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ОФІЦІЙНІ АКТИ ВИЩИХ ОРГАНІВ  
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ

____________________________________________________

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання організації та проведення заходів  
з відзначення в Україні 1025-річчя хрещення  

Київської Русі 
від 21 січня 2013 року № 34/2013

 З метою сприяння належній організації та проведенню у 2013 році 
в Україні заходів з відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі пос-
тановляю:

 1. Кабінету Міністрів України вжити заходів з метою активізації ро-
боти центральних та місцевих органів виконавчої влади з підготовки та 
відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі, зокрема:

 1) забезпечити перегляд складу Організаційного комітету з підго-
товки та відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі, його 
ефективну діяльність;

 2) переглянути план заходів з підготовки та відзначення 1025-річчя 
хрещення Київської Русі, передбачивши, зокрема, додаткові заходи щодо 
збереження об’єктів культурної спадщини, пов’язаних із християнством, 
а також широке залучення громадськості до реалізації зазначеного плану 
заходів, та забезпечити його виконання;

 3) внести у місячний строк пропозиції щодо проведення в липні 
2013 року у місті Києві урочистих заходів з нагоди 1025-річчя хрещення 
Київської Русі;

 4) вирішити в установленому порядку питання стосовно фінансу-
вання у 2013 році заходів із підготовки та проведення в Україні 1025- 
річчя хрещення Київської Русі.

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

 1) забезпечити перегляд заходів з підготовки та відзначення  
в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі та їх виконання;
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 2) сприяти об’єднанням громадян, релігійним організаціям у їх 
діяльності щодо відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської 
Русі.

 3. Міністерству закордонних справ України вжити заходів щодо за-
лучення до участі в урочистостях з нагоди відзначення 1025-річчя хре-
щення Київської Русі представників іноземних держав, у тому числі дип-
ломатичного корпусу.

 4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. Янукович

Про відзначення 17-ї річниці Конституції України 
від 26 лютого 2013 року № 93/2013

 З метою належного відзначення у 2013 році 17-ї річниці Конституції 
України, враховуючи її важливе значення у розбудові правової демокра-
тичної держави, постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:
1) розробити та забезпечити реалізацію плану заходів з відзначення 

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

населених пунктах урочистих заходів за участю представників органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів 
України, громадськості, діячів науки та культури; покладення квітів до 
пам’ятників і пам’ятних знаків видатним діячам українського державот-
ворення у місті Києві та інших населених пунктах;

організацію за участю Конституційної Асамблеї у місті Києві науко-
во-практичної конференції на тему історії вітчизняного конституційного 
права та напрямів удосконалення Основного Закону України, а також те-
матичних наукових конференцій та круглих столів у регіонах держави;

проведення в закладах культури, військових частинах, закладах для 
дітей та молоді інформаційно-просвітницьких заходів (лекцій, круглих 
столів, демонстрацій фільмів, виставок фото- та архівних документів 
тощо), спрямованих на роз’яснення значення норм Конституції України 
у становленні демократичної держави, на формування правової культу-
ри, виховання громадянської свідомості та поваги до Основного Закону 
України;

організацію культурно-мистецьких заходів, спортивних змагань, 
присвячених Дню Конституції України;
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 2) забезпечити в установленому порядку фінансування заходів із 
відзначення 17-ї річниці Конституції України.

 2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській 
та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити, за-
твердити та забезпечити виконання регіональних планів заходів щодо 
підготовки і відзначення 17-ї річниці Конституції України.

 3. Міністерству закордонних справ України забезпечити проведен-
ня закордонними дипломатичними установами України заходів з нагоди  
17-ї річниці Конституції України із залученням до участі в них представ-
ників української громадськості за кордоном.

 4. Державному комітету телебачення і радіомовлення України за-
безпечити широке висвітлення заходів щодо підготовки та відзначення  
17-ї річниці Конституції України, трансляцію тематичних теле- та радіо-
передач.

 5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. Янукович
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про затвердження нового складу
Організаційного комітету з підготовки та

відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі
від 23 січня 2013 р. № 25-р

На часткову зміну абзацу першого розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 11 лютого 2010 р. № 215 затвердити новий склад Організацій-
ного комітету з підготовки та відзначення 1025-річчя хрещення Київської 
Русі згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 23 січня 2013 р. № 25-р

СКЛАД
Організаційного комітету з підготовки та

відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі

Прем’єр-міністр України, співголова Оргкомітету
Глава Адміністрації Президента України, співголова Оргкомітету
Віце-прем’єр-міністр України відповідно до функціональних повно-

важень, заступник співголови Оргкомітету
Радник Президента України — Керівник Головного управління з пи-

тань гуманітарного розвитку
Міністр культури
Міністр закордонних справ
Міністр економічного розвитку і торгівлі
Міністр фінансів
Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комуналь-

ного господарства
Міністр освіти і науки, молоді та спорту
Міністр внутрішніх справ
Голова Держкомтелерадіо
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Голова Укрдержархіву
Голова Київської міської держадміністрації
Голова Київської обласної держадміністрації
Голова Севастопольської міської держадміністрації
Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим
Генеральний директор Національної бібліотеки імені В. І. Вернадсь-

кого (за згодою)
Директор Інституту історії України Національної академії наук (за 

згодою)
Директор Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Національної 

академії наук (за згодою)
Директор Національного інституту стратегічних досліджень при 

Президентові України (за згодою)
Директор Українського інституту національної пам’яті (за згодою)
Представник Національної академії наук (за згодою)
Представник Української православної церкви (за згодою)
Представник Української православної церкви Київського патріар-

хату (за згодою)
Представник Української греко-католицької церкви (за згодою)
Представник Римсько-католицької церкви в Україні (за згодою)
Представник Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (за 

згодою)
Президент Українського біблійного товариства (за згодою)

Про внесення змін до складу Організаційного
комітету з підготовки та відзначення
1025-річчя хрещення Київської Русі

від 28 січня 2013 р. № 85-р

Внести зміни до складу  Організаційного комітету з підготовки та 
відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі, утвореного розпоряд-
женням Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. № 215 — із 
змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 
січня 2013 р. № 25, згідно з додатком.

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

від 28 січня 2013 р. № 85-р

ЗМІНИ,
що вносяться до складу Організаційного комітету з

підготовки та відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі

1. Після позиції “Віце-прем’єр-міністр України відповідно до функ-
ціональних повноважень, заступник співголови Оргкомітету” доповнити 
такою позицією:

“Заступник Глави Адміністрації Президента України”.
2. Позицію “Радник Президента України — Керівник Головного уп-

равління з питань гуманітарного розвитку” замінити такою позицією:
“Радник Президента України — Керівник Головного управління з 

питань гуманітарного розвитку Адміністрації Президента України”.
3. Після позиції “Радник Президента України — Керівник Головного 

управління з питань гуманітарного розвитку Адміністрації Президента 
України” доповнити такими позиціями:

“Радник Президента України — Керівник Головного управління з 
питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України

Радник Президента України — Керівник Головного управління Де-
ржавного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України

Радник Президента України
Радник Президента України”.
4. Після позиції “Генеральний директор Національної бібліотеки 

імені В. І. Вернадського (за згодою)” доповнити такою позицією:
“Директор Інституту археології Національної академії наук (за зго-

дою)”.
5. Після позиції “Представник Української православної церкви 

Київського патріархату (за згодою)” доповнити такою позицією:
“Представник Української автокефальної православної церкви (за 

згодою)”.
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НАКАЗИ ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Про переміщення документів у ЦДАМЛМ України
від 18 січня 2013 р. № 3

З метою збереження документів Національного архівного фонду та 
недопущення аварійної ситуації у зв’язку із збільшенням кількості трі-
щин на стелі у приміщенні читального залу Центрального державного 
архіву-музею літератури і мистецтва України

НАКАЗУЮ:
1. Директору ЦДАМЛМ України Кульчий О. В. вжити заходів щодо 

переміщення документів із архівосховища № 4, яке знаходиться над чи-
тальним залом, згідно плану заходів, що додається.

Про виконання плану заходів надавати інформацію до Укрдержар-
хіву щоп’ятниці у паперовому та електронному вигляді на e-mail: zber@
archives.gov.ua.

2. Відділу зберігання та обліку документів Національного архівного 
фонду Укрдержархіву (Кисельова Л. А.) та ДЕКС ЦДАУ України (Зен-
ченко Є. М.) надавати методичну та консультативну допомогу ЦДАМЛМ 
України у здійсненні плану заходів.

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

 Голова служби  О. П. Гінзбург
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Додаток до наказу Укрдержархіву
від 18 cічня 2013 р.  №  3

План заходів
щодо переміщення документів із архівосховища №  4

ЦДАМЛМ України
№ 
п/п

Назва заходів Дата вико-
нання

Виконавці

1. Пристосування виставкової 
зали № 1 на 1 поверсі під 
архівосховище

18 січня Малярчук Т.М.

2. Оснащення архівосховища 
первинними засобами по-
жежегасіння (вогнегасника-
ми); контрольними прила-
дами для вимірювання за 
температури та вологості 
повітря

18 січня Малярчук Т.М.
Харалампова Л.Д.
Приходько В.М.

3. Затемнення вікон у ново-
створеному архівосховищі 

18 січня Павленко Н.І.

4. Демонтаж стелажного 
обладнання у архівосхови-
щі № 4

21 січня Кульчий О.В.
Малярчук Т.М.

Харалампова Л.Д.
Приходько В.М.

5. Монтаж стелажного облад-
нання у новоствореному 
архівосховищі  

21 січня Кульчий О.В.
Малярчук Т.М.

Харалампова Л.Д.
Приходько В.М.

6. Складання схеми пере-
міщення коробок із доку-
ментами  

22 січня Малярчук Т.М.
Харалампова Л.Д.

7. Перенесення коробок із до-
кументами із архівосхови-
ща № 4 до новоствореного 
архівосховища

25 січня Кульчий О.В.
Малярчук Т.М.

Харалампова Л.Д.
Приходько В.М.
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№ 
п/п

Назва заходів Дата вико-
нання

Виконавці

8. Унесення відповідних змін 
до наказів директора архіву 
та інших документів про 
організацію охоронного, 
протипожежного та сані-
тарно-гігієнічного режимів 
у архівосховищах

30 січня Кульчий О.В.
Малярчук Т.М.

9. Унесення змін до схеми 
розміщення документів  
архіву

30 січня Малярчук Т.М. 
Харалампова Л.Д.

10. Обладнання архівосховища  
охоронною сигналізацією  

15 лютого Кульчий О.В.
Малярчук Т.М.

Харалампова Л.Д.
Приходько В.М.

11. Складання топографічних 
покажчиків

28 лютого Малярчук Т.М. 
Харалампова Л.Д.

Про затвердження Методичних рекомендацій
від 18 січня 2013 р. № 4

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 
26.09.2012 № 887 “Про затвердження Типового положення про структур-
ний підрозділ місцевої державної адміністрації”

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Методичні рекомендації з розроблення Положення про 

державний архів області, міст Києва і Севастополя та Методичні реко-
мендації з розроблення Положення про архівний відділ районної, район-
ної у місті Києві і Севастополі державної адміністрації (додаються).

2. Відділу організаційно-аналітичної роботи та міжрегіонального 
співробітництва (Богунова Н. К.) направити Головам обласних держаних 
адміністрацій, міст Києва та Севастополя Методичні рекомендації для 
підготовки ними положень про відповідні структурні підрозділи.
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3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова служби  О. П. Гінзбург

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрдержархіву

від 18 січня 2013 р. № 4

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з розроблення Положення про архівний відділ районної,  

районної у місті Києві і Севастополі державної адміністрації

Ці Методичні рекомендації розроблено з метою запровадження єди-
них підходів щодо створення архівного відділу районної, районної у місті 
Києві і Севастополі державної адміністрації  (далі – відділ), визначення 
його завдань, функцій, прав, організації роботи, взаємовідносин з іншими 
суб’єктами в процесі здійснення його діяльності.

Положення про відділ оформлюється відповідно до зразка, наведе-
ного в додатку до цих Методичних рекомендацій.

У розділі “Загальні положення” зазначають, що відділ утворюється 
та підпорядкований голові районної, районної у місті Києві і Севастополі 
державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний державно-
му архіву області, міста Києва і Севастополя.

У цьому розділі наводиться перелік основних нормативно-правових 
актів, якими відділ керується у своїй діяльності, зазначається його внут-
рішня структура.

У розділі “Основні завдання”, крім загальних завдань, визначених 
Типовим положенням про структурний підрозділ місцевої державної  
адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
26 вересня 2012 року № 887 (далі – Типове положення), пропонується 
передбачати такі завдання у сфері архівної справи та діловодства:

реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, 
здійснення управління архівною справою і діловодством на території 
району; 

координація діяльності державних органів, органів місцевого самов-
рядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зок-
рема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або 
юридичними особами приватного права (приватні архіви), у питаннях 
архівної справи і діловодства;
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внесення до Національного архівного фонду архівних документів, 
що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використан-
ня відомостей, що в них містяться;

здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діло-
водства, забезпечення додержання законодавства про Національний ар-
хівний фонд та архівні установи.

Розділ “Функції” є основним у Положенні і має обов’язково містити, 
крім загальних функцій, визначених Типовим положенням, докладний 
перелік усіх функцій, виконання яких відділом повинно забезпечувати 
вирішення його основних завдань.

У Положенні визначаються функції відділу, серед яких пропонується 
зазначити такі:

1) складання і за погодженням з державним архівом області (міста) 
подання для затвердження в установленому порядку проектів держав-
них цільових програм, затвердження планів розвитку архівної справи в 
районі, забезпечення їх виконання; 

2) забезпечення зберігання, обліку і охорони: 
документів Національного архівного фонду з різними носіями ін-

формації, переданих відділу державними органами, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалеж-
но від форми власності та об’єднаннями громадян, громадськими спілка-
ми, які діють (діяли) на території району; 

документів особового походження; 
друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використову-

ються для довідково-інформаційної роботи; 
облікових документів і довідкового апарату до них; 
3) організація роботи, пов’язаної з внесенням профільних докумен-

тів до Національного архівного фонду або вилученням документів з ньо-
го незалежно від місця зберігання і форми власності на них; 

4) проведення в установленому порядку обліку, обстеження та аналі-
зу діяльності архівних установ, які створені на території району, незалеж-
но від форми власності та підпорядкування; 

5) інформування державного архіву області (міста) про виявлення 
архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, 
а також про здійснення продажу документів Національного архівного 
фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання; 

6) ведення обліку юридичних осіб та фізичних осіб  – джерел фор-
мування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності 
яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які пе-
ребувають у зоні комплектування архівного відділу районної, районної у 
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містах Києві і Севастополі державної адміністрації, на підставі затверд-
жених списків; 

7) подання на затвердження Державному архіву в Автономній Рес-
публіці Крим, державному архіву області, міста Києва і Севастополя 
списків джерел формування Національного архівного фонду, які перебу-
вають у зоні комплектування відділу;

8) перевірка роботи архівних підрозділів і служб діловодства держав-
них органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, 
громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контро-
лю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та 
архівні установи шляхом проведення планових та позапланових пере-
вірок, надання зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в 
організації діловодства та зберіганні документів;

9) надання консультаційно-методичної допомоги в організації діяль-
ності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання 
архівних документів, нагромаджених у процесі документування службо-
вих, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на 
відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до 
Національного архівного фонду (трудового архіву);

10) ведення зведеного обліку архівних документів, що зберігають де-
ржавні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, устано-
ви та організації району, подання належних відомостей про ці документи 
державному архіву області (міста); 

11) надання на договірних засадах послуг підприємствам, установам 
та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, 
що містяться в них, розроблення методичних посібників з архівної спра-
ви та діловодства;

12) передання державному архіву області (міста) у визначені ним 
строки документів та довідкового апарату до них для постійного збері-
гання; 

13) створення і вдосконалення довідкового апарату до документів 
Національного архівного фонду; 

14) здійснення грошової оцінки документів Національного архівно-
го фонду, що зберігаються в архівному відділі, у фізичних і юридичних 
осіб, які перебувають у зоні його комплектування; 

15) організація страхування документів Національного архівного 
фонду, які надаються у користування поза архівним відділом, у порядку, 
встановленому законодавством;
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16) надання архівних довідок, копій документів та іншим шляхом за-
доволення запитів фізичних і юридичних осіб, перегляд в установленому 
порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечення у 
разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про осо-
бу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмово-
го обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу; 

17) вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи архівних 
установ.

У розділі “Права”, крім викладених у Типовому положенні позицій, 
додатково перелічують права відділу для реалізації покладених на нього 
завдань і функцій:

вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні докумен-
ти, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір 
здійснити відчуження, вивезення за межі України архівних документів, 
проведення експертизи цінності таких документів; 

отримувати в установленому порядку документи юридичних осіб з 
метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного 
архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеженим досту-
пом; 

проводити планові та позапланові перевірки архівних підрозділів і 
служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядуван-
ня, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, 
об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, а також 
трудових, приватних архівів з метою здійснення контролю за дотриманням 
законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів 
Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збере-
женість, права власності на ці документи; 

порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяль-
ності архівних установ, які не забезпечують збереженість документів  На-
ціонального архівного фонду; 

порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про 
притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користу-
вачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних 
у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні 
установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власни-
ку документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним 
особі; 

установлювати ціни на роботи і послуги, що виконуються держав-
ним архівом; 
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відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства державних ор-
ганів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та органі-
зацій незалежно від форми власності та об’єднань громадян, громадських 
спілок  з правом доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із 
законодавством спеціально охороняються. 

У розділі “Взаємодія з іншими суб’єктами” визначаються 
взаємозв’язки відділу з іншими суб’єктами у процесі здійснення його 
діяльності.

У розділі “Керівництво” зазначається, що відділ очолює начальник, 
який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної, 
районної у місті Києві і Севастополі державної адміністрації згідно із за-
конодавством про державну службу за погодженням із обласною, Київсь-
кою і Севастопольською міською державною адміністрацією.

В цьому розділі описують компетенцію начальника відділу, його 
права і обов’язки.

У Положенні також передбачається, що для проведення експертизи 
цінності документів відділ утворює експертну комісію відповідно до ви-
мог постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 
1004 “Про проведення експертизи цінності документів”. 

У прикінцевих положеннях відповідно викладають порядок визна-
чення граничної чисельності, фонду оплати праці працівників, затверд-
ження штатного розпису та кошторису відділу.

