальну вистав-

ку “Рік 19�3. Битва за Україну” до 69-ї річниці визволення Києва та Лі-
вобережжя України від фашистської окупації. Представлені документи 
ілюструють підготовку та перебіг наступальної операції радянських вій-
ськ, участь у ній партизанських з’єднань, загонів, висвітлюють питання 
мобілізації населення звільнених територій до лав Червоної армії, перші 
кроки у відбудові народного господарства.

* * *
5 листопада 2012 р. до 69-ї річниці визволення м. Києва та 68-ї річ-

ниці визволення України від фашистських загарбників на офіційному  
веб-порталі Укрдержархіву опубліковано виставку за фотодокументами 
ЦДКФФА України.

* * *
23 жовтня 2012 р. у Держархіві Дніпропетровської області відкри-

то документальну виставку “Дніпропетровщина у Великій Вітчизняній 
війні”, присвячену 68-й річниці визволення України від фашистських за-
гарбників.

 * * *
22 жовтня 2012 р. у читальному залі Держархіву Донецької області 

відкрито виставку “До Дня визволення України від німецьких загарбників”.

* * *
26 жовтня 2012 р. працівники Держархіву Житомирської області взя-

ли участь у покладанні квітів до Монументу Слави у м. Житомирі.
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* * *
23 жовтня 2012 р. у Держархіві Закарпатської області відкрито доку-

ментальну виставку з нагоди 68-ї річниці звільнення українських земель 
від фашистських загарбників.

* * *
19 жовтня 2012 р. у рамках “Четвертих Новицьких читань” працівник 

Держархіву Запорізької області В. Бондар взяв участь у роботі круглого 
столу “Запорізький регіон у роки Другої світової війни” та виступив з до-
повіддю на тему: “Підпільний рух на території Запорізької області 19�1– 
19�� рр.: проблеми та нові інтерпретації”.

Того ж дня на веб-сайті Держархіву Запорізької області опубліковано 
виставку “Жовтень 19�3 р. (до дня визволення м. Запоріжжя)”.

* * *
2� жовтня 2012 р. у Держархіві Івано-Франківської області відкрито 

фотодокументальну виставку до 68-ї річниці визволення України від фа-
шистських загарбників.

* * *
2 листопада 2012 р. у Держархіві Київської області відкрито докумен-

тальну виставку “Київщина. Літопис боротьби, скорботи і звитяги” присвя-
чену 68-й річниці визволення України від фашисьських загарбників.

* * *
26 жовтня 2012 р. у приміщенні Держархіву Луганської області від-

крито документальну виставку “До 68-ї річниці визволення України від 
фашистських загарбників”.

Виставку відвідали студенти факультету природничих наук зі спе-
ціальності “Хімія” та філософського факультету зі спеціальності “Жур-
налістика” та “Реклама” Луганського національного університету ім. Та-
раса Шевченка.

* * *
19 жовтня 2012 р. у виставковому центрі Держархіву Львівської об-

ласті відкрито документальну виставку, присвячену 68-й річниці визво-
лення України від фашистських загарбників.

* * *
28 вересня 2012 р. колектив Держархіву Миколаївської області взяв 

участь у заходах з нагоди 68-ї річниці визволення України від фашист-
ських загарбників та покладанні квітів до пам’ятника учасника десанту 
К. Ф. Ольшанського.
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* * *
5 грудня 2012 р. директор Держархіву Одеської області І. І. Ніточ-

ко виступив в ефірі ТРК “Круг” за темою: “Пам’ятники на честь воїнів, 
загиблих на фронтах у роки Великої Вітчизняної війни на території  
м. Одеси та Одеської області”.

* * *
22 жовтня 2012 на веб-сайті Держархіву Полтавської області опуб-

ліковано статтю заступника директора-начальника відділу інформації та 
використання документів Т. П. Пустовіта “Від визволення Полтавщини 
до визволення України”.

Того ж дня на веб-сайті Держархіву Полтавської області опублікова-
но онлайнову виставку “До 68-ї річниці визволення України від німецько-
фашистських загарбників”.

26 жовтня 2012 р. співробітники Держархіву Полтавської області взя-
ли участь в обласних урочистих заходах біля Меморіалу Слави у Полтаві 
з нагоди 68-ї річниці визволення України від фашистських загарбників

* * *
21 жовтня 2012 р. в Держархіві Рівненської області відкрито до-

кументальну виставку “Відроджена з руїн” до 68-ї річниці визволення  
України від фашистських загарбників.

* * *
2� жовтня 2012 р. у читальному залі Держархіву Сумської області 

відкрито фотодокументальну виставку “Звільнена у боях та праці”. До ек-
спозиції виставки увійшли документи 19�3–19�� років, що дають уявлен-
ня про Сумщину у перший рік після вигнання ворога з території області: 
постанови, доповідні записки, інформації органів влади про становище 
Сумської області на момент звільнення та хід відбудови об’єктів народ-
ного господарства. 