У Положенні слід зазначити, що відділ як юридична особа публічно-
го права має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначей-
ської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України 
та своїм найменуванням, власні бланки. 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрдержархіву

від 18 січня 2013 р. № 4

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з розроблення Положення про державний архів області,

міст Києва і Севастополя

Ці Методичні рекомендації розроблено з метою запровадження єди-
них підходів створення державного архіву області, міст Києва і Севасто-
поля (далі – держархів), визначення його завдань, функцій, прав, органі-
зації роботи, взаємовідносин з іншими суб’єктами у процесі здійснення 
його діяльності.
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Положення про держархів має містити розділи відповідно до зразка, 
наведеного в додатку до цих Методичних рекомендацій.

У розділі “Загальні положення” зазначають, що держархів утво-
рюється та підпорядкований голові обласної (міської) адміністрації, а та-
кож підзвітний і підконтрольний Державній архівній службі. 

У цьому розділі наводиться перелік основних нормативно-правових 
актів, якими держархів керується у своїй діяльності, зазначається його 
внутрішня структура.

У розділі “Основні завдання”, крім загальних завдань, визначених 
Типовим положенням про структурний підрозділ місцевої державної ад-
міністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 
вересня 2012 року № 887 (далі – Типове положення), пропонується пере-
дбачати такі завдання у сфері архівної справи та діловодства: 

забезпечення реалізації державної політики у галузі архівної справи 
та діловодства;

здійснення управління архівною справою і діловодством на тери-
торії області (міста), координація діяльності державних органів, органів 
місцевого самоврядування , підприємств, установ, організацій усіх форм 
власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними 
особами та/або юридичними особами приватного права (приватні архіви) 
у питаннях архівної справи і діловодства; 

внесення до Національного архівного фонду архівних документів, 
що мають місцеве значення, ведення обліку та постійне зберігання цих 
документів, а також використання відомостей, що в них містяться;

проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, до-
кументознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, 
передового досвіду в практику діяльності архівних установ; 

здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб ді-
ловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний  
архівний фонд та архівні установи;

здійснення контролю за діяльністю регіональних центрів страхового 
фонду документації.

Розділ “Функції” є основним у Положенні і має містити, крім загаль-
них функцій, визначених Типовим положенням, докладний перелік усіх 
функцій, виконання яких держархівом повинно забезпечувати вирішення 
його основних завдань.

У Положенні визначаються функції держархіву, серед яких пропо-
нується зазначити такі:

1) забезпечення постійного зберігання, охорони, реставрації, консер-
вації: 
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документів Національного архівного фонду з різними матеріальними 
носіями інформації, які передані до державного архіву державними орга-
нами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 
організаціями незалежно від форми власності та об’єднаннями громадян, 
громадськими спілками, які діють (діяли) на території області (міста); 

документів особового походження; 
службових видань, що не надходять у встановленому порядку до 

Книжкової палати України та бібліотек-депозитаріїв; 
документів юридичних і фізичних осіб, що в установленому порядку 

надійшли у власність держави з-за кордону; 
страхового фонду копій унікальних документів, копій документів  

з історії області (міста), що зберігаються в інших архівах, музеях і біб-
ліотеках; 

облікових документів державного архіву та архівних довідників,  
а також друкованих видань та інших матеріалів, що належать до довідко-
во-інформаційного фонду державного архіву; 

2) створення страхових копій та копій фонду користування докумен-
тів, що зберігаються в державному архіві, та профільних унікальних до-
кументів незалежно від місця зберігання і форми власності на них; 

3) проведення в установленому порядку обліку, обстеження та аналі-
зу діяльності архівних установ незалежно від форми власності та підпо-
рядкування, ведення їх реєстру;

4) ведення обов’язкового державного обліку профільних документів 
Національного архівного фонду незалежно від місця їх зберігання, фор-
ми власності на них, виду носія інформації та доступу, здійснення конт-
ролю за їх збереженістю, обліком та використанням відомостей, що в них 
містяться;

5) організація роботи, пов’язаної з внесенням профільних докумен-
тів до Національного архівного фонду або вилученням документів з ньо-
го незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

6) організація роботи щодо віднесення документів Національного 
архівного фонду до унікальних документів та їх страхування; 

7) ведення обліку юридичних осіб та фізичних осіб - джерел форму-
вання Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплекту-
вання державного архіву, на підставі затверджених списків;

8) затвердження списків джерел формування Національного архів-
ного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівних відділів 
районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністра-
цій, міських рад;
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9) проведення роботи, спрямованої на виявлення, взяття на облік,  
повернення, придбання або відтворення в копіях профільних документів,  
які знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що 
стосуються історії області (міста);

10) прийняття на прохання юридичних і фізичних осіб документів 
Національного архівного фонду, що є власністю цих осіб, на постійне чи 
тимчасове зберігання; 

11) здійснення контролю за дотриманням правил торгівлі антиквар-
ними речами в частині продажу архівних документів, реалізація переваж-
ного права держави на придбання профільних документів Національного 
архівного фонду  в разі їх продажу, звернення до суду з позовом про пере-
дачу у власність держави архівних документів, які не мають власника або 
власник яких невідомий;

12) перевірка роботи архівних підрозділів і служб діловодства де-
ржавних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, ус-
танов та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань 
громадян, громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснен-
ня контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний 
фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових 
перевірок, надання зазначеним підрозділам і службам методичної допо-
моги в організації діловодства та зберіганні документів;

13) контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування та на-
дання методичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом пов-
новажень органів виконавчої влади;

14) здійснення контролю за складанням та додержанням номенк-
латури справ підприємств, установ та організацій незалежно від форми 
власності та об’єднань громадян, що перебувають у зоні комплектування 
державного архіву; 

15) створення і вдосконалення довідкового апарату до архівних до-
кументів, забезпечення автоматизації інформаційних процесів; 

16) надання користувачам архівних документів і довідкового апара-
ту до них, інформування про документи, відомості з яких можуть бути 
ними використані, забезпечення у разі виявлення в архівних документах 
недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення 
до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи до-
даткових відомостей про особу; 

17) забезпечення у межах своїх повноважень охорони відомостей та 
збереженості документів, що становлять державну таємницю, перегляд в 
установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, 
у тому числі скасування рішення про віднесення інформації до державної 
або іншої таємниці; 
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18) забезпечення видачі архівних довідок, копій документів та ін-
шим шляхом задоволення запитів фізичних і юридичних осіб; 

19) забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником 
якої він є;

20) публікація в установленому порядку документів Національного 
архівного фонду, випуск довідково-інформаційних видань і посібників з 
архівної справи та діловодства; 

21) подання обласній (міській) держадміністрації пропозицій щодо 
створення архівних установ для централізованого тимчасового зберіган-
ня архівних документів, нагромаджених у процесі документування служ-
бових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на 
відповідній території (району, міста), та інших архівних документів, що 
не належать до Національного архівного фонду (трудових архівів); 

22) здійснення організаційно-методичного керівництва і контролю 
за діяльністю регіонального центру страхового фонду документації; 

23) складення і подання для затвердження в установленому порядку 
проектів державних цільових програм та затвердження планів розвитку 
архівної справи в області (місті), забезпечення їх виконання; 

24) вжиття заходів для вдосконалення мережі державних та інших 
місцевих архівних установ; 

25) здійснення науково-методичного керівництва і контролю за діяль-
ністю архівних відділів районних, районних у містах Києві і Севастополі 
держадміністрацій, архівних відділів міських рад, трудових архівів та 
приватних архівів;

26) здійснення грошової оцінки документів Національного архівно-
го фонду, що зберігаються в державному архіві, у фізичних і юридичних 
осіб, які перебувають у зоні його комплектування; 

27) організація страхування документів Національного архівного 
фонду, які надаються у користування поза архівними установами, у по-
рядку, встановленому законодавством;

28) надання допомоги юридичним і фізичним особам, які є власни-
ками документів Національного архівного фонду, в поліпшенні умов їх 
зберігання, реставрації та створенні фондів користування;

29) надання платних послуг юридичним і фізичним особам; 
30) участь у плануванні капітальних вкладень на будівництво місце-

вих архівних установ; 
31) сприяння залученню фахівців до роботи в архівних установах об-

ласті (міста), організація підвищення їх кваліфікації, проведення навчань 
працівників діловодних, архівних служб та експертних комісій підпри-
ємств, установ, організацій всіх форм власності на курсах підвищення 
кваліфікації; 
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32) здійснення разом з науковими установами або самостійно науко-
вих досліджень з архіво- і документознавства, археографії, впровадження 
в практику їх результатів, поширення науково-технічної інформації з ар-
хівної справи та діловодства; 

33) організація вивчення, узагальнення і поширення передового до-
свіду.

У розділі “Права”, крім викладених позицій, додатково перелічують 
права держархіву для реалізації покладених на нього завдань і функцій: 

вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні докумен-
ти, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір 
здійснити відчуження, вивезення за межі України архівних документів, 
проведення експертизи цінності таких документів; 

отримувати в установленому порядку документи юридичних осіб з 
метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного 
архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеженим досту-
пом; 

проводити планові та позапланові перевірки архівних підрозділів і 
служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядуван-
ня, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, 
об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, а також 
трудових, приватних архівів з метою здійснення контролю за дотриманням 
законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів 
Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збере-
женість, права власності на ці документи; 

порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяль-
ності архівних установ, які не забезпечують збереженість документів  На-
ціонального архівного фонду; 

порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про 
притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користу-
вачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних 
у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні 
установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власни-
ку документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним 
особі; 

установлювати ціни на роботи і послуги, що виконуються держав-
ним архівом; 

відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства державних ор-
ганів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та ор-
ганізацій незалежно від форми власності та об’єднань громадян з правом 
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доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством 
спеціально охороняються. 

У розділі “Взаємодія з іншими суб’єктами” визначаються 
взаємозв’язки держархіву з іншими суб’єктами у процесі здійснення його 
діяльності. 

У розділі “Керівництво” зазначається, що держархів очолює ди-
ректор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою 
обласної (міської) державної адміністрації згідно із законодавством про 
державну службу за погодженням з Державною архівною службою.

Директор має заступників, які за його поданням призначаються на 
посаду та звільняються з посади головою обласної (міської) держад-
міністрації.

В цьому розділі описують компетенцію директора, його права і 
обов’язки, зокрема зазначають, що директор:

затверджує списки джерел формування архівних відділів райдержад-
міністрацій та міських рад;

вирішує питання про видачу документів Національного архівно-
го фонду, що зберігаються в державному архіві, юридичним особам у 
тимчасове користування поза державним архівом та про доступ користу-
вачів до роботи над документами.

У Положенні також передбачаються питання створення в держархіві 
постійно та тимчасово діючих рад, комісій та інших дорадчих органів, 
склад та положення про які затверджує директор держархіву.

Для проведення експертизи цінності документів в держархіві утво-
рюється експертно-перевірна комісія відповідно до вимог постанови Ка-
бінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 “Про проведен-
ня експертизи цінності документів”. 

У прикінцевих положеннях відповідно викладають порядок визна-
чення граничної чисельності, фонду оплати праці працівників, затверд-
ження штатного розпису та кошторису держархіву.

У Положенні слід зазначити, що держархів як юридична особа пуб-
лічного права має самостійний баланс, рахунки в органах Державної каз-
начейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба 
України та своїм найменуванням, власні бланки. 
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Про проведення щорічної оцінки виконання державними 
службовцями Укрдержархіву та Державного департаменту 
СФД покладених на них завдань і обов’язків за підсумками 

роботи у 2012 році 
від 21 січня 2013 р. № 5

 Відповідно до Положення про проведення атестації державних 
службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 28.12.2000 р. № 1922 (із змінами), Загального порядку проведен-
ня щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених 
на них обов’язків і завдань, затвердженого наказом Головдержслужби 
від 31.10.2003 р. № 122, зареєстрованим в Міністерстві юстиції Украї-
ни 19.11.2003 р. за № 1063/8384, Порядку проведення щорічної оцінки 
виконання державними службовцями Укрдержархіву та керівниками 
центральних державних архівів України (директори, заступники дирек-
торів, заступники директорів-головні зберігачі фондів) покладених на 
них обов’язків і завдань, затвердженого наказом Держкомархіву від 
22.01.2010 р. № 6, з метою здійснення контролю за проходженням де-
ржавної служби та професійними досягненнями державних службовців 
Укрдержархіву шляхом перевірки якості їхньої діяльності відповідно до 
посадових інструкцій, 

НАКАЗУЮ: 
1. Провести у січні-лютому 2013 року щорічну оцінку виконання 

державними службовцями Укрдержархіву та Державного департамен-
ту СФД покладених на них обов‘язків і завдань за підсумками роботи  
у 2012 році.

2. Затвердити список державних службовців Державної архівної 
служби України, які підлягають щорічній оцінці виконання покладених 
на них завдань і обов’язків у 2012 році, що додається.

3. Відділу кадрового забезпечення Укрдержархіву (Баранова О. В.) 
до 22 січня 2013 року забезпечити державних службовців Укрдержархіву 
бланками щорічної оцінки виконання державним службовцем посадових 
обов’язків і завдань та долучити заповнені бланки щорічної оцінки до 
особових справ для зберігання;

до 20 лютого 2013 року підготувати наказ про підсумки щорічної 
оцінки діяльності державних службовців Укрдержархіву у 2012 році.

4. Першому заступнику Голови Укрдержархіву Вороніну В. М. та за-
ступнику Голови Укрдержархіву Музичук О. В. до 10 лютого 2013 року:
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 провести оцінку результатів діяльності та затвердити результати 
щорічної оцінки державних службовців Укрдержархіву згідно з додат-
ком;

надати заповнені бланки щорічної оцінки державних службовців 
Укрдержархіву на затвердження Голові Укрдержархіву.

5. Керівникам структурних підрозділів Укрдержархіву (Денисенко 
О. В., Кузнєцова М. І., Кисельова Л. А., Забенько Ю. І., Богунова Н. К., 
Баранова О. В., Прилепішева Ю. А., Ярошенко Д. В., Стадник В. А., Ри-
бачук О. В.) до 31 січня 2013 року:

провести оцінку результатів діяльності державних службовців струк-
турних підрозділів; 

надати заповнені бланки щорічної оцінки на затвердження заступ-
нику Голови Укрдержархіву та директорам департаментів згідно з додат-
ком.

6. Директорам департаментів (Прись Т. П., Сельченкова С. В.) до 
5 лютого 2013 року провести оцінку результатів діяльності керівників 
структурних підрозділів, що входять до складу департаментів, та надати 
їх заповнені бланки щорічної оцінки на затвердження першому заступни-
ку Голови, заступнику Голови Укрдержархіву згідно з додатком.

затвердити заповнені бланки щорічної оцінки працівників структур-
них підрозділів, що входять до складу управлінь, та ознайомити їх з ре-
зультатами щорічної оцінки.

7. Директору Державного департаменту СФД Степаненку В. Л. за-
безпечити проведення щорічної оцінки виконання державними службов-
цями Департаменту покладених на них обов’язків і завдань за підсумками 
роботи у 2012 році та до 20 лютого 2013 року поінформувати Укрдержар-
хів про результати проведеної роботи;

до 5 лютого 2013 року надіслати до Укрдержархіву для затверджен-
ня свій заповнений бланк щорічної оцінки та заповнені бланки щорічної 
оцінки своїх заступників.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого за-
ступника Голови Укрдержархіву Вороніна В. М.

Голова служби О. П. Гінзбург
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Про проведення щорічної оцінки виконання державними 
службовцями центральних державних архівів покладених  

на них завдань і обов‘язків за підсумками роботи у 2012 році 
від 21 січня 2013 р. № 6

Відповідно до Положення про проведення атестації державних 
службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 28.12.2000 р. № 1922 (із змінами), Загального порядку проведення 
щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на 
них обов’язків і завдань, затвердженого наказом Головдержслужби від 
31.10.2003 р. № 122, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
19.11.2003 р. за № 1063/8384, Порядку проведення щорічної оцінки ви-
конання державними службовцями Укрдержархіву та керівниками цент-
ральних державних архівів України (директори, заступники директорів, 
заступники директорів-головні зберігачі фондів) покладених на них 
обов‘язків і завдань, затвердженого наказом Держкомархіву від 22.01.2010 
р. № 6, з метою здійснення контролю за проходженням державної служби 
та професійними досягненнями державних службовців шляхом перевір-
ки якості їхньої діяльності відповідно до посадових інструкцій,

НАКАЗУЮ:
1. Директорам центральних державних архівів:
забезпечити проведення у січні-лютому 2013 року щорічної оцінки 

виконання державними службовцями центральних державних архівів 
покладених на них обов‘язків і завдань за підсумками роботи у 2012 
році;

до 5 лютого 2013 року надіслати до Укрдержархіву для затвердження 
заповнені бланки щорічної оцінки директора та заступників директора, 
які підлягають щорічній оцінці.

2. Затвердити список директорів центральних державних архівів та 
їх заступників, які підлягають щорічній оцінці, що додається.

3. Першому заступнику Голови Укрдержархіву Вороніну В. М.  
до 10 лютого 2013 року:

провести оцінку результатів діяльності директорів центральних де-
ржавних архівів (ЦДАВО, ЦДАМЛМ, ЦДАЗУ) та надати їх заповнені 
бланки для затвердження Голові Укрдержархіву;

затвердити результати щорічної оцінки заступників директорів, за-
ступників директорів-головних зберігачів фондів центральних держав-
них архівів (ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДАМЛМ, ЦДАЗУ).
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4. Заступнику Голови Укрдержархіву Музичук О. В. до 10 лютого 
2013 року:

провести оцінку результатів діяльності директорів центральних де-
ржавних архівів (ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДКФФА, ЦДНТА, ЦДЕА) та надати 
їх заповнені бланки для затвердження Голові Укрдержархіву;

затвердити результати щорічної оцінки заступників директорів, за-
ступників директорів-головних зберігачів фондів центральних держав-
них архівів (ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДКФФА, ЦДНТА).

5. Відділу кадрового забезпечення Укрдержархіву (Баранова О. В.) 
підготувати до 20 лютого 2013 року наказ про підсумки щорічної оцінки 
діяльності директорів центральних державних архівів та їх заступників 
у 2012 році.

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

Голова служби О. П. Гінзбург

Про організацію презентації спільного українсько-
російського видання “Олександр Довженко.  

Щоденникові записи. 1941–1956 рр.” 
від 21 січня 2013 р. № 7

На виконання Протоколу про спільні проекти Державного коміте-
ту архівів України та Федерального архівного агентства (Російська Фе-
дерація) від 21 березня 2007 року та Плану спільних заходів Державної 
архівної служби України і Федерального архівного агентства (Російська 
Федерація) на 2011–2013 рр. від 14 квітня 2011 року,

НАКАЗУЮ:
1. Провести презентацію спільного українсько-російського видання 

“Олександр Довженко. Щоденникові записи. 1941–1956 рр.” 28 лютого 
2013 року в приміщенні ЦДАМЛМ.

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

1) до 15 лютого 2013 року розробити та затвердити в установленому 
порядку програму організації прийому та перебування в м. Києві 27 лю-
того – 1 березня 2013 року делегації російських архівістів (2 особи);

2) забезпечити координацію роботи з організації та проведення пре-
зентації спільного українсько-російського видання “Олександр Довжен-
ко. Щоденникові записи. 1941–1956 рр.”;
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3) підготувати до 20 лютого 2013 року прес-реліз та забезпечити ви-
світлення в засобах масової інформації проведення презентації спільного 
українсько-російського видання;

4) до 22 лютого 2013 року передати ДЕКС ЦДА графік забезпечення 
транспортом делегації російських архівістів.

3. Директорам ЦДКФФА (Топішко Н. О.), ЦДАМЛМ (Кульчий О. В.):
1) забезпечити виконання програми організації прийому та перебу-

вання делегації російських архівістів відповідно до затвердженої програми;
2) ЦДАМЛМ підготувати у рамках презентації виставку фото- та 

архівних документів, присвячену життю та творчій діяльності відомого 
письменника, кінорежисера, кінодраматурга, художника, класика світо-
вого кінематографу Олександра Довженка, використавши документи, 
виявлені в українських та російських архівах до 115-річчя від дня його 
народження.

До 18 лютого 2013 року підготувати макет афіші, запрошень та ін-
ших інформаційних матеріалів;

3) ЦДКФФА до 20 лютого 2013 року підготувати у рамках презента-
ції хронікально-документальний фільм (до 10 хвилин) про життя та твор-
чу діяльність Олександра Довженка.

4. Директору ДЕКС ЦДА (Зенченко Є. М.) забезпечити транспорт-
не обслуговування делегації російських архівістів у період з 27 лютого  
по 1 березня 2013 року.

5. Директору ДЦЗД НАФ (Венгель Г. О.) забезпечити до 22 лютого 
2013 року друк афіші, запрошень та інших інформаційних матеріалів до 
презентації спільного українсько-російського видання.

6. Фінансово-економічному управлінню Укрдержархіву (Стадник В. А.) 
вирішити фінансові питання із забезпечення організації прийому та пере-
бування в м. Києві делегації російських архівістів.

7. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

Голова Державної служби О. П. Гінзбург

Щодо участі у консультаціях з керівництвом Генеральної 
дирек-ції державних архівів Республіки Польща (м. Варшава, 

Республіка Польща, 16–19.04.2012) 
від 21 січня 2013 р. № 8

На виконання зобов’язань за Угодою про співробітництво між  
Державним комітетом архівів України і Генеральною Дирекцією держав-
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них архівів Республіки Польща в галузі архівної справи від 17 жовтня 
2008 року та беручи до уваги запрошення Генеральної дирекції від 11 
січня 2013 року,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад української делегації у кількості 2 особи:
Гінзбург О. П.    керівник делегації
Пельц Д. І.
2. Відділу міжнародного співробітництва департаменту організації 

архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити:
– координацію роботи з Генеральною дирекцією державних архівів 

Республіки Польща щодо організації перебування українських архівістів 
у м. Варшава (Республіка Польща);

– оформлення в’їздних віз до Республіки Польща для членів деле-
гації.

3. Відділу кадрового забезпечення Укрдержархіву (Баранова О. В.) 
підготувати наказ про відрядження Голови Державної архівної служби до 
м. Варшава (Республіка Польща).

4. Фінансово-економічному управлінню Укрдержархіву (Стадник В. 
А.) забезпечити обслуговування Гінзбург О. П. в Залі офіційних делега-
цій міжнародного аеропорту “Бориспіль”.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної служби О. П. Гінзбург

Про участь делегації українських архівістів у тристоронній 
зустрічі керівників державних архівних служб України, 

Росії та Білорусі за участі директорів державних архівних 
установ цих держав та міжнародній науковій конференції 
“Інформаційні технології в архівній справі та діловодстві” 

(29–31 травня 2013 року, м. Брест, Республіка Білорусь)
від 21 січня 2013 р. № 9

На виконання зобов’язань за Протоколом про спільні проекти  
Державного комітету архівів України та Федерального архівного агент-
ства (Російська Федерація) від 21 березня 2007 року та за Протоколом 
про спільні проекти Державного комітету архівів України і Департамен-
ту з архівів та діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь від  
18 вересня 2008 року, 
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НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад української делегації у кількості 10 осіб:
Гінзбург О. П.    керівник делегації
Музичук О. В.
Прилепішева Ю. А.
Маковська Н. В.
Топішко Н. О.
Кісіль І. М.
Кульчий О. В.
Місюк М. Д.
Ніточко І. І.
Воробей Р. Б.
2. Відділу міжнародного співробітництва департаменту організації 

архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.):
1) забезпечити координацію роботи з Департаментом з архівів та 

діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь щодо організації 
перебування українських архівістів у м. Брест (Республіки Білорусь);

2) до кінця квітня 2013 року забезпечити оформлення в установ-
леному порядку документів на виїзд за кордон делегації українських  
архівістів;

3) забезпечити завчасне надання Департаменту з архівів та діловодс-
тва Міністерства юстиції Республіки Білорусь інформаційних матеріалів 
доповідей керівництва Укрдержархіву та членів делегації українських ар-
хівістів на тристоронній зустрічі в електронному вигляді.

3. Заступнику Голови Державної архівної служби (Музичук О. В.) 
спільно з департаментом діловодства, формування, зберігання та облі-
ку документів НАФ Укрдержархіву (Сельченкова С. В., Денисенко О. В., 
Забенько Ю. І.), УНДІАСД (Гаранін О.Я.) та ЦДЕА (Ус О. М.) до кін-
ця березня 2013 року визначитись щодо назви головної доповіді від 
Укрдержархіву на міжнародній науковій конференції та до кінця квітня  
2013 року підготувати її електронний варіант та презентацію (російсь-
кою мовою). Відповідні матеріали щодо доповіді завчасно надати відділу 
міжнародного співробітництва департаменту організації архівної роботи 
Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.).

4. Директорам ЦДАВО (Маковська Н. В.), ЦДКФФА Топішко Н. О.), 
Держархіву Одеської області (Ніточко І. І.) до кінця березня 2013 року 
визначитись щодо назв доповідей на міжнародній науковій конференції 
та до кінця квітня 2013 року підготувати їх електронний варіант (росій-
ською мовою). Відповідні матеріали щодо доповідей завчасно надати 
відділу міжнародного співробітництва департаменту організації архівної 
роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.). 
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5. Директору ДЕКС ЦДА (Зенченко Є. М.) забезпечити транспортом 
членів делегації для переїзду за маршрутом Київ-Брест-Київ (легковий 
автомобіль, мікроавтобус, пальне, страхування автотранспорту).

6. Відділу кадрового забезпечення департаменту організації архівної 
роботи Укрдержархіву (Баранова О. В.) підготувати наказ про відряджен-
ня керівництва та відповідальних працівників Укрдержархіву до м. Брест 
(Республіка Білорусь).

7. Фінансово-економічному управлінню Укрдержархіву (Стадник 
В. А.) передбачити кошти на відрядження відповідальних працівників 
Укрдержархіву (добові) до м. Брест (Республіка Білорусь).

8. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

Голова Державної служби О. П. Гінзбург

Про внесення змін до наказу Укрдержархіву  
від 31.01.2012 № 13 “Про розподіл функціональних обов’язків 

у керівництві Укрдержархіву”
від 22 січня 2013 р. № 11

Відповідно до Положення про Державну архівну службу України, 
затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 407, 
з метою встановлення персональної відповідальності за конкретні напря-
ми діяльності Укрдержархіву

НАКАЗУЮ:
1. Виключити з абзацу 29 пункту 1 додатка 1 до наказу Укрдержархіву 

від 31.01.2012 № 13 слова: “…фінансово-економічного управління,”.
2. Доповнити абзац 62 пункту 1 додатка 1 до наказу Укрдержархіву 

від 31.01.2012 № 13 словами: “…та фінансово-економічного управління”.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова служби О.П. Гінзбург
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Про створення комісії щодо проведення приймання- 
передачі Центрального державного архіву  

громадських об’єднань України
від 25 січня 2013 р. № 13

У зв‘язку із звільненням з посади директора Центрального державно-
го архіву громадських об’єднань України (далі   ЦДАГО) Лозицького В. С.

НАКАЗУЮ :
1. Створити комісію щодо проведення приймання-передачі ЦДАГО 

у складі:
Богунова
Надія Костянтинівна

Члени комісії:
Лозицький
Володимир Сергійович
Бажан
Ольга Вікторівна
Каменчук
Надія Михайлівна
Іщук
Анжела Володимирівна
Кисельова
Леся Анатоліївна

Гончарук
Неллі Михайлівна

– заступник директора департаменту-на-
чальник відділу організаційно-аналітичної 
роботи та міжрегіонального співробітниц-
тва Укрдержархіву, голова комісії.

– директор ЦДАГО;

– заступник директора ЦДАГО;

– начальник фінансово-економічного відді-
лу-головний бухгалтер ЦДАГО;
– начальник відділу забезпечення збереже-
ності документів ЦДАГО;
– заступник директора департаменту – на-
чальник відділу зберігання та обліку доку-
ментів НАФ Укрдержархіву;
– заступник начальника управління – на-
чальник відділу бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності Укрдержархіву.

2. Директору ЦДАГО Лозицькому В. С. передати архів, заступнику 
директора Бажан О. В. прийняти архів.

3. Комісії провести приймання-передачу Центрального державного 
архіву громадських об’єднань в установленому порядку, оформити пе-
редачу Актом та 1 лютого 2013 року подати Акт на затвердження Голові 
Укрдержархіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова служби О. П. Гінзбург
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Про введення в дію штатного розпису Укрдержархіву  
на 2013 рік

від 28 січня 2013 р. № 14

На підставі затвердженого штатного розпису Державної архівної 
служби України на 2013 рік, погодженого Міністерством фінансів Украї-
ни 24 січня 2013 року,

НАКАЗУЮ:
1. Фінансово-економічному управлінню (Гончарук Н. М.) ввести в 

дію штатний розпис Укрдержархіву на 2013 рік з 1 січня 2013 року.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови служби В. М. Воронін

Про введення в дію рішення колегії від 24.01.2013 № 1/1  
“Про підсумки аудиту діяльності Південно-західного 

регіонального центру СФД”
від 30 січня 2013 р. №17

Відповідно до пункту 12 Положення про Державну архівну  служ-
бу України, затвердженого Указом Президента України від  6 квітня  
2011 р. № 407/2011, та пункту 41 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 24.01.2013 № 1/1 

“Про підсумки аудиту діяльності Південно-західного регіонального цен-
тру СФД”.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишається за Головою  
Державної архівної служби.

В.о.Голови служби В.М. Воронін
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РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
Про підсумки аудиту діяльності 

Південно-західного регіонального центру СФД 
від  24.01.2013 р. № 1/1

 Заслухавши й обговоривши звіт заступника Голови Укрдержар-
хіву-голови робочої групи з проведення аудиту діяльності Південно-за-
хідного регіонального центру СФД, колегія відзначає, що на виконання 
наказу Державної архівної служби України від 03.12.2012 № 182 “Про 
проведення аудиту ефективності діяльності Південно-західного ре-
гіонального центру СФД” робочою групою у період з 10 по 14 грудня  
2012 року було проведено аудит ефективності діяльності Південно-захід-
ного регіонального центру СФД (далі – Центр) за 2011–2012 роки.

У ході аудиту було здійснено аналіз усунення недоліків і порушень, 
виявлених перевірками, що проводилися контрольними органами, пере-
вірено організаційні засади діяльності Центру, дотримання Центром ви-
мог технологічного процесу виготовлення документів страхового фонду, 
стан виконання галузевих та регіональних програм формування СФД, 
планування надходжень та контроль за використанням коштів загального 
та спеціального фондів у 2011–2012 році, організацію надання платних 
послуг, планування фонду оплати праці, кадрові питання та питання ве-
дення діловодства.

Для проведення аудиту робочій групі було надано необхідну інфор-
мацію  та пояснення, які відображають реальний стан справ в установі.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 бе-
резня 2012 р. №126-р Центр передано до сфери управління Державної 
архівної служби України (далі – Укрдержархів). Центр розміщено у при-
стосованій будівлі на умовах оренди.

Положення про Центр затверджено наказом Укрдержархіву від 
20.04.2012 № 73, структура та штатний розпис на 2012 рік затверджені 
Головою Укрдержархіву.

Центр має свідоцтво про право власності на нерухоме майно (не-
житлові приміщення за адресою пр. Хіміків, буд.57) та державний акт 
на право постійного користування земельною ділянкою площею 1048 кв. 
м. (за адресою пр. Хіміків, 57). Центр має дозвіл на виготовлення доку-
ментів страхового фонду та спеціальний дозвіл на здійснення діяльності, 
пов’язаної з державною таємницею.

Водночас, зазначені документи потребують переоформлення  
у зв’язку з передачею Центру у підпорядкування Укрдержархіву.
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Будівля Центру охороняється 5 штатними працівниками. Встановле-
но зовнішнє відео спостереження та саморобну охоронну сигналізацію.

Відповідними установами здійснюються перевірки електроустатку-
вання та вимірювальної техніки Центру, проте жодного разу не було здій-
снено перевірку Центру відповідними службами на предмет дотримання 
правил пожежної безпеки.

Центр забезпечено нормативно-правовими та розпорядчими доку-
ментами, які регламентують порядок виготовлення документів страхово-
го фонду.

Комплект наявного обладнання відповідає переліку обладнання, за-
явленому при оформленні Дозволу на виготовлення документів страхово-
го фонду документації від 24 липня 2008 року № 33-9/2008. 

Проте, основне обладнання для виготовлення мікрофільмів на не-
перфорованій чорно-білій галогенно-срібній плівці шириною 35 мм має 
100 % зношення. Робочий стан обладнання досягається планово-поперед-
жувальним обслуговуванням і дублюванням основного обладнання.

Водночас, в організації робіт з виготовлення документів страхового 
фонду є ряд проблемних питань. Так, на здійсненні системного контролю 
за виконанням законодавства суб’єктами державної системи страхового 
фонду у регіоні негативно позначилось скорочення Державним департа-
ментом СФД (далі – ДД СФД) посади державного інспектора Центру.

Попри набутий досвід роботи і кваліфікаційну підготовку фахівців, 
задіяних в основному технологічному процесі, що дозволяє забезпечити 
виготовлення Центром документів страхового фонду документації в об-
сязі 200 000 арк. формату А4 у рік, ДД СФД погоджує Центру занижені 
обсяги планових робіт.

Протягом 2010–2012 років Центром реалізовувалася низка галузе-
вих програм, зокрема, у 2010 році реалізовувалося 16 галузевих програм,  
у 2011 – 18, у 2012 – 21 програма. Програми створення СФД на судно-
плавні гідротехнічні споруди, Державного комітету по земельних ресур-
сах, Міністерства промислової політики, Міністерства охорони здоров’я 
на протязі тривалого часу не виконуються взагалі. У цілому галузеві про-
грами виконуються на 30–70 відсотків.

Проведений аналіз виконання регіональних програм показав, що на 
момент перевірки прийнято і діють 2 комплексні обласні програми та  
3 обласні програми.

Ще гірше становище з розробкою та виконанням програм на рівні 
міст і районів. Програми діють лише в 63% міст обласного значення та 
50% районів.

Взагалі не розроблено програми обласного центру, п’яти міст облас-
ного значення, двадцяти районів Хмельницької області.
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Зазначений стан розробки та виконання програм призвів до того, що 
в загальному показнику плану виготовлення та передачі на зберігання до-
кументів СФД відсоток галузевих програм складав у 2010 році 11,1%, у 
2011 році – 18,55%, у 2012 році  – 38,99%, регіональних програм відповід-
но 33,5%, 28,69%, 10,68%, ЗБО – 55,4%, 52,76%. 50,33%. А в загальному 
показнику виконання плану відсоток  новобудов склав у 2010 році – 80%,  
у 2011 – 84%,  в 2012 році за одинадцять місяців  –  52%. 

Таким чином, планування Центром виготовлення документів СФД 
є невірним, оскільки призводить до повної залежності виконання плану 
виготовлення та передачі на зберігання документів СФД від надходження 
документації від забудовників.

Центр фактично не виконує одну із своїх функцій – забезпечення ко-
ристувачів копіями документів СФД. За 2011–2012 роки не було виготов-
лено жодної копії документів за договором.

Слід вважати недостатнім здійснення ДД СФД методичного керів-
ництва з питань розроблення нових програм формування СФД. 

Планування видатків по загальному та спеціальному фондам щоріч-
но здійснюється Центром під час підготовки пропозицій до бюджетних 
запитів. 

У 2011 році Укрдержархівом було затверджено кошторис Центру 
на суму 2980,4 тис. грн. (загальний фонд 1283,4 тис. грн., спеціальний 
фонд – 1697,0 тис. грн.).

Проте, у порушення п. 29 Порядку складання, розгляду, затверд-
ження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 
2002 р. № 228 (далі – Постанова), до кошторису було включено не зу-
мовлені потребою бюджетні асигнування по загальному фонду на суму 
1201,0 тис. грн. 

У порушення п. 22 постанови відсутні обґрунтування по спецфонду 
за КЕКВ 1134 на суму 42,9 тис. грн. 

Всього за бюджетною програмою 6111060 “Створення і зберіган-
ня страхового фонду документації” затверджено видатки із змінами на  
2011 рік – 2432,2 тис. грн. (за загальним фондом – 1305,0 тис. грн., за 
спеціальним – 1123,2 тис. грн.).

Протягом 2011 року за бюджетною програмою 6111060 видатки по 
загальному фонду збільшено на 21,6 тис. грн. та зменшено видатки по 
спеціальному фонду на 573,8 тис. грн.  

Проте, у порушення п. 22 постанови, детальні розрахунки, що під-
тверджують вказані видатки, відсутні.
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Таким чином встановлено, що неналежний контроль при складанні 
кошторисів призвів до планування у 2011 році 2589 тис. грн. з бюджетни-
ми правопорушеннями. 

У 2012 році Укрдержархівом було затверджено кошторис Центру за-
тверджено кошторис на суму 2949,9 тис. грн. (загальний фонд 1365,8 тис. 
грн., спеціальний фонд – 1584,1 тис. грн.).

Всього за бюджетною програмою 3609030 “Забезпечення діяльності 
архівних установ та установ страхового фонду документації” на 2012 рік 
заплановано видатки із змінами у розмірі 1968,1 тис. грн. (за загальним 
фондом – 1370,4 тис. грн., за спеціальним – 597,8 тис. грн.).

Протягом 2012 року видатки за бюджетною програмою 3609030 
збільшено по загальному фонду на 4,6 тис. грн.  та по спеціальному фон-
ду в 2012 році зменшено на 986,3 тис. грн.  