26 жовтня 2012 р. у Держархіві Сумської області відбулася зустріч 
працівників редакційно-видавничої групи по підготовці та виданню книг 
головного управління зв’язків з громадськістю Сумської облдержад-
міністрації зі спеціалістами архіву з питань підготовки матеріалів до 
додаткового обласного тому “Книги Пам’яті України” та “Книги Скор-
боти України”. З часу виходу останніх томів зазначених видань завдяки 
зусиллям наукових редакторів, краєзнавців, працівників музеїв та інших 
дослідників встановлено додаткові відомості про загиблих уродженців 
Сумщини та тих, хто віддав своє життя за звільнення Сумської області 
від фашистських загарбників і похований на її території.
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31 жовтня 2012 р. у Сумському обласному краєзнавчому музеї відкри-
то виставку “Під знаком OST” до 70-х роковин початку насильницького 
вивезення населення з території України на примусові роботи до Німеч-
чини. Спільний проект обласного музею та Державного архіву Сумської 
області повертає у трагічні роки Великої Вітчизняної війни, розповідає 
про долі остарбайтерів, які були масово вивезені на примусові роботи до 
гітлерівського Рейху.

* * *
26 жовтня 2012 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 

книжкову виставку “Трагедія і пам’ять”. Видання, представлені в експо-
зиції, висвітлюють боротьбу українського народу проти нацистських за-
гарбників, економічні та людські втрати в період війни.

18 грудня 2012 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 
виставку до 70-ти річчя з початку звільнення України від німецько-фа-
шистських загарбників (18.12.19�2) “На вівтар Перемоги”.

* * *
19 жовтня 2012 р. у Держархіві Херсонської області відкрито доку-

ментальну виставку, присвячену визволенню України від німецько-фа-
шистських загарбників.

* * *
2� жовтня 2012 р. в ефірі радіо FM 10�,6 Хмельницької ОДТРК 

“Поділля-Центр” вийшла підготовлена за документами Держархіву 
Хмельницької області радіопередача, присвячена 68-й річниці визволен-
ня України від фашистських загарбників

25 жовтня 2012 р. у Держархіві Хмельницької області відкрито доку-
ментальну виставку “Війна. Люди. Документи”.

Працівники Держархіву Хмельницької області взяли участь 
у роботі VIII науково-краєзнавчої конференції “Стародавній Мед-
жибіж в історико-культурній спадщині України: архітектурна спад-
щина оборонних споруд України від найдавніших часів до кінця  
ХVIII ст.” та виступили з доповіддю на тему: “Документи Держархіву 
Хмельницької області – важливе джерело у вивченні діяльності освітніх 
закладів на Хмельниччині в роки фашистської окупації”.

Того ж дня у циклі передач “Персона біля мікрофона” в ефірі  
ХОДТРК “Поділля-Центр” вийшов виступ працівників Держархіву 
Хмельницької області, приурочений 68-й річниці визволення України від 
фашистських загарбників.

26 жовтня 2012 р. у циклі передач “Людина і суспільство” в ефірі 



ХОДТРК “Поділля-Центр” вийшов виступ працівників Держархіву 
Хмельницької області на тему: “Кров’ю і потом відвойована”.

* * *
28 жовтня 2012 р. колектив Держархіву Хмельницької області взяв 

участь у покладанні квітів до пам’ятника загиблим воїнам.

* * *
25 жовтня 2012 р. у Держархіві Черкаської області відкрито книжко-

во-документальну виставку, присвячену 68-й річниці визволення України 
від фашистських загарбників.

26 жовтня 2012 р. у читальному залі Держархіву Черкаської області 
проведено тематичний урок-лекцію зі слухачами магістратури “Архіво-
знавство” навчально-наукового інституту історії та філософії Черкасько-
го національного університету ім. Б. Хмельницького.

12 грудня 2012 р. в читальному залі Держархіву Черкаської області 
відкрито виставку архівних документів “Героїчна оборона Черкаського 
плацдарму”.

* * *
29 жовтня 2012 р. у Держархіві Чернівецької області відкрито доку-

ментальну виставку “Ти вільна навік, Україно”, присвячену 68-й річниці 
визволення України від фашистських загарбників.



Державна архівна служба України з глибоким сумом сповіщає про те, 
що 2 листопада 2012 року на �6-му році пішла із життя директор Держав-
ного центру збереження документів НАФ Яценюк Алла Миколаївна.

Її трудовий шлях розпочався у 198� році, відразу після закінчення 
школи. З того часу вона працювала в Державному центрі збереження 
документів НАФ, пройшовши усі службові сходинки – від секретаря-ді-
ловода до директора. Без відриву від виробництва закінчила Київський 
державний університет ім. Т. Г. Шевченка. За час роботи в центрі Яце-
нюк А. М. досконало оволоділа методикою виконання усіх видів робіт з 
консервації, реставрації, ремонту унікальних і особливо цінних архівних 
документів, набула досвіду адміністративного управління.

Їй були притаманні високі моральні якості, доброзичливість і оп-
тимізм, які завжди відчували її колеги.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним, близьким, друзям та знайо-
мим Яценюк Алли Миколаївни у зв’язку з непоправною втратою –  
її смертю.

НЕКРОЛОГ

Алла Миколаївна Яценюк  
(1967–2012) 
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