Проте, у порушення п. 22 постанови, детальні розрахунки, що під-
тверджують видатки по спеціальному фонду, відсутні.

Таким чином встановлено, що неналежний контроль при складанні 
кошторисів призвів до планування у 2012 році 1114,6 тис. грн. з бюджет-
ними правопорушеннями. 

Планування надходження коштів від надання платних послуг в ос-
новному формується від підготовки на прохання замовника технічної 
документації до мікрофільмування згідно з вимогами нормативних доку-
ментів та виготовлення копій документів, виготовлення документів СФД 
за індивідуальним замовленням користувачів. 

Проте, під час формування бюджетного запиту (в частині кількості 
документів, яку планується замікрофільмувати) структурні підрозділи 
Центру діють не узгоджено, що призвело до недоотримання у 2011– 
2012 роках запланованої кількості коштів та невиконання показників по 
установі.

Встановлення посадових окладів, надбавок та доплат, інших видів 
виплат працівникам Центру регулюються наказом Міністерства юстиції 
України “Про умови оплати праці працівників установ СФД на основі 
Єдиної тарифної сітки” від 09.12.2011 № 3497/5.

Відповідно до кошторисів на 2010–2012 роки фонди оплати праці 
за бюджетною програмою “Архівна справа” становили відповідно 1572,4 
тис. грн., 1783,0 тис. грн. та 1798,5 тис. грн.

При аналізі видатків на оплату праці на затверджену чисельність у 
2010–2012 роках по загальному та спеціальному фондам встановлено, 
що  середньомісячна заробітна плата становила у 2010 році 2,5 тис. грн. 
для одиниць загального фонду та 1,9 тис. грн. для одиниць спеціального 
фонду; у 2011 році відповідно – 2,7 тис. грн. та 2,2 тис. грн.; у 2012 році 
відповідно – 2,9 тис. грн. та 2,4 тис. грн.
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У процесі перевірки також виявлено, що працівники, які відповідно 
до штатного розпису утримувалися за рахунок спеціального фонду, отри-
мували заробітну плату за певний період часу із загального фонду. 

Також встановлено відсутність повного комплекту документів на 
проведення капітального ремонту приміщення за адресою пр. Хіміків, 
буд.57. Наявна документація потребує коригування щодо вартості ремон-
тних робіт.

Потребують доопрацювання положення про структурні підрозділи 
та посадові інструкції працівників, зокрема в частині кваліфікаційних 
вимог до працівників. Слід здійснити заходи щодо упорядкування веден-
ня особових справ та трудових книжок працівників Центру; розробити 
та погодити з ЕПК Державного архіву Черкаської області номенклатуру 
справ Центру, організувати роботу ЕК Центру; впорядкувати ведення ді-
ловодства. Колегія вирішила:

1. Аудиторський звіт ефективності діяльності Південно-західного 
регіонального центру СФД взяти до відома.

2. Заслухати звіт директора Державного департаменту СФД (Сте-
паненко В.Л.) про стан реалізації програм створення СФД та діяльність 
регіональних центрів СФД на розширеному засіданні колегії Укрдержар-
хіву 27–28 лютого 2013 року.

3. Департаменту організації архівної роботи Укрдержархіву  
(Прись Т. П.):

1) до 1 березня 2013 року внести зміни до Положення про Південно-
західний регіональний центр страхового фонду документації;

2) до 10 лютого 2013 року здійснити заходи щодо скасування наказу 
Державного департаменту СФД від 3 лютого 2011 року № 18 “Про закріп-
лення територій за регіональними центрами страхового фонду докумен-
тації”.

4. Державному департаменту СФД (Степаненко В. Л.):
1) посилити методичне керівництво з питань розроблення нових 

програм формування СФД та контроль за реалізацією чинних програм 
формування СФД;

2) до 1 травня 2013 року подати пропозиції по удосконаленню систе-
ми нормативних документів СФД з метою спрощення, здійснити заходи 
щодо перегляду грифів, наданих нормативним документам;

3) до 1 березня 2013 року переглянути вимоги до температурно-во-
логісного режиму у приміщеннях, де здійснюється технологічний процес 
та зберігаються документи СФД, з метою приведення їх до європейських 
стандартів та подати пропозиції до відділу зберігання та обліку докумен-
тів Національного архівного фонду Укрдержархіву;

4) до 1 березня 2013 року розробити проект наказу Мін’юсту “Про 
затвердження Порядку та умов надання платних послуг бюджетними 
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установами державної системи страхового фонду документації у сфері 
створення, формування, ведення і використання страхового фонду доку-
ментації” та подати його на розгляд Укрдержархіву.

5. Директору Південно-західного регіонального центру СФД (Кулі-
чов В.В.):

1) розробити план заходів щодо удосконалення діяльності  Центру, 
який до 4 лютого 2013 року подати на погодження Голові Укрдержар-
хіву;

2) у плані заходів врахувати рекомендації аудиторської групи  Укрде-
ржархіву;

3) щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, 
надавати Укрдержархіву звіти про виконання плану заходів.

6. Заступнику Голови Укрдержархіву - голові робочої групи з прове-
дення аудиту (Музичук О.В.) забезпечити контроль за виконанням плану 
заходів.

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

Довідка про проведення аудиту
ефективності використання бюджетних коштів 
Південно-західним регіональним центром СФД

у 2011–2012 роках

На підставі наказу Державної архівної служби України від 03.12.2012 
№ 182 “Про проведення аудиту ефективності діяльності Південно-захід-
ного регіонального центру СФД” робочою групою проведено аудит ефек-
тивності діяльності Південно-західного регіонального центру СФД за 
2011–2012 роки.

Аудит проводився з 10 по 14 грудня 2012 року, у відповідності до 
питань програми перевірки, з відома директора Кулічова В.В. та в при-
сутності головного бухгалтера Іскри В.В. 

У ході аудиту встановлено:
Посадовими особами, яким було надано право розпоряджатися ра-

хунками та підписувати розрахункові документи у періоді, що підлягав 
перевірці, були:

за 2011 рік з правом першого підпису: директор Яворський Г. Г. 
(з 01.01.2011 по 09.01.2011; з 21.01.2011 по 13.06.2011; з 18.06.2011 
по 15.07.2011), заступник директора Сахаров А. М (з 10.01.2011 по 
20.01.2011; з 14.06.2011 по 17.06.2011; з 15.07.2011 по 31.12.2011); з пра-
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вом другого підпису: головний бухгалтер Іскра В. В. (з 01.01.2011 по 
17.07.2011; з 18.08.2011 по 31.12.2011), бухгалтер І категорії  Мітюкляєва 
Л. В. (з 18.07.2011 по 17.08.2011);

за 2012 рік з правом першого підпису: директор Кулічов В. В.  
(з 19.03.2012 по 21.10.2012; з 22.11.2012 по 18.12.2012), заступник ди-
ректора Сахаров А. М. (з 01.01.2012 по 19.03.2012; з 22.10.2012 по 
21.11.2012); з правом другого підпису: головний бухгалтер Іскра В. В. 
(з 01.01.2012 по 15.07.2012; з 30.07.2012 по 21.10.2012; з 05.11.2012 
по 18.12.2012), провідний економіст Подимська Л. А. (з 16.07.2012 по 
29.07.2012; з 22.10.2012 по 04.11.2012).

Аналіз усунення недоліків і порушень, виявлених перевірками, 
що проводилися контрольними органами

З 21.03.2011 року по 27.04.2011 року контрольно-ревізійним відді-
лом у місті Черкаси та Черкаському районі проведено ревізію фінансово-
господарської діяльності Південно-західного регіонального центру стра-
хового фонду документації (далі – Центр) за період з 01.01.2008 року по 
28.02.2011 року.

У ході перевірки встановлено:
1. У порушення вимог пункту 4.3 Положення про ведення касових 

операцій у національній валюті в травні 2008 року та січні 2009 року в 
касовій книзі не було відображено всі видаткові касові ордери, не про-
контрольовано правильність ведення касової книги та не забезпечено до-
тримання в Центрі встановлених єдиних методологічних засад ведення 
бухгалтерського обліку (щодо ведення касових операцій).

2. У порушення пунктів 4.1., 4.2. Положення про види, розміри і порядок 
надання компенсації працівникам Державного департаменту СФД (далі – ДД 
СФД) та підпорядкованих йому бюджетних установ у зв’язку з роботою, яка 
передбачає доступ до державної таємниці, затвердженого наказом Голови 
ДД СФД від 09.09.2002 № 137, відповідно до наказів двом працівникам ус-
танови, які не працюють постійно з відомостями, що становлять державну 
таємницю, у 2008 році та в січні-лютому 2011 року була встановлена надбав-
ка за роботу з матеріальними носіями державної таємниці, що призвело до 
зайвого нарахування та виплати вищевказаної надбавки. Зазначене призвело 
до зайвого перерахування єдиного соціального внеску.

3. У ревізійному періоді заробітна плата працівників перераховува-
лась на картрахунки працівників, які відкриті в ЧОД “Райфайзен банк 
Аваль” та ЧГРУ “ПриватБанк”. Для з’ясування відповідності сум коштів, 
які перераховані на картрахунки із сумами нарахованої заробітної плати, 
КРВ у м. Черкаси та Черкаському районі ініційовано направлення Цент-
ром письмових запитів на адресу банківських установ.
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4. Ревізією відповідності тендерної документації вимогам зако-
нодавства встановлено порушення підпункту 16 п. 38 Положення про 
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 921  
(далі – Положення). А саме: строк, протягом якого тендерні пропозиції 
є дійсними, становить не менш ніж 120 днів, проте тендерною докумен-
тацією щодо закупівлі робіт з капітального ремонту приміщення будівлі 
установи в 2009 році цей термін був визначений як 30 календарних днів з 
дня розкриття тендерних пропозицій.

5. У порушення п. 61 Положення Центром (замовником) 15.07.2009 
під час розкриття тендерних пропозицій не було відхилено тендерні про-
позиції та допущено до оцінки тендерні пропозиції ТОВ “Агроремсервіс” 
та ПП “Укрбудмонтаж-17”, які не відповідали кваліфікаційним вимогам 
тендерної документації. З огляду на вищенаведене, до оцінки мало бути 
допущено одного учасника – ТОВ “Черкасимісьбуд” та на виконання п. 
62 Положення торги мали б бути відмінені. Натомість, за результатами 
проведених торгів Центром та ТОВ “Агроремсервіс” укладено договір на 
виконання робіт від 28.07.2009 №1/1 на суму 428 120, 00 грн.

6. Під час проведеної інвентаризації встановлено наявність двох сей-
фів металевих у приміщенні Центру, які не рахуються за даними бухгал-
терського обліку Центру. Документи на придбання вищевказаних сейфів 
в Центрі відсутні. Також, у порушення п. 1 ст. 10, п. 5 ст. 9 Закону Украї-
ни “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та п. 1.4 
Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших 
статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного уп-
равління Державного казначейства України 30.10.1998 № 90, наявність 
вказаних металевих сейфів не виявлено при проведенні щорічної інвен-
таризації за 2010 рік. Таким чином, ревізією дотримання правил прове-
дення щорічних інвентаризацій встановлено факт неякісного проведення 
щорічної інвентаризації за 2010 рік.

7. Ревізією правильності визначення вартості та обсягів виконаних 
ремонтних робіт встановлено, що в порушення п. 3.3.10.1, 4.1.2 Правил 
визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених нака-
зом Держбуду України від 27 серпня 2000 р. № 174, завищено суми оп-
лати вартості ремонтних робіт, які проводились ТОВ “Агроремсервіс” в 
Центрі в період з серпня 2009 по жовтень 2009 за КПКВ 3203020 (КЕКВ 
2133 “Капітальний ремонт інших об’єктів”, загальний фонд) на загальну 
суму 28 250,94 грн. з ПДВ.

Порушення і недоліки, виявлені перевіркою контрольно-ревізійного 
відділу у місті Черкаси та Черкаському районі, Центром в цілому усу-
нені.
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У серпні 2006 року Державною технічною інспекцією ДД СФД про-
водилася перевірка стану виробничої діяльності Центру. Пропозиції Акту 
перевірки від 31 серпня 2006 року виконано.

Організаційні засади діяльності Центру
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 бе-

резня 2012 р. №126-р Центр передано до сфери управління Державної 
архівної служби України (далі – Укрдержархів).

Центр розміщено у пристосованій будівлі, яка знаходиться за адре-
сою: м. Черкаси, вул. Вернигори, 19.

Положення про Центр затверджено наказом Укрдержархіву від 
20.04.2012 № 73. Відповідно до положення Центр є бюджетною устано-
вою, на яку покладено наступні завдання:

– реалізація в межах своїх повноважень у закріпленому регіоні за-
вдань і функцій, пов`язаних з формуванням, веденням та використанням 
страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції 
оборонного, мобілізаційного та господарського призначення, відбудови 
об’єктів систем життєзабезпечення населення та транспортних зв’язків, 
проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під 
час ліквідації надзвичайних ситуацій, проведення реставраційних робіт 
на об’єктах культурної спадщини, у разі втрати оригіналів документів 
тощо; 

– виготовлення документів страхового фонду документації і переда-
ча їх на бази зберігання страхового фонду документації України.

Відповідно до наказу ДД СФД від 03.02.2011 № 18 Центр здійснює 
свою діяльність у Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельниць-
кій та Чернівецькій областях.

Штатна чисельність Центру – 46,1 працівників, у тому числі 27,6 
штатних одиниць утримуються за рахунок коштів загального бюджету,  
а 18,5 штатних одиниць – за рахунок спеціального фонду. 

Структура Центру затверджена Укрдержархівом 13 лютого 2012 
року і складається із 6 відділів, 1 сектору, служби технічного забезпечен-
ня, канцелярії.

Положення про структурні підрозділи та посадові інструкції праців-
ників затверджено директором Центру 10.10.2012 року.

Штатний розпис Центру на 2012 рік затверджено Головою Укрдерж-
архіву.

Центр зареєстровано в Єдиному державному реєстрі підприємств та 
організацій України 12.06.2012.

Центр має свідоцтво про право власності на нерухоме майно (нежит-
лові приміщення за адресою пр. Хіміків, буд.57) та державний акт на пра-
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во постійного користування земельною ділянкою площею 1048 кв. м, яка 
розташована в  м. Черкаси, пр. Хіміків, 57.

Зазначені документи потребують переоформлення у зв’язку з пере-
дачею Центру у підпорядкування Укрдержархіву.

Планування роботи працівників Центру здійснюється в установ-
леному порядку. План роботи Центру на 2011 рік затверджено Першим 
заступником голови ДД СФД 28 грудня 2010 року, план на 2012 рік за-
тверджено Головою Укрдержархіву 28 грудня 2011 року і погоджено ди-
ректором ДД СФД.

3 квітня 2012 року Центр отримав спеціальний дозвіл на здійснення 
діяльності, пов’язаної з державною таємницею. Водночас слід зазначити, 
що дозвіл потребує переоформлення у зв’язку з передачею Центру у під-
порядкування Укрдержархіву.

Центр має дозвіл на виготовлення документів страхового фонду, ви-
даний ДД СФД 24 липня 2008 року № 33-9/2008 (дійсний до 24 липня 
2013 року).

Водночас слід зазначити, що Дозвіл потребує переоформлення  
у зв’язку з передачею Центру у підпорядкування Укрдержархіву.

Дотримання Центром вимог технологічного процесу 
виготовлення документів страхового фонду

Центр розміщено у пристосованій будівлі на умовах оренди. Від-
повідно до договору оренди від 22.11.2001 року (дійсний до 31.12.2015 р.) 
Центр орендує 554,4 кв. м за 1995,84 грн. в місяць.

У будівлі розміщено також навчальний заклад, працівники, вихован-
ці та відвідувачі якого мають можливість потрапити на територію Центру, 
що уможливлює несанкціонований доступ сторонніх осіб до режимного 
приміщення і є порушенням п.166 “Порядку організації та забезпечення 
режиму секретності в державних органах, органах місцевого самовряду-
вання, на підприємствах, в установах і організаціях”, затвердженого пос-
тановою Кабінету Міністрів від 02.10.2003 № 1561-12. Стан виробничих 
приміщень Центру не відповідає вимогам норм промислової санітарії 
згідно з ГОСТ 12.1.007-85.

Електротехнічною лабораторією ТОВ “Електроарсенал”, м. Черкаси 
проведено перевірки та випробування електроустаткування, яке стоїть на 
балансі Центру, та надано висновок про відповідність технічних даних, 
вказаних у протоколах, вимогам ПУЕ і ПТЕ ЕС. 

Повірка засобів вимірювальної техніки проведена ДП “Черкасистан-
дартметрологія” згідно з затвердженим 16 грудня 2011 року Планом-гра-
фіком Центру на 2012–2013 роки і відповідає вимогам ДСТУ 2708-99.
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Водночас слід зазначити, що перевірки Центру відповідними служ-
бами на предмет дотримання правил пожежної безпеки не здійснювалися. 
Проте, порушення правил пожежної безпеки мають місце: не усі праців-
ники Центру проходять інструктаж, не проводяться спеціальні навчання 
із працівниками, відсутня система оповіщення, первинні засоби пожежо-
гасіння є в недостатній кількості.

Технічне обслуговування систем автоматичної пожежної сигналіза-
ції та цілодобового спостереження за сигналами “пожежа”, які можуть 
надходити від об’єктових приладів, здійснюється ТОВ “НВП “Брандмай-
стер” на підставі договору від 10.01.2005 № 22/11-04/МТ.

Договір потребує переоформлення у зв’язку із зміною керівництва 
Центру, певних реквізитів, також слід переглянути форс-мажорні обста-
вини та умови продовження дії договору. Також у Договорі слід визначи-
ти, що цивільно-правову відповідальність за підтримання систем пожеж-
ної автоматики в працездатному стані несе безпосередньо виконавець.

Будівля Центру охороняється 5 штатними працівниками. Встановлено 
зовнішнє відеоспостереження. Встановлено саморобну охоронну сигналіза-
цію, якою передбачається, що, у разі несанкціонованого відкриття сигнал від 
установлених на дверях датчиків буде надходити до чергового охоронця.

Виготовлення документів страхового фонду документації прово-
диться відповідно до технологічного процесу ТП 400.02200.00011, за-
твердженого Центром 16 липня 2007 року.

Робочий технологічний процес розроблено на підставі та у відповід-
ності до типового технологічного процесу ТТП 321.02200.00011, затвер-
дженого НДІ мікрографії 19 грудня 2006 року.

Центр забезпечено нормативно-правовими та розпорядчими доку-
ментами, які регламентують порядок виготовлення документів страхово-
го фонду.

Приміщення основного технологічного процесу обладнані засобами 
контролю температурно-вологісного режиму. Ведуться журнали контро-
лю за дотриманням температурно-вологісного режиму.

Комплект наявного обладнання відповідає переліку обладнання, за-
явленому при оформленні Дозволу на виготовлення документів страхово-
го фонду документації від 24 липня 2008 року № 33-9/2008. 

Водночас, відповідно до службової записки заступника директора 
Центру А.М.Сахарова, основне обладнання для виготовлення мікрофіль-
мів на неперфорованій чорно-білій галогенно-срібній плівці шириною  
35 мм має 100 % зношення. Робочий стан обладнання досягається пла-
ново-попереджувальним обслуговуванням і дублюванням основного об-
ладнання.
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Частково відсутнє зазначене в ТП 400.02200.00011 обладнання,  
а саме: метромір, лупа з поділками, сенситометр.

Фахівці, які задіяні в виготовленні мікрофільмів, забезпечені спецо-
дягом та витягами із технологічного процесу, проте не забезпечені тех-
нологічним взуттям. Ведеться журнал обліку проведення планового та 
позапланового контролю за додержанням вимог технологічного процесу.

Технологічний процес виготовлення документів СФД здійснюється 
відповідно до розробленого документу: Комплект документів на техно-
логічний процес виготовлення мікрофільмів Південно-західним Центром 
СФД 400.02200.00011.

Водночас, оформлення змін до документу здійснюється у довільній 
формі, деякі аркуші містять перекреслення усього тексту без зазначення 
підстав, що не дозволяє встановити його правомірність.

Вхідний контроль фотоплівок та матеріалів здійснюється згідно з 
вимогами ТТП 321.02202.00042 та ТТП 321.02200.00011. Журнал обліку 
результатів вхідного контролю матеріалів заповняється. Запаси натрію 
тіосульфату та гідроксиду амонію є в наявності.

Для виготовлення мікрофільмів страхового фонду документації ви-
користовується плівка COPEX HDР10, на яку є паспорт, але відсутній 
сертифікат якості.

Фотоплівка та мікрофільми знаходяться у сейфі приміщення тимча-
сового зберігання, яке обладнане кондиціонером, але відповідно до жур-
налу контролю температура повітря у приміщенні перевищує установле-
ну норму на один градус і складає +21С.

Перенос фотоплівки проводиться у тарі для міжопераційного транс-
портування.

Проведення заходів вхідного контролю наданої документації для 
мікрофільмування здійснюється відділом підготовки документації Цен-
тру та відповідає вимогам ТП 400.02200.00011. 

Облік документації проводиться за допомогою розробленого 
НДІ мікрографії у 2007 році програмного забезпечення “Формування  
комплектувальних документів” та “Технічний паспорт мікрофільму”, яке 
охоплює напрямки, що пов’язані між собою, та дає можливість вводити 
усю необхідну інформацію по мірі створення мікрофільму СФД, зокрема:

– формування комплектувальних документів (для введення інфор-
мації про постачальника документів, назви та позначення документації, 
номеру мікрофільму СФД) ;

– технічний паспорт мікрофільму (для створення технічних паспор-
тів мікрофільмів (основний, запасний); нарядів (позитив, негатив); тра-
фаретів);

– звітні документи (для створення актів-описів, переліків, звітів);
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– контроль стану виконання договорів (інформація по договорам 
Центру);

– обмін-комплект (використовується для створення та передачі “екс-
порту” (інформації по усім розділам програми) до БУ “Фонд” та ДД СФД 
Укрдержархіву).

Разом із тим, відділ моніторингу веде додаткову базу даних для конт-
ролю стану виконання договорів, що призводить до дублювання функцій.

Одночасно облік документації, що надходить до Центру з метою 
створення СФД, ведеться у журналі обліку документації, що надійшла на 
мікрофільмування (ДСК).

Проте, у журналі обліку документації, що надійшла на мікрофільму-
вання, не укладаються підсумкові записи про кількість документації та 
створених протягом року мікрофільмів СФД на неї. Не вся документація, 
що надходить на мікрофільмування, проходить загальну реєстрацію при 
надходженні до Центру.

Підготовка документації до зйомки здійснюється відповідно до опе-
рації  010 ТТП  321.02200.00011. Проте, якість одержаної документації 
не оцінюється денситометром для вимірювання оптичної густини, як це 
рекомендовано ТТП  321.02200.00011 та ТП 400.02200.00011.

Документація на вироби та промислові об’єкти, як правило, комп-
лектна, що підтверджено при перевірці ВК КД на вироби ДП НВК “Фо-
топрилад”, м. Черкаси, мікрофільм № 33400.403589-001-02-МФ-173-02-
МФ, ПАТ “Монфарм”, м. Монастирище, Черкаська обл., мікрофільм 

№ 404015-001-02-МФ та ВАТ “Лубнифарм”, м. Лубни, Полтавська 
обл., мікрофільм № 24420.403909-001-02-МФ – 403914-001-02-МФ.

Фізичний стан та графічне виконання проектної документації на 
об’єкти будівництва не завжди відповідає вимогам нормативних доку-
ментів “Системи страхового фонду документації”. Так, Хмельницькою 
АЕС надані копії креслень проектної документації на об’єкти на світло-
чутливому папері “синьках”, які вицвіли, на згинах потерті, фон від ро-
жевого до синього.

Комплект проектної документації на ряд об’єктів викликає сумніви 
через малий обсяг аркушів формату А4. Так, на об’єкти ЗАТ “РУР ГРУП 
С.А.”, м. Київ надано 67 арк. формату А4. 

Переміщення документації по операціям та переходам контролюєть-
ся за допомогою Картки руху документації для мікрофільмування. 

Разом з тим, приймання-передавання мікрофільмів між підрозділами 
не оформлюється документально, що не дозволяє визначити відповідаль-
них у разі настання непередбачуваної ситуації.

Зйомка документації проводиться на докуматорах ДА-5. Дані про 
вибраний режим зйомки заносяться до робочого журналу. 
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Проведення хіміко-фотографічної обробки фотоплівки здійснюється 
на проявочних машинах 60П-4. Виготовлення негативних та позитивних 
рулонів мікрофільмів відповідає вимогам нормативних документів.

Копіювання мікрофільмів здійснюється на копіювальному апараті 
МКП-1 і відповідає ТП 400.02200.00011.

Заповнення Технічного паспорту мікрофільму на негативні та пози-
тивні мікрофільми відповідає вимогам ДСТУ 33.108:2005.

Маркування коробок для зберігання мікрофільмів проводиться спе-
ціальним маркером. 

Порядок повернення документації установі-постачальнику відпові-
дає ТТП 321.02200.00011.

Водночас, в організації робіт з виготовлення документів страхового 
фонду є ряд проблемних питань. Так, на здійсненні системного контролю 
за виконанням законодавства суб’єктами державної системи страхового 
фонду у регіоні негативно позначилось скорочення ДД СФД посади де-
ржавного інспектора Центру.

У діючому штатному розпису Центру відсутні посади  хіміка-аналі-
тика, інженера-механіка та інші, які рекомендовані Переліком професій 
ТП 400.02200.00011. Функції та операції технологічного процесу цих по-
сад виконуються іншими працівниками у доповнення до своїх.

Попри набутий досвід роботи і кваліфікаційну підготовку фахівців, 
задіяних в основному технологічному процесі, що дозволяє забезпечити 
виготовлення Центром документів страхового фонду документації в об-
сязі 200 000 арк. формату А4 у рік, ДД СФД погоджує Центру занижені 
обсяги планових робіт.

Стан виконання галузевих та регіональних програм  
формування СФД

Протягом 2010–2012 років Центром реалізовувалася низка галузевих 
програм, зокрема, у 2010 році реалізовувалося 16 галузевих програм, у 
2011 – 18, у 2012 – 21 програма. Програми створення СФД на судноплав-
ні гідротехнічні споруди, Державного комітету по земельних ресурсах, 
Міністерства промислової політики, Міністерства охорони здоров’я на 
протязі тривалого часу не виконуються взагалі. У цілому галузеві програ-
ми виконуються на 30–70 відсотків.

Інформація про стан реалізації галузевих Програм формування СФД 
у 2010–2012 роках по Центру наведена в таблиці № 1.
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Таблиця № 1
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Примітка:
ПКД * – за фактом поставки комплекту документації

Інформація про стан реалізації регіональних програм формування 
СФД у 2011–2012 роках по Центру наведена в таблиці № 2.

Таблиця № 2
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Розробляється Міська програма  м. Вінниці; розроблено, але не за-
тверджено нову обласну програму Чернівецької області.

Проведений аналіз виконання регіональних програм показав, що на 
момент перевірки прийнято і діють 2 комплексні обласні програми та  
3 обласні програми.

У Вінницькій області програма виконана у 2011 році на 37,7%,  
у 2012 році – на 23,1%.

Комплексна обласна програма Кіровоградської області  виконана  
у 2011 році на 20%, у 2012 році – на 16,7%.

Комплексна обласна програма Хмельницької області виконана  
у 2011 році на 20%, у 2012 році – на 0%.

Обласна програма Черкаської області виконана у 2011 році на 74,1%, 
у 2012 році – на 0%.

Обласна програма Чернівецької області виконана у 2011 році на 
87,5%, у 2012 році – на 40%.

Ще гірше становище з розробкою та виконанням програм на рівні 
міст і районів. Програми діють лише в 63% міст обласного значення та 
50% районів.

Взагалі не розроблено програми обласного центру, міст обласного 
значення (5), районів (20) в Хмельницькій області.

Зазначений стан розробки та виконання програм призвів до того, що 
в загальному показнику плану виготовлення та передачі на зберігання до-
кументів СФД відсоток галузевих програм складав у 2010 році 11,1%, у 
2011 році – 18,55%, у 2012 році  – 38,99%, регіональних програм відповід-
но 33,5%, 28,69%, 10,68%, ЗБО – 55,4%, 52,76%. 50,33%. А в загальному 
показнику виконання плану відсоток  новобудов склав у 2010 році – 80%, 
у 2011 – 84%,  в 2012 році за одинадцять місяців  –  52%. 

Таким чином, планування Центром виготовлення документів СФД 
є невірним, оскільки призводить до повної залежності виконання плану 
виготовлення та передачі на зберігання документів СФД від надходження 
документації від забудовників.

Стан нормативно-правової бази бухгалтерсько- 
фінансового відділу 

У своїй діяльності бухгалтерсько-фінансовий відділ Центру (далі – 
Відділ) керується:

– наказом від 03.05.2012 р. № 33/2 “Про організацію бухгалтерського 
обліку та облікову політику у Південно-західному Центрі СФД”;

– Положенням про бухгалтерський відділ Південно-західного Цент-
ру СФД, затвердженим наказом  від 10.10.2012 № 78.;
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– посадовими інструкціями, затвердженими директором Південно-
західного Центру СФД Кулічовим В.В. 10.10.2012 р.

Зазначені документи потребують перегляду та доопрацювання, 
зокрема: гранична чисельність працівників Центру має затверджувати-
ся Головою Укрдержархіву, а не Директором ДД СФД;  слід правильно 
визначити посади працівників з правом другого підпису; потребує заміни 
дата подання документів на преміювання; у посадових інструкціях слід 
зазначити професійне спрямування вищої освіти.

Планування надходжень та контроль за використанням коштів 
загального та спеціального фондів у 2011–2012 році

1) планування надходжень та контроль за використанням коштів за-
гального та спеціального фондів у 2011 році

Планування видатків по загальному та спеціальному фондам здійс-
нюється Відділом під час підготовки пропозицій до бюджетних запитів 
щорічно. Ці дані відображено у проекті кошторису окремо по спеціаль-
ному фонду та у проекті кошторису окремо по загальному фонду, які було 
надано для перевірки. 

Перевіркою встановлено, що під час формування пропозицій до 
бюджетного запиту на 2011 рік після доведеного інструктивного листа 
Міністерства фінансів щодо нових розмірів мінімальної заробітної плати, 
прогнозного індексу інфляції на 2011 рік, коефіцієнта збільшення видат-
ків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв,  ДД СФД факсогра-
мою від 20.07.2010 року перед бюджетними установами СФД поставлено 
завдання переглянути обсяги лише по спеціальному фонду. 

Попередніми розрахунками потреба у видатках на 2011 рік за бюд-
жетною програмою 3203020 “Створення та зберігання страхового фон-
ду документації” становила 2697,3 тис. грн., у т.ч. за загальним фондом 
1000,3 тис. грн. (при цьому планування видатків на заробітну плату від-
сутнє), за спеціальним фондом 1697,0 тис. грн.

Дані з проектів кошторисів Центру на 2011 рік наведено в таблиці 
№ 3.
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Таким чином, перевіркою встановлено, що ДД СФД порушив вимоги 
постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 “Про 
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних 
вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” (далі – Постанова). 
Зокрема, Центру не було доведено граничні обсяги видатків бюджету та/
або надання кредитів з бюджету із загального фонду бюджету та не пові-
домлено нові розміри мінімальної заробітної плати, прогнозного індексу 
інфляції на 2011 рік, коефіцієнт збільшення видатків на оплату комуналь-
них послуг та енергоносіїв.

Таблиця № 3.
      (тис. грн.)
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Також порушено вимоги п. 19 постанови – відсутнє зведення показ-
ників за всіма джерелами надходження коштів до спеціального фонду та 
відповідними напрямами їх використання.   

Директором Центру Яворським Г.Г. затверджено тимчасовий кош-
торис на I квартал  2011 року в сумі 749,7 тис. грн., у т.ч. по загальному 
фонду 324,3 тис. грн. (з них на заробітну плату з нарахуванням – у роз-
мірі 304,2 тис. грн. (КЕКВ 1110 – 220,2 тис. грн., КЕКВ 1120 – 84,0 тис. 
грн.) або  93,8 % від загальних видатків;  на утримання установи (КЕКВ 
1130 – 10,2 тис. грн.) або 3,2 % від загальних видатків; на відрядження  
(КЕКВК 1140 – 1,1 тис. грн.) або 0,3 %; на оплату комунальних послуг  
(КЕКВК 1160 – 8,8 тис. грн.) або 2,7 %, по спеціальному фонду 425,4 тис. 
грн. (з них на заробітну плату з нарахуванням – у розмірі 307,7 тис. грн. 
(КЕКВ 1110 – 225,6 тис. грн., КЕКВ 1120 – 82,1 тис. грн.) або 72,3 % від 
загальних видатків, на утримання установи – 103,8 тис. грн. або 24,4 %, 
на відрядження (КЕКВ 1140 – 3,1 тис. грн.) або 0,7 %, на оплату кому-
нальних послуг (КЕКВ 1160 – 10,8 тис. грн.) або 2,5 %.

У порушення вимог п. 22 постанови відсутні обґрунтування до 
тимчасового кошторису: по загальному фонду на суму 324,3 тис. грн., по 
спеціальному фонду – на 425,4 тис. грн.

Листом ДД СФД від 27.01.2011 року Центру доведено лімітну довід-
ку на 2011 рік за КПКВ 6111060 “Створення і зберігання страхового 
фонду документації”, відповідно до якої по загальному фонду доведе-
но 1283,4 тис. грн., по спеціальному фонду – 1697,0 тис. грн., загальна 
сума – 2980,4 тис. грн.

Першим заступником Голови Державного комітету І.Б. Матяш за-
тверджено кошторис на суму 2980,4 тис. грн. (загальний фонд 1283,4 тис. 
грн., спеціальний фонд – 1697,0 тис. грн.).

У порушення п. 29 постанови до кошторису було включено не зу-
мовлені потребою бюджетні асигнування по загальному фонду на суму 
1201,0 тис. грн. 

У порушення п. 22 постанови відсутні обґрунтування по спецфонду 
за КЕКВ 1134 на суму 42,9 тис. грн. 

Всього за бюджетною програмою 6111060 “Створення і зберіган-
ня страхового фонду документації” затверджено видатки із змінами на 
2011 рік – 2432,2 тис. грн. (за загальним фондом – 1305,0 тис. грн., за 
спеціальним – 1123,2 тис. грн.).

Протягом 2011 року за бюджетною програмою 6111060 видатки по 
загальному фонду збільшено на 21,6 тис. грн. Зазначені зміни проведено 
у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати та зміною тариф-
них коефіцієнтів з оплати праці. Проте, у порушення п. 22 постанови, 
детальні розрахунки, що підтверджують вказані видатки, відсутні.
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У 2011 році зменшено видатки по спеціальному фонду на 573,8 тис. грн.  
Зазначені зміни проведено у зв’язку з внесенням змін до кошторису у 
частині зменшення надходжень до спеціального фонду.  Проте, детальні 
розрахунки, що підтверджують вказану суму, відсутні, що є порушенням 
вимог п. 22 постанови.

Таким чином встановлено, що неналежний контроль при складанні 
кошторисів призвів до планування у 2011 році 2589 тис. грн. з бюджетни-
ми правопорушеннями. 

2) планування надходжень та контроль за використанням коштів за-
гального та спеціального фондів у 2012 році

Для перевірки надано  проект кошторису Центру на 2012 рік, від-
повідно до якого загальна потреба у видатках на 2012 рік за бюджетною 
програмою 6111060 “Створення і зберігання страхового фонду докумен-
тації” становила 2 969,0 тис. грн., у т.ч. за загальним фондом 1 384,9 тис. грн., 
за спеціальним фондом 1 584,1 тис. грн.

Дані з проекту кошторису Центру на 2012 рік наведено в таблиці № 4.

Таблиця № 4
                                                                                                (тис. грн.) 
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Відповідно до форми № 4 бюджетної пропозиції загальна потреба 
становить 4823,0 тис. грн., у т.ч. за загальним фондом 3238,9 тис. грн., за 
спеціальним 1584,1 тис. (табл. 5).  

Проте, встановлено що дані, наведені у формі 4 та у  проекті кош-
торису на 2012 рік не співпадають, у зв’язку з цим необхідно посилити 
контроль за складанням бюджетного запиту на наступні роки.

Таблиця № 5
  (тис. грн.) 
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Т.в.о. директора Центру Сахаровим А.М. затверджено тимчасовий 
кошторис на I квартал 2012 року в сумі 713,4 тис. грн., у т.ч. по загально-
му фонду 293,2 тис.грн. (з них на заробітну плату з нарахуванням – об-
сягом 288,8 тис. грн. (КЕКВ 1110 –212,1 тис. грн., КЕКВ 1120 – 76,7 тис. 
грн.) або  98,5% від загальних видатків;  на відрядження  (КЕКВК 
1140 – 0,6 тис. грн.) або 0,2 %; на оплату комунальних послуг  (КЕКВК 
1160 – 3,8 тис. грн.) або 1 %, по спеціальному фонду 420,2 тис. грн.  
(з них на заробітну плату з нарахуванням – обсягом 290,4 тис. грн. (КЕКВ 
1110 – 213,1 тис. грн., КЕКВ 1120 – 77,3 тис. грн.) або 69,1 % від загаль-
них видатків, на утримання установи – 105,5 тис. грн. або 25,1 %, на від-
рядження (КЕКВ 1140 – 4,5 тис. грн.) або 1 %, на оплату комунальних 
послуг (КЕКВ 1160 – 19,8 тис. грн.) або 4,7 %.

У порушення п. 22 постанови відсутні обґрунтування до тимчасово-
го кошторису на І квартал по спецфонду на суму 128,3 тис. грн.

В.о. Голови Державної архівної служби України В.М.Вороніним 
10.02.2012 року затверджено кошторис на суму 2949,9 тис. грн. (загаль-
ний фонд 1365,8 тис. грн., спеціальний фонд – 1584,1 тис. грн.).

Всього за бюджетною програмою 3609030 “Забезпечення діяльності 
архівних установ та установ страхового фонду документації” на 2012 рік 
заплановано видатки із змінами у розмірі 1968,1 тис. грн. (за загальним 
фондом — 1370,4 тис. грн., за спеціальним — 597,8 тис. грн.).

Протягом 2012 року видатки за бюджетною програмою 3609030 збіль-
шено по загальному фонду на 4,6 тис. грн. Зазначені зміни проведено у 
зв’язку з підвищенням тарифів на теплопостачання та електроенергію.

Видатки по спеціальному фонду в 2012 році зменшено на 
986,3 тис. грн.  Зазначені зміни проведено у зв’язку з внесенням змін 
до кошторису у частині зменшення надходжень до спеціального фонду.  
Проте, детальні розрахунки, що підтверджують вказану суму, відсутні, 
що є порушенням вимог п. 22 постанови.

Таким чином встановлено, що неналежний контроль при складанні 
кошторисів призвів до планування у 2012 році 1114,6 тис. грн. з бюджет-
ними правопорушеннями. 

Організація надання платних послуг
У своїй роботі щодо надання платних послуг Центр керується:
1) Постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1553 

“Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюд-
жетними установами державної системи страхового фонду документації 
у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фон-
ду документації”;
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2) Наказом МНС, Мінфіну та Мінекономіки від 09.11.2004 
№157/697/380 (зареєстровано в Мін’юсті 10.03.2005 за №292/10572) 
“Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг бюджет-
ними установами державної системи страхового фонду документації у 
сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду 
документацїі””.

Планування надходження коштів від надання платних послуг в ос-
новному формується від підготовки на прохання замовника технічної 
документації до мікрофільмування згідно з вимогами нормативних доку-
ментів та виготовлення копій документів, виготовлення документів СФД 
за індивідуальним замовленням користувачів.

При укладанні договорів вартість послуг розраховується під кож-
ний договір окремо з використанням нормативу трудомісткості техно-
логічних операцій виготовлення мікрофільмів страхового фонду СОУ  
75.2-00010103-004:2009, розробленого НДІ мікрографії у 2009 році 
(для виготовлення документів), Тимчасовим технічним рішенням від 
30.06.2011 № 10/11-11, погодженим ДД СФД та затвердженим директо-
ром НДІ мікрографії (для підготовки документів). 

Перевіркою встановлено неузгодженість дій структурних підрозділів 
Центру під час формування бюджетного запиту в частині кількості доку-
ментів, яку планується замікрофільмувати. Так, відділом моніторингу здій-
снюється планування кількості аркушів з метою створення мікрофільмів 
СФД, яка не співпадає із проектними цифрами бухгалтерсько-фінансово-
го відділу (табл. № 6).

Таблиця № 6
Рік Відділ моніторингу Бухгалтерсько- 

фінансовий відділ
2011 160,0 тис. арк. 190,0 тис. арк.
2012 130,0 тис. арк. 160,0 тис. арк.

Як наслідок, Центром у 2011-2012 роках недоотримано заплановану 
кількість коштів та не виконано показники по установі.

    У порушення п.17 постанови обсяги надходжень до спеціального 
фонду проекту кошторису визначені на підставі розрахунків, складених 
за одним джерелом доходів, а саме за кодом 25010100 “Плата за послуги, 
що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повно-
важеннями”. Код 25010300 “Плата за оренду майна бюджетних установ” 
в 2011–2012 роках не планувався, хоча фактичні надходження були від-
повідно: 17,4 тис. грн. та 9,8 тис. грн. 
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Планування фонду оплати праці
Встановлення посадових окладів, надбавок та доплат, інших видів 

виплат працівникам Центру регулюються наказом Міністерства юстиції 
України “Про умови оплати праці працівників установ СФД на основі 
Єдиної тарифної сітки” від 09.12.2011 № 3497/5.

Відповідно до кошторисів на 2010–2012 роки фонди оплати пра-
ці за бюджетною програмою “Архівна справа” становили відповідно 
1572,4 тис. грн., 1783,0 тис. грн. та 1798,5 тис. грн.

Інформація щодо структури видатків на оплату праці  на 2010– 
2012 роки,  наведена у таблиці № 7.

   Таблиця № 7
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У загальних видатках на оплату праці обов’язкові виплати склада-
ють у 2010 році – 57,3 %, у 2011 році – 59,5 %, у 2012 році – 64,9 %, при 
цьому відповідно 42,7 %; 40,5 % та 35,1 % складають інші видатки, в 
тому числі: стимулюючі доплати та надбавки (відповідно 24,6 %; 18,7 % 
та 18,7 %), премії (відповідно 14 %; 17,9% та 12 %) та матеріальна допо-
мога (відповідно 4,1 %; 3,9 % та 4,4 %). Якщо порівнювати необов’язкові 
виплати з обов’язковими, то стимулюючі доплати та надбавки становлять 
на 2010–2012 роки відповідно 42,4%; 31,5% та 28,8% від обов’язкових 
виплат; премії заплановано у розмірі відповідно 24,4 %; 30,1 % та 18,5 %; 
матеріальна допомога відповідно 7,2 %; 6,5 % та 6,8 %.

При аналізі видатків на оплату праці на затверджену чисельність 
у 2010–2012 роках по загальному та спеціальному фондах (відповідно 
26,75 шт. од. та 33,25 шт. од.; 27,6 шт. од. та 33,5 шт. од.; 27,6 шт. од. та  
29 шт. од.)   встановлено, що  середньомісячна заробітна плата стано-
вила відповідно у 2010 році 2,5 тис. грн. та 1,9 тис. грн.; у 2011 році –  
2,7 тис. грн. та 2,2 тис. грн.; у 2012 році – 2,9 тис. грн. та 2,4 тис. грн.

Інформація щодо аналізу оплати праці в порівнянні з 2010 роком на-
ведена у таблиці № 8. 

Таблиця № 8
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У загальних видатках на оплату праці в 2011 році обов’язкові випла-
ти, премії та матеріальна допомога збільшилися відповідно на 160,1 тис. 
грн., 99,3 тис. грн. та 4,3 тис. грн.,  при цьому зменшились стимулюючі 
доплати та надбавки на 53,1 тис. грн.

У 2012 році обов’язкові виплати та матеріальна допомога збіль-
шилися відповідно на 266,2 тис. грн. та 14,3 тис. грн.,  при цьому змен-
шилися стимулюючі доплати та надбавки та премії на 50,9 тис. грн. та  
3,5 тис. грн.

У процесі перевірки також виявлено, що працівники, які відповідно 
до штатного розпису утримувалися за рахунок спеціального фонду, отри-
мували заробітну плату за певний період часу із загального фонду.

Перевіркою встановлено також відсутність повного комплекту доку-
ментів на проведення капітального ремонту приміщення за адресою пр. 
Хіміків, буд.57. Наявна документація потребує коригування щодо вар-
тості ремонтних робіт.

Робочою групою, на підставі наданої та проаналізованої інформації, 
документів та пояснень, та враховуючи, що виявлені факти не впливають 
на діяльність установи в цілому, зроблено умовно-позитивний  висновок 
щодо ефективності діяльності Центру.

За результатами проведення аудиту ефективності діяльності Півден-
но-західного регіонального центру СФД за 2011 - 2012 роки та на вико-
нання наказу Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 “Про 
затвердження Стандартів внутрішнього аудиту” (зареєстровано в Мініс-
терстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. за № 1219/19957) робоча група 
подає на розгляд колегії Державної архівної служби України наступні ре-
комендації щодо удосконалення  діяльності  Центру.

1. Департаменту організації архівної роботи Укрдержархіву:
1) внести зміни до Положення про Південно-західний регіональний 

центр страхового фонду документації;
2) здійснити заходи щодо скасування наказу Державного департа-

менту СФД від 3 лютого 2011 року № 18 “Про закріплення територій за 
регіональними центрами страхового фонду документації”.

2. Державному департаменту СФД:
1) посилити методичне керівництво з питань розроблення нових 

програм формування СФД та контроль за реалізацією чинних програм 
формування СФД;

2) переглянути засади створення системи нормативних документів у 
сфері СФД, здійснити заходи щодо перегляду грифів, наданих норматив-
ним документам;
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3) переглянути вимоги до температурно-вологісного режиму у при-
міщеннях, де здійснюється технологічний процес та зберігаються доку-
менти СФД, з метою приведення їх до європейських стандартів;

4) вжити заходи щодо унормування порядку та умов надання плат-
них послуг бюджетними установами державної системи СФД.

3. Директору Південно-західного регіонального центру СФД:
1) забезпечити дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів  

України від 28 лютого 2002 р. № 228 “Про затвердження Порядку скла-
дання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошто-
рисів бюджетних установ”;

2) удосконалити процес підготовки бюджетного запиту, зокрема у 
частині узгодженого планування показників надходжень спеціального 
фонду держбюджету;

3) здійснити заходи щодо контролю за доступом працівників, вихо-
ванців та відвідувачів навчального закладу на територію Центру;

4) переоформити дозвіл на виготовлення документів СФД та спе-
ціальний дозвіл на здійснення діяльності, пов’язаної з державною таєм-
ницею;

5) переоформити свідоцтво на право власності на нерухоме майно та 
державний акт на право постійного користування земельною ділянкою;

6) укласти новий договір на технічне обслуговування систем автома-
тичної пожежної сигналізації та цілодобового спостереження за сигнала-
ми “пожежа”;

7) удосконалити облік документації, яка надійшла на мікрофільму-
вання, та виготовлених мікрофільмів;

8) разом із відповідними службами здійснити перевірку дотримання 
правил пожежної безпеки;

9) для виготовлення мікрофільмів страхового фонду документації 
використовувати плівку, на яку є сертифікат якості;

10) подати пропозиції щодо включення до штатного розпису посади 
інспектора та інших, рекомендованих Переліком професій ТП 400.022;

11) здійснити заходи щодо упорядкування ведення особових справ 
та трудових книжок працівників Центру;

12) доопрацювати положення про структурні підрозділи та посадові 
інструкції працівників, зокрема в частині кваліфікаційних вимог до пра-
цівників;

13) розробити та погодити з ЕПК Державного архіву Черкаської об-
ласті номенклатуру справ Центру, організувати роботу ЕК Центру.

Керівник робочої групи,  
Заступник Голови Укрдержархіву О. В. Музичук
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Про створення рейтингової комісії 
Укрдержархіву

від 31 січня 2013 р. № 19

Відповідно до листа Укрдержархіву від 04.10.2012 № 02.1/3142, з ме-
тою визначення ефективності діяльності місцевих державних архівів 

НАКАЗУЮ:
1. Створити рейтингову комісію Укрдержархіву у складі:

Музичук 
Ольга Володимирівна

Прись 
Тетяна Петрівна
Богунова 
Надія Костянтинівна

Прилепішева
Юлія Анатоліївна

Баранова 
Олена В’ячеславівна 

Ярошенко 
Давид Володимирович

Сельченкова 
Світлана Вікторівна

Кисельова 
Леся Анатоліївна

– заступник Голови Укрдержархіву (голова 
комісії)

– директор департаменту організації архів-
ної роботи 

– заступник директора департаменту – на-
чальник відділу організаційно-аналітичної 
роботи та міжрегіонального співробітниц-
тва (секретар комісії)

– заступник директора департаменту – на-
чальник відділу міжнародного співробіт-
ництва

– начальник відділу кадрового забезпечення 
департаменту організації архівної роботи

– начальник відділу використання інфор-
мації департаменту організації архівної 
роботи

– директор департаменту діловодства, фор-
мування, зберігання та обліку документів 
НАФ

– заступник директора департаменту – на-
чальник відділу зберігання та обліку доку-
ментів НАФ
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Кузнєцова 
Марина Ігорівна

Стадник 
Вікторія Анатоліївна

– начальник відділу формування НАФ де-
партаменту діловодства, формування, збері-
гання та обліку документів НАФ

– начальник фінансово-економічного управ-
ління

2. Рейтинговій комісії до 11 лютого 2013 року провести оцінювання 
діяльності місцевих державних архівів.

3. Відділу організаційно-аналітичної роботи та міжрегіонального 
співробітництва (Богунова Н.К.) розглянути результати рейтингування 
архівів на розширеному засіданні колегії Укрдержархіву, оприлюднити їх 
на веб-сайті Укрдержархіву та надіслати для ознайомлення головам обл-
держадміністрацій. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови служби В.М. Воронін

Про затвердження складу колегії Центрального державного 
кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного

від 1 лютого 2013 р. № 20

Відповідно до п. 11 Положення про Центральний державний кінофо-
тофоноархів України ім. Г.С. Пшеничного, затвердженого наказом Мініс-
терства юстиції від 15 травня 2012 року № 737/5 та у зв’язку з кадровими 
змінами 

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад колегії Центрального державного кінофотофо-

ноархіву України ім. Г.С. Пшеничного (додається).
2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Державного комі-

тету архівів України від 17 лютого 2011 року № 18 “Про затвердження 
складу колегії Центрального державного кінофотофоноархіву України  
ім. Г. С. Пшеничного”.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Підстава: лист Центрального державного кінофотофоноархіву  
України ім. Г.С. Пшеничного від 31.01.2013 № 47.

В. о. Голови служби В.М. Воронін
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Про внесення змін до наказу Укрдержархіву  
від 12 серпня 2011 року № 36  

“Про Науково-видавничу раду Укрдержархіву”
від 18 лютого 2013 р. № 22

Відповідно до Положення про Державну архівну службу Украї-
ни, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року  
№ 407/2011 

НАКАЗУЮ:
1. Вивести зі складу Науково-видавничої ради:
Скрипку Л. В. – директора ЦДАМЛМ України, кандидата біологіч-

них наук;
Лозицького В. С. – директора Центрального державного архіву гро-

мадських об’єднань України, кандидата історичних наук; 
Степаненка В. Л. – директора Державного департаменту страхового 

фонду документації Укрдержархіву, кандидата економічних наук, доцента;
Яценюк А. М. – директора Державного центру збереження докумен-

тів НАФ; 
2. Ввести до складу Науково-видавничої ради:
Вєдєнєєва Д. В. – заступника Українського інституту національної 

пам’яті, доктора історичних наук, професора (за згодою);
Венгеля Г. О. – директора Державного центру збереження докумен-

тів НАФ;
Чайковського А. С. – заступника директора Національного науково-

дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії, доктора істо-
ричних наук, професора (за згодою).

3. Керівникам архівних установ забезпечити дотримання вимог до 
видань, що подаються на розгляд Науково-видавничої ради Укрдерж- 
архіву:

1) до розгляду Науково-видавничою радою Укрдержархіву прий-
маються роздруковані оригінал-макети (рукописи) збірників архівних 
документів, путівників, довідників, каталогів, описів та іншої довідково-
інформаційної літератури про склад і зміст Національного архівного фон-
ду, документальних публікацій, монографій, видань, що продовжуються,  
а також іншої наукової, науково-популярної, навчальної, довідкової рек-
ламно-інформаційної літератури, виконані в плановому або ініціативно-
му порядку;

2) диск з файлом видання;
3) видання подаються щокварталу, до 20 числа завершення кожного 

кварталу разом з такими документами:
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витягом з протоколу засідання науково-дорадчого органу архівної 
установи про розгляд видання та рекомендацію його до друку; 

рецензією на видання;
листом-клопотанням від керівництва архівної установи.
За необхідності на засідання Науково-видавничої ради Укрдержар-

хіву відряджається відповідальний за підготовку видання працівник ар-
хівної установи.

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

Голова Державної служби О. П. Гінзбург

Про внесення змін до наказу Укрдержархіву  
від 21.01.2013 № 9 “Про участь делегації українських 

архівістів у тристоронній зустрічі керівників державних 
архівних служб України, Росії та Білорусі за участі директорів 

державних архівних установ цих держав та міжнародній 
науковій конференції “Інформаційні технології в архівній 
справі та діловодстві” (29–31 травня 2013 року, м. Брест, 

Республіка Білорусь)
від 18 лютого 2013 р. № 23

У зв’язку з уточненням складу української делегації,

НАКАЗУЮ:
1. Вивести зі складу української делегації:
Ніточко І. І.
2. Ввести до складу української делегації:
Семенова Є. В.
3. у пункті 4 наказу замінити:
Держархіву Одеської області (Ніточко І. І.)
на
ЦДНТА (Семенов Є. В.)
4. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

Голова Державної служби О. П. Гінзбург
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Про віднесення державних архівних установ України  
до груп за оплатою праці керівників і спеціалістів

від 18 лютого 2013 р. № 24

На підставі Показників для віднесення державних архівних установ 
України до груп за оплатою праці керівників і спеціалістів, затверджених 
наказом Міністерства юстиції України від 15.11.2011 № 3327/5, та відо-
мостей про наявність цих показників у державних архівних установах 
України за 2011 рік

НАКАЗУЮ:
1. Віднести до І групи за оплатою праці керівників і спеціалістів: 

центральні державні архіви України, Державний архів в Автономній 
Республіці Крим, Державний центр збереження документів НАФ, Де-
ржавний архів м. Києва, державні архіви Вінницької, Волинської, Дніп-
ропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, 
Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Луганської, 
Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопіль-
ської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, 
Чернігівської областей;

до ІІІ групи – Державну наукову архівну бібліотеку, м. Київ, Держав-
ний архів м. Севастополя.

2. Вважати таким, що втратив чинність наказ Укрдержархіву від 
24.02.2012 № 27.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова служби О. П. Гінзбург

Про затвердження складу колегії Центрального державного 
електронного архіву України

від 18 лютого 2013 р. № 25

Відповідно до п. 11 Положення про Центральний державний елект-
ронний архів України, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 
21 травня 2012 року № 759/5, та у зв’язку з кадровими змінами 

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад колегії Центрального державного електронного 

архіву України (додається).
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2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Державної архівної 
служби України від 08 грудня 2011 року № 114 “Про затвердження складу 
колегії Центрального державного електронного архіву України”.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Підстава: лист Центрального державного електронного архіву Украї-

ни від 07.02.2013 № 01/42.

Голова служби О. П. Гінзбург

Про участь у міжнародній виставці “Столиці слов’янських 
держав крізь призму архівних документів”,  

6–15 травня 2013 року, Париж (Французька Республіка)
від 25 лютого 2013 р. № 26

На виконання домовленостей з організаторами проведення в штаб-
квартирі ЮНЕСКО в Парижі в період з 6 по 15 травня 2013 року міжна-
родної виставки “Столиці слов’янських держав крізь призму архівних до-
кументів” (робоча назва) Форумом слов’янських культур та Історичним 
архівом м. Любляни (Словенія),

НАКАЗУЮ:
1. Створити робочу групу з підготовки експозиції про столицю  

України – Київ (чотири стенди, 15 документів) та вступного тексту (до 
однієї сторінки):

Воронін В. М.
Прилепішева Ю. А.
Маркова Є. О. 
Маковська Н. В.
Топішко Н. О.
Кісіль І. М.
Кульчий О. В.
Камєнєва С. А.
Купченко В. П.
Переліки відібраних для стендів архівних документів та вступний 

текст готуються українською та англійською мовами.
Перший стенд складається з вступного тексту, герба міста, фото або 

малюнку найбільш загальновідомого типового монументу столиці, три 
інші – з архівних документів (до п’яти на кожному) за періодами: фео-
далізм, капіталізм, період СРСР, нова доба.
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2. Директорам ЦДАВО, ЦДКФФА, ЦДІАК, ЦДАМЛМ, держархівів 
Київської області та м. Києва:

1) до 12 березня 2013 року виявити за фондами архівів до 9 об’єктів 
(документів) для експозиції про столицю України – м. Київ, що має місти-
ти найдавніші документи про заснування міста та його розвиток.

Цифрові копії виявлених документів та їх переліки надіслати до від-
ділу міжнародного співробітництва Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.).

3. Робочій групі:
1) до 15 березня 2013 року відібрати з виявлених державними архі-

вами документів, ті документи, що будуть передані організаторам між-
народної виставки “Столиці слов’янських держав крізь призму архівних 
документів” в Парижі для підготовки експозиції та каталогу виставки;

2) до 22 березня 2013 року підготувати вступний текст, що має місти-
ти інформацію про історію столиці України – м. Київ за представленими 
на стендах документами та Державну архівну службу України (історія, 
кількісний та змістовний склад НАФ, систему архівних установ та най-
давніші документи, розвиток на сучасному етапі);

3) відділу міжнародного співробітництва Укрдержархіву (Прилепі-
шева Ю. А.) до кінця березня 2013 року передати організаторам в елек-
тронному вигляді підготовлені для виставкових стендів матеріали про 
столицю України – м. Київ.

4. Відділу міжнародного співробітництва Укрдержархіву (Прилепі-
шева Ю. А.):

1) забезпечити координацію роботи з організаторами міжнарод-
ної виставки “Столиці слов’янських держав крізь призму архівних до-
кументів” в Парижі та Посольством України у Французькій Республіці 
щодо оформлення експозиційних стендів про столицю України – м. Київ 
на міжнародній виставці та в’їзних віз і запрошень, а також організації 
перебування делегації українських архівістів у м. Парижі (Французька 
Республіка);

2) до середини квітня 2013 року забезпечити оформлення в установ-
леному порядку документів на виїзд за кордон делегації українських ар-
хівістів.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної служби О. П. Гінзбург
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Про проведення комплексної перевірки діяльності 
Держархіву Київської області

від 25 лютого 2013 р. № 27

Відповідно до п. 2.5.1 Плану роботи Державної архівної служби Ук-
раїни на 1 квартал 2013 року

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

кої області з 20 по 27 березня 2013 року.
2. Затвердити склад робочої групи фахівців Укрдержархіву для про-

ведення комплексної перевірки стану роботи Держархіву Київської об-
ласті:

Богунова Н. К. – заступник директора департаменту – начальник 
відділу 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;

Саприкіна О. Г. – головний спеціаліст відділу формування НАФ де-
партаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів 
НАФ Укрдержархіву;

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

Ткачук Т. К. – головний спеціаліст відділу зберігання та обліку доку-
ментів НАФ департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку 
документів НАФ Укрдержархіву;

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

Романович С. В. – головний спеціаліст відділу міжнародного спів-
робітництва департаменту організації архівної роботи Укрдержархіву;

Денисенко О. В. – заступник директора департаменту-начальник від-
ділу нормативно-методичного забезпечення діловодства Укрдержархіву;

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

3. Членам робочої групи до 5 квітня 2013 року підготувати та пода-
ти керівнику робочої групи матеріали для узагальнення та підготовки до 
розгляду на черговому засіданні колегії Укрдержархіву питання про стан 
архівної справи в Держархіві Київської області.

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



��

Про внесення змін до наказу Укрдержархіву  
від 31.01.2012 №13  

“Про розподіл функціональних обов’язків  
у керівництві Укрдержархіву”

від 25 лютого 2013 р. № 28

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 
06.02.2013 № 55-р “Про забезпечення взаємодії Кабінету Міністрів  
України з Верховною Радою України”

НАКАЗУЮ:
1. Після абзацу 31 пункту 1 додатка 1 до наказу Укрдержархіву від 

31.01.2012 № 13 додати абзац 32 такого змісту:
“забезпечує взаємодію з Верховною радою України та її органами”.
2. Абзаци 32-62 вважати відповідно абзацами 33–63.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова служби  О. П. Гінзбург

Про внесення змін до складу колегії Укрдержархіву
від 26 лютого 2013 р. № 29

У зв’язку з кадровими змінами у керівному складі Міністерства юс-
тиції України 

НАКАЗУЮ:
1. Виключити зі складу колегії Державної архівної служби Ворону 

Дмитра Миколайовича, заступника Міністра юстиції України.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова служби О.П. Гінзбург

Щодо участі у консультаціях з керівництвом Федерального 
архівного агентства (Російська Федерація), м. Москва,  

18–21 березня 2013 року 
від 1березня 2013 р. № 30

На виконання Угоди про співробітництво між Федеральною архів-
ною службою Росії та Головним архівним управлінням при Кабінеті 
Міністрів України від 24 грудня 1998 року, Протоколу про спільні про-
екти Державного комітету архівів України та Федерального архівного 
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агентства (Російська Федерація) від 21 березня 2007 року та беручи до 
уваги запрошення керівника Федерального архівного агентства А. М. Ар-
тизова від 18 лютого 2013 року,

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

архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити коор-
динацію роботи з Федеральним архівним агентством щодо організації 
перебування делегації у м. Москва (Російська Федерація);

3. Відділу кадрового забезпечення Укрдержархіву (Баранова О. В.) 
підготувати наказ про відрядження членів делегації до м. Москва (Росій-
ська Федерація).

4. Фінансово-економічному управлінню Укрдержархіву (Стадник В. 
А.) забезпечити коштами на відрядження (добові,транспортні витрати, 
готельні) Прилепішеву Ю А.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

Про оголошення конкурсу науково-методичних і науково-
інформаційних робіт з архіво-знавства, документознавства, 

археографії за 2012 рік
від 12березня 2013 р. № 32

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

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

них робіт з архівознавства, документознавства, археографії за 2012 рік.
2. Встановити першу премію у розмірі 350 грн., другу – 300 грн., 

третю –  250 грн.
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3. Рішення про присудження премії опублікувати у Віснику Укрде-
ржархіву і на веб-сайті Укрдержархіву.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова служби  О. П. Гінзбург

Про введення в дію рішення колегії від 27.02.2013 № 2/1 
“Про підсумки роботи Державної архівної служби України, 

архівних установ та установ СФД у 2012 році  
та їх завдання на 2013 рік”
від 12 березня 2013 р. № 33

Відповідно до пункту 12 Положення про Державну архівну службу 
України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 р.  
№ 407/2011, та пункту 41 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 27.02.2013 № 2/1 

“Про підсумки роботи Державної архівної служби України, архівних ус-
танов та установ СФД у 2012 році та їх завдання на 2013 рік”.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова служби О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
Про підсумки роботи архівних установ та установ страхового фонду 

документації у 2012 році та завдання на 2013 рік 
від 27 лютого 2013 р. № 2/1

Державна архівна служба та установи, які перебувають у сфері її 
підпорядкування, у 2012 році спрямували свою діяльність на безумовне 
виконання завдань, визначених Указами Президента України, Програмою 
економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурен-
тоспроможна економіка, ефективна держава” і домоглися певних пози-
тивних результатів із основних напрямків своєї діяльності та виконали 
основні показники роботи, заплановані на 2012 рік.

Тривала робота щодо активізації законотворчої діяльності, розробки 
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та вдосконалення чинних нормативно-правових актів з питань архівної 
справи та страхового фонду документації.

Прийнято Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про 
Національний архівний фонд та архівні установи”.

Розроблено проекти законів України “Про внесення змін до статті 
7 Закону України “Про страхування” та “Про внесення змін до Закону 
України “Про страховий фонд документації”.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 
№ 1103 “Про внесення змін до Порядку утворення та діяльності комісій 
з проведення експертизи цінності документів і Порядку віднесення до-
кументів Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та 
зберігання” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.03.2012  
№ 126-р “Про передачу цілісних майнових комплексів бюджетних уста-
нов до сфери управління Державної архівної служби”. 

Наказами Міністерства юстиції України затверджено Типове поло-
ження про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого 
самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та ор-
ганізації, Перелік типових документів, що створюються під час діяльності 
органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, під-
приємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів.

У Державному бюджеті України на 2012 рік Укрдержархіву та ус-
тановам, що належать до сфери його підпорядкування було виділено  
112 477,3 млн. грн.

Відбулися певні позитивні зрушення у вирішенні важливих питань 
забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду.

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України про переда-
чу двох будівель зі сфери управління Міністерства оборони України для 
розміщення Держархіву Вінницької області. Додаткове приміщення пло-
щею 290 кв. м. отримав Державний архів Хмельницької області, а також  
22 архівні відділи райдержадміністрацій та 15 архівних відділів міських 
рад загальною площею 1445 кв. м. Замінили приміщення 10 архівних від-
ділів райдержадміністрацій та 4 архівні відділи міських рад загальною 
площею 821 кв. м.

Тривало будівництво комплексу споруд центральних державних  
архівів України, у 2012 році на будівництво освоєно кошти у сумі  
19 млн. грн. 

Протягом року проведено ремонт 88 приміщень архівних установ.
У держархівах Сумської області, м. Києва та 82 архівних відділах 

райдержадміністрацій і міських рад збільшено довжину стелажних поли-
ць на 4602 пог. м.
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Архівними установами вжито заходів щодо посилення контролю 
за організацією охоронного режиму. У держархівах Дніпропетровської 
та Закарпатської областей, 41 архівному відділі райдержадміністрацій і 
міських рад встановлено охоронні сигналізації, у Держархіві Волинської 
області, 6 архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад відре-
монтовано наявні сигналізації.

У 39 архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад вста-
новлено пожежну сигналізацію. У Держархіві Волинської області та  
11 архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад відремонтова-
но наявні сигналізації.

В архівосховищі Архівного відділу Полтавської міськради встанов-
лено автоматичну систему пожежогасіння. 

У 11 архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад вста-
новлено системи кондиціювання та вентиляції повітря. 

Під час проведення перевіряння наявності документів перевірено  
2 895 753 од. зб.

Архівні установи виконали завдання з комплектування всіма видами 
документів. На постійне зберігання надійшло 451 811 од. зб. 

Експертно-перевірними комісіями держархівів схвалено описи  
управлінської документації на 651 145 од. зб., погоджено 10 550 номенк-
латур справ та описи справ з особового складу на 466 905 од. зб.

74% установ-джерел формування НАФ мають зведені номенклатури 
справ, погоджені з державною архівною установою.

До описів справ включено 71% справ постійного зберігання, схвале-
них ЕПК державних архівів, та 79% справ з особового складу, погодже-
них ЕПК (ЕК) архівних установ.

Значна увага приділялася питанням контролю за станом діловодства 
та організації зберігання документів в архівних підрозділах установ-дже-
рел формування НАФ.

Державними архівними установами проведено 7 467 перевірянь ро-
боти служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів.

Протягом 2012 року архівними установами виконано 306 974 запити 
соціально-правового характеру, 48 403 тематичні запити, 31 068 запитів 
підтвердження актів цивільного стану, 1 892 генеалогічних запити.

У 2012 році державні архівні установи провели 426 радіопередач, 
392 телепередачі, на сторінках періодичної преси опубліковано 1 460 до-
кументальних публікацій. 

Архівними установами завершено розробку 7 науково-дослідних 
тем та 80 методичних посібників.
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Виконано 18 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт 
у сфері страхового фонду документації, взято участь у проведенні від-
повідно до вимог Директив ISO/IEC експертизи 33 міжнародних стан-
дартів.

Активізувалася науково-видавнича робота в ЦДІАЛ, ЦДАГО,  
держархівах Закарпатської, Запорізької, Київської, Полтавської, Тер-
нопільської, Чернігівської областей.

Делегації українських архівістів взяли участь у роботі чергової Ге-
неральної Асамблеї Європейського регіонального відділення Міжна-
родної ради архівів (ЮРБІКА) (Королівство Данія), XVІІ Міжнародного 
конгресу архівів (Австралія), 13-ої Загальної конференції Євро-Азійсь-
кого регіонального відділення МРА та черговому засіданні Консультатив-
ної ради керівників архівних служб держав-учасниць СНД (Республіка  
Узбекистан). 

У 2012 р. Укрдержархівом укладено двосторонні міжвідомчі між-
народні договори про співробітництво в архівній сфері з Національним 
архівом Республіки Куба, Архівом Югославії, Генеральною дирекцією 
Державних архівів Баварії. 

Керівництво Укрдержархіву взяло участь у 56 іміджевих заходах 
(прес-конференції, брифінги, відкриття документальних виставок, висту-
пи на радіо та телебаченні).

У 2012 р. обсяг інформації на офіційному веб-порталі Укрдержар-
хіву збільшився з 8 ГБ до 18 ГБ. Кількість відвідувань за рік становить 
917 356, що на 44 тисячі більше, ніж минулого року.

На офіційному веб-порталі Укрдержархіву функціонує 35 тематич-
них рубрик, інформація яких постійно оновлюється.

Слід відмітити інформаційну насиченість веб-сайтів ЦДКФФА, 
ЦДНТА, ЦДАЗУ, ЦДАГО, ЦДЕА, держархівів Закарпатської, Запорізької, 
Київської, Кіровоградської, Луганської, Рівненської, Сумської, Харків- 
ської, Чернівецької, Чернігівської областей, м. Києва.

Набули чинності 12 нових галузевих програм і доповнень до галу-
зевих програм та 36 нових регіональних програм створення страхового 
фонду документації. 

Cтворено страховий фонд документації на 1 904 вироби та об’єкти. 
До бази даних Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів 

внесено відомості про 859 об’єктів, оновлено (актуалізовано) дані про 
1561 об’єкт, вилучено з реєстру 59 об’єктів. 

Перевірено дотримання вимог законодавства у сфері страхового 
фонду документації 52 суб’єктами державної системи СФД. 
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Видано 849 Актів закладення проектної (робочої) документації до 
страхового фонду документації України та оформлено 2 438 Свідоцтв про 
реєстрацію потенційно небезпечних об’єктів.

Роботи щодо реалізації Державної програми формування страхо-
вого фонду документації на продукцію спеціального призначення на 
2005–2014 роки виконані відповідно до планів виготовлення та передачі 
на зберігання документів СФД регіональних центрів СФД за Державною 
програмою. 

Водночас, незважаючи на певні позитивні зрушення у роботі де-
ржавних архівних установ та установ страхового фонду документації, 
залишаються невирішеними деякі питання.

Залишається невирішеним питання розміщення чотирьох централь-
них держархівів (ЦДАМЛМ, ЦДІАЛ, ЦДНТА, ЦДАЗУ) у власних при-
міщеннях, переміщення документів НАФ Держархіву Чернігівської об-
ласті із культових будівель у місті Ніжині.

Не завершено будівництво приміщень держархівів Київської, Тер-
нопільської областей та м. Севастополя. Не пристосовано для зберігання 
документів будівлю “Закарпаткнига”, передану в оперативне управління 
Держархіву Закарпатської області.

Не вирішено питання щодо переміщення фондів держархівів Хар-
ківської та Одеської областей з аварійних будівель.

Не розв’язано проблему щодо функціонування Галузевого держав-
ного архіву фінансових посередників Фонду державного майна України.

Не вдалося здійснити страхування усіх унікальних документів 
НАФ.

Рівень заробітної плати працівників архівних установ є низьким.
Гострою є проблема фінансування охорони архівів. Не оснащено 

позавідомчою охороною 36 % будівель держархівів областей, 87,6 % ар-
хівних відділів райдержадміністрацій, 81,4 % архівних відділів міських 
рад.

Не встановлено охоронну сигналізацію у 18,2 % будівель держар-
хівів областей, у 46 % будівель архівних відділів райдержадміністрацій,  
у 35 % будівель архівних відділів міських рад. 

У архівних відділах райдержадміністрацій не оснащено пожежною 
сигналізацією 48,9 % сховищ, охоронною сигналізацією – 46,8 % сховищ, 
у архівних відділах міських рад, відповідно, 36,7 % і 39,8 %.

Лише 5 % сховищ державних архівних установ та архівних відділів 
міських рад оснащено системами пожежогасіння. 

Не обладнано системами кондиціювання та вентиляції повітря понад 
80 % архівосховищ. 
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Через відсутність вільних площ архівосховищ майже не комплекту-
ються держархіви Закарпатської, Львівської, Харківської, Херсонської 
областей та міста Києва.

У зв’язку з ліквідацією та реорганізацією центральних та місце-
вих  органів виконавчої влади та недостатньою кількістю трудових ар-
хівів збільшилися показники з приймання документів з особового скла-
ду до державних архівів, архівних відділів міських рад, які порівняно  
з 2011 роком виросли на 41%.

Найгірші показники з приймання зазначених документів у Держар-
хіві Львівської області (2511 од. зб.), архівних відділах райдержадмініст-
рацій Івано-Франківської (14847 од. зб.), Харківської (20028 од. зб.)  
областей, архівних відділах міських рад Дніпропетровської (15261 од. зб.), 
Донецької (17747 од. зб.), Луганської (28251 од. зб.) областей.

Через брак фінансування не відбулося суттєвих зрушень у впровад-
женні інформаційних технологій в архівну сферу.

Централізовані сховища для зберігання електронної інформації ма-
ють лише 3 державні архіви: ЦДІАК, ЦДКФФА, Державний архів Волин-
ської області. У 14 державних архівних установах відсутні сервери. 

Не вирішено питання організації ефективного та зручного доступу, 
захисту та надійного зберігання електронної інформації.

Відсоток реалізації галузевих програм створення СФД з урахуван-
ням Державної програми (44 програми) складає 57,94%, регіональних 
(129 програм) – 57,88 %.

Кількість укладених договорів на створення СФД зменшилася на  
54 %. Плани з передачі на зберігання документів СФД виконали лише 
чотири регіональні центри (Донбаський, Північно-східний, Південно-
східний та Західний). Загальний річний плановий показник з передачі на 
зберігання документів СФД по системі не виконано. Фактична кількість 
виготовлених документів СФД за кількістю замікрофільмованих аркушів 
формату А4 зменшилася на 18 %. Річний план надходження коштів за 
спеціальним фондом держбюджету виконано на 66,8 %.

Враховуючи зазначене, з метою подолання проблем архівної 
справи та системи СФД та забезпечення подальшого їх розвитку,  
колегія вирішила:

1. Визнати діяльність архівних установ та установ СФД у 2012 році 
задовільною.

2. Схвалити проекти Плану розвитку архівної справи в Україні на 
2013 рік, Плану науково-дослідної та методичної роботи державних ар-
хівних установ України на 2013 рік, Плану науково-видавничої роботи 
державних архівних установ України на 2013 рік (додаються).



��

3. Керівництву Укрдержархіву, керівникам його структурних підроз-
ділів забезпечити: 

1) реалізацію заходів, спрямованих на виконання пріоритетних за-
вдань Державної архівної служби України на 2013 рік;

2) подання Кабінету Міністрів України проектів законів України 
“Про внесення змін до Закону України “Про страховий фонд документа-
ції”, “Про внесення змін до статті 7 Закону України “Про страхування”;

3) розроблення Державної цільової програми впровадження сучас-
них засобів зберігання документів Національного архівного фонду;

4) проведення моніторингу законодавства, та у разі необхідності, 
підготовку проектів нормативно-правових актів, спрямованих на його 
вдосконалення.

4. Керівникам державних архівних установ, установ СФД забезпе-
чити:

1) підготовку бюджетних запитів щодо виділення додаткового фі-
нансування при коригуванні Державного бюджету України на 2013 рік;

2) врахування у бюджетному запиті на 2014 рік достатніх обсягів 
фінансування для забезпечення сталого функціонування установ.

5. Керівникам державних архівних установ:
1) забезпечити імплементацію Правил роботи архівних установ Ук-

раїни;
2) активізувати виявлення унікальних документів НАФ в держав-

них архівах, зонах їх формування та внесення анотованих переліків 
унікальних документів державних архівів, музеїв, бібліотек на розгляд 
ЦЕПК Укрдержархіву; 

3) забезпечити постійний та чіткий контроль за наявністю, станом 
та рухом документів НАФ та таких, що підлягають включенню до нього;

4) забезпечити надійну експлуатацію архівних будівель і при-
міщень, систем їх життєзабезпечення, а також охоронну й пожежну без-
пеку архівосховищ;

5) посилити контроль та надання консультативно-методичної допо-
моги підприємствам, установам та організаціям з питань впровадження но-
вих нормативно-правових актів з питань діловодства та архівної справи;

6) забезпечити приймання на постійне зберігання документів НАФ, 
що зберігаються в архівних підрозділах підприємств, установ і організа-
цій понад встановлені роки;

7) вжити заходів щодо контролю та якості складання звітної доку-
ментації про стан і обсяг документів НАФ, що зберігаються в архівних 
підрозділах підприємств, установ і організацій та приватних архівних 
зібраннях;
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8) посилити контроль щодо якості складання документів, поданих 
на розгляд ЕПК (ЕК) державних архівів, архівних відділів міських рад 
підприємствами, установами та організаціями: інструкцій з діловодства, 
номенклатур справ, описів справ, актів про вилучення для знищення, по-
ложень про архівні підрозділи, експертні комісії;

9) забезпечити участь у заходах з 70-ї річниці визволення України, 
її столиці – міста Києва від фашистських загарбників;

10) забезпечити особистий контроль за реагуванням на критику у за-
собах масової інформації щодо діяльності державних архівних установ та 
оперативну підготовку коментарів та роз’яснень на критичні зауваження, 
їх подальше розміщення на власних офіційних веб-сайтах, у разі потреби 
на веб-порталі Укрдержархіву;

11) забезпечити неухильне дотримання вимог національного законо-
давства та наказів Укрдержархіву у сфері зовнішніх зносин, у т. ч. поряд-
ку ведення офіційних справ іноземними представництвами в Україні;

12) завершити побудову локальних мереж і підключення до них усіх 
комп’ютерів, за виключенням тих, де обробляється інформація з обмеже-
ним доступом;

13) передбачити в бюджетному запиті на 2014 рік кошти на побудову 
комплексної системи захисту інформації;

14) забезпечити постійний супровід, оновлення і захист інформації 
власних веб-сайтів.

6. Керівникам Державного департаменту страхового фонду докумен-
тації, установ СФД забезпечити:

1) розроблення та супровід прийняття проектів нормативно-право-
вих актів сфери СФД;

2) розроблення спільно з міністерствами, іншими центральними і 
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самовряду-
вання 38 нових галузевих та регіональних програм створення страхового 
фонду документації та доповнень до чинних галузевих програм, а також 
супровід затвердження 8 галузевих програм, розроблених раніше;

3) реалізацію Державної програми формування СФД на продукцію 
спеціального призначення на 2005-2014 роки (відповідно до обсягів виді-
леного фінансування);

4) здійснення координації і контролю за створенням  страхового 
фонду документації України суб’єктами державної системи СФД;

5) ведення Державного реєстру документів СФД та Державного 
реєстру ПНО.

7. Керівникам УНДІАСД (Гаранін О.Я.), НДІ мікрографії (Приходько 
В.М.) забезпечити проведення науково-дослідних робіт у сфері архівної 
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справи, документознавства, археографії, формування та зберігання стра-
хового фонду документації.

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

Секретар колегії І. В. Шеремет

Про введення в дію рішення колегії від 28.02.2013 № 3/1  
“Про стан реалізації програм створення СФД,  
аналіз діяльності регіональних центрів СФД”

від 12 березня 2013 р. № 34

Відповідно до пункту 12 Положення про Державну архівну службу 
України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 р.  
№ 407/2011, та пункту 41 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 28.02.2013 № 3/1 

“Про стан реалізації програм створення СФД, аналіз діяльності регіо-
нальних центрів СФД”.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
Про стан реалізації програм створення СФД,
аналіз діяльності регіональних центрів СФД

від 28 лютого 2013 р. №3/1

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Державного де-
партаменту страхового фонду документації “Про стан реалізації програм 
створення СФД, аналіз діяльності регіональних центрів СФД”, колегія 
Укрдержархіву відзначає.

Відповідно до статті 11 Закону України “Про страховий фонд доку-
ментації” формування страхового фонду документації України прова-
диться на плановій основі шляхом розроблення та реалізації галузевих і 
регіональних програм формування СФД.

Департамент та регіональні центри СФД у 2012 році брали участь 
у розробленні галузевих, Автономної Республіки Крим, обласних, місь-
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ких, районних програм формування СФД. В результаті проведеної роботи 
набуло чинності 12 нових галузевих програм і доповнень до галузевих 
програм (6 програм, 4 доповнення та 2 зміни) та 36 нових регіональних 
програм формування страхового фонду документації (1 – АРК, 3 – облас-
ні, 15 – міських та 17 – районних).

 Департамент відповідно до покладених на нього завдань  
у 2012 році забезпечував контроль за реалізацією галузевих, Автоном-
ної Республіки Крим, обласних, міських, районних програм формування 
СФД.

Згідно з Державною програмою та у межах затверджених на 2012 рік 
обсягів бюджетного фінансування, силами 8 регіональних центрів СФД 
була проведена робота щодо формування страхового фонду документації 
на продукцію спецпризначення. Незважаючи на те, що фінансування цих 
робіт розпочалося лише з квітня 2012 року, планові завдання за Держав-
ною програмою виконані на 100 %.

Регіональними центрами СФД у 2012 році виконувалося 44 галузеві 
та 129 регіональних програм.

Основним важелем впливу на стан розробки та реалізації органами 
влади програм формування СФД є методична робота.

Фахівцями Департаменту та регіональних центрів протягом року 
було проведено 193 методично-консультативні наради: 24 – у міністерс-
твах та інших центральних органах виконавчої влади, 8 – у Раді міністрів 
АРК, 68 – в обласних державних адміністраціях, 8 – у міських державних 
адміністраціях, 33 – у районних державних адміністраціях, 52 – у міськ-
виконкомах.

У 2012 році фахівцями управління галузевих та регіональних СФД  
у ході 9 відряджень була надана методична та практична допомога безпо-
середньо фахівцям міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади, результатом якої стало затвердження 6 галузевих програм та 6 до-
повнень до галузевих програм створення СФД.

Департаментом на підставі аналізу стану розробки галузевих та ре-
гіональних програм формування СФД та з урахуванням штатної чисель-
ності відділів моніторингу був визначений перелік робіт для виконання 
у 2012 році.

Протягом року регіональними центрами СФД роботи виконувались 
на підставі затверджених планів робіт та погоджених за номенклатурою 
і обсягами планів виготовлення та передачі на зберігання документів 
СФД.

Відповідно до планових обсягів за регіональними та галузевими про-
грамами формування СФД та з урахуванням результатів їх опрацювання 
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з підприємствами-постачальниками документів регіональним центрам 
визначено виробничі завдання на 2012 рік з виготовлення та передачі на 
зберігання документів СФД. У цілому по системі виконання планового 
завдання становить 89% від загального планового обсягу на рік.

За 2012 рік створено страховий фонд документації на 1904 вироби та 
об’єкти. Зменшення загальної кількості виробів і об’єктів у порівнянні з 
2011 роком складає 47%, а за об’єктами будівництва – 58%.

Водночас слід зазначити, що Департаментом не на належному рівні 
здійснюється контроль за розробленням та реалізацією галузевих, Авто-
номної Республіки Крим, обласних, міських, районних програм форму-
вання СФД.

Повільними темпами розробляються та затверджуються галузеві та 
регіональні програми. Регіональними програмами забезпечено лише 69% 
районів та 88% міст обласного значення. У середньому протягом року 
затверджується лише близько 36 регіональних програм.

У 2011 році середній відсоток реалізації галузевих програм склав 
47,8%, регіональних програм – 30%.

За 2012 рік реалізація галузевих програм складала 57,94%, регіо-
нальних – 57,88%.

У 2011 році з Державного бюджету виділено кошти на реалізацію  
7 галузевих програм у розмірі 741,06 тис. грн., у 2012 році на реалізацію 
12 програм – 396,5 тис. грн.

Місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування 
у 2011 році на реалізацію регіональних програм виділено кошти у розмірі 
2210,6 тис. грн., у 2012 – 1604,3 тис. грн.

Одночасно від надання платних послуг у сфері страхового фонду до-
кументації регіональні центри СФД загалом щорічно отримують понад  
9 млн. грн.

Таким чином, відсоток надходження коштів до спеціального фонду 
державного бюджету від реалізації регіональних програм складає лише 
18%, що свідчить про недостатній рівень роботи Департаменту з місце-
вими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування для забез-
печення реалізації регіональних програм.

Змінами, внесеними до постанови Кабінету Міністрів України від 
13.04.2011 № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будів-
ництвом об’єктів”, вилучено норму про обов’язковість закладення проек-
тної документації на ці об’єкти до страхового фонду документації Украї-
ни, що призвело до різкого падіння планових показників та фінансових 
надходжень до спеціального фонду держбюджету регіональних центрів 
СФД.
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У загальному обсязі передачі на зберігання документів СФД обсяг Де-
ржавної програми у середньому складає 15,4%, галузевих – 13,8%, регіо-
нальних – 27,2%, натомість закінчених будівництвом об’єктів – 41,9%.

Таким чином, планування Департаментом обсягів виготовлення до-
кументів СФД є невірним, оскільки призводить до повної залежності ви-
конання плану виготовлення та передачі на зберігання документів СФД 
від надходження документів від забудовників.

Щорічно обсяги передачі на зберігання документів СФД зменшу-
ються у середньому на 20 %.

У 2012 році не виконано планові завдання з виготовлення та передачі 
на зберігання документів СФД Кримським, Південним, Південно-захід-
ним та Північним РЦ СФД. Майже в 1,9 раз у порівнянні з 2011 роком 
зменшилась кількість виробів та об’єктів, що закладені до СФД.

Законом України від 16.10.2012 № 5461 внесено зміни до Закону  
України “Про страховий фонд документації” у частині ліквідації Тех-
нічної інспекції Державного департаменту СФД, що призвело до необ-
хідності перегляду засад організації проведення перевірок виконання 
суб’єктами СФД вимог законодавства.

Негативним чинником є незадовільне фінансування регіональних та 
галузевих програм; зміна підпорядкованості підприємств у зв’язку з про-
веденням адміністративної реформи в країні; відмова підприємств, уста-
нов та організацій від створення СФД через брак власних коштів.

Відсутність достатніх видатків на відрядження для фахівців уп-
равління галузевих та регіональних СФД негативно вплинула на якість 
розробки програм створення СФД, терміни їх погодження і затвердження.

Частково цю проблему можна вирішити за рахунок збільшення чи-
сельності сектору Державного департаменту по зв’язках з центральними 
органами виконавчої влади, який функціонує безпосередньо у столиці.

Колегія вирішила:
1. Роботу Державного департаменту страхового фонду документа-

ції (Степаненко В.Л.) щодо здійснення координації та контролю за фор-
муванням страхового фонду документації, планування та контролю за 
діяльністю регіональних центрів СФД визнати незадовільною.

2.  Ініціювати проведення у квітні 2013 року спільної з Міністерством 
юстиції України наради щодо вирішення проблемних питань Державного 
департаменту СФД.

3. Директору Державного департаменту СФД (Степаненку В. Л.) до 
15.04.2013 року розробити та подати на затвердження Голові Укрдержар-
хіву перспективний план заходів з удосконалення діяльності Державного 
департаменту СФД.
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4. Питання про стан виконання плану заходів з удосконалення діяль-
ності Державного департаменту СФД заслухати на засіданні колегії 
Укрдержархіву в ІІІ кварталі 2013 року. 

5. Зазначене рішення колегії Укрдержархіву направити до Міністер-
ства юстиції України.

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

Секретар колегії  І. В. Шеремет

Про продовження терміну проведення комплексної перевірки 
стану роботи Держархіву Київської області

від 25березня 2013 р. № 38
 
У зв’язку з неможливістю завершення перевірки у встановлені нака-

зом Укрдержархіву від 30.01.2013 № 15 терміни через стихійне лихо, яке 
сталося 22-23 березня 2013 року

НАКАЗУЮ:
1. Продовжити термін проведення комплексної перевірки стану ро-

боти Держархіву Київської області по 29 березня 2013 року.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Підстава: доповідна записка голови робочої групи Богунової Н. К. 

від 25.03.2013 року.

Голова служби О. П. Гінзбург

Про введення в дію рішення колегії
від 26.03.2013 № 4/22 “Про стан виконання в Державній 

архівній службі законів України, постанов Верховної Ради 
України, актів Президента України,  

Кабінету Міністрів України, власних рішень”
від 28 березня 2013 р. № 40

 Відповідно до пункту 12 Положення про Державну архівну  
службу України, затвердженого Указом Президента України від  6 квіт-
ня 2011 р. № 407/2011, та пункту 41 Положення про колегію Держав-
ної архівної служби України, затвердженого наказом Укрдержархіву від  
25 липня 2011 р. № 13,
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НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію рішення колегії Укрдержархіву від 26.03.2013  

№ 4/2 “Про стан виконання в Державній архівній службі законів України, 
постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету 
Міністрів України, власних рішень”.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова служби О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
Про стан виконання в Державній архівній службі законів України,

постанов Верховної Ради України, актів Президента України, 
Кабінету Міністрів України, власних рішень 

від 26 березня.2013 р. № 42

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан виконавської дис-
ципліни у Укрдержархіві за I квартал 2013 року та заходи щодо посилення 
контролю і підвищення відповідальності за своєчасне і безумовне вико-
нання законів України, постанов Верховної Ради України, актів і дору-
чень Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів і доручень 
Міністерства юстиції, звернень та запитів народних депутатів України, 
колегія Укрдержархіву відзначає, що питання забезпечення належної ви-
конавської дисципліни займають пріоритетне місце в діяльності Укрде-
ржархіву.

В Укрдержархіві було здійснено комплекс організаційних і прак-
тичних заходів, спрямованих на зміцнення виконавської дисципліни та 
вдосконалення механізму контролю, а саме:

– здійснюється щотижневий випереджувальний контроль виконання 
доручень; щоквартально, щомісяця та щотижнево готуються інформацій-
ні довідки про стан виконання актів та доручень Верховної Ради України, 
актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів 
і доручень Міністерства юстиції, звернень та запитів народних депутатів 
України; ведеться реєстр персонально відповідальних за несвоєчасно ви-
конані завдання, визначеними актами законодавства, дорученнями Пре-
зидента України, Кабінету Міністрів України;

– на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 11.07.2008 
№ 30400/1/1-07 забезпечується щоквартальне інформування Секретаря 
Ради національної безпеки і оборони України та Кабінету Міністрів Ук-
раїни про стан виконання завдань, доведених органам виконавчої влади 
рішеннями РНБО.
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У I кварталі 2013 року Укрдержархівом на контроль було взято  
217 документів, в тому числі: 13 указів і доручень Президента України, 
117 постанов, розпоряджень, витягів з протоколів Кабінету Міністрів 
України, 3 звернення народних депутатів України, 6 постанов Верховної 
Ради України, 78 доручення та наказ Міністерства юстиції. З них таких, 
що вимагали виконання з боку Укрдержархіву – 130; до відома, до спра-
ви, для врахування, використання, ознайомлення, для роботи – 87.

Станом на 26.03.2013 на контролі виконання доручень в Укрдержар-
хіві знаходяться 66 довгострокових документів, на які надається щоквар-
тальна, щомісячна або щотижнева інформація.

На постійному контролі перебуває: - виконання розпорядження Ка-
бінету Міністрів України від 28 грудня 2011р. № 1363-р “Питання впро-
вадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади”;

Особливу увагу Укрдержархів приділяє розгляду запитів та звернень 
народних депутатів України відповідно до Закону України “Про статус 
народного депутата України”. Порушень термінів виконання запитів на-
родних депутатів не було.

Стан виконавської дисципліни та завдання щодо посилення контро-
лю за виконанням документів органів влади вищого рівня постійно роз-
глядаються колегією Укрдержархіву. 

Разом з тим, колегія зазначає, що виникають певні недоліки в органі-
зації контролю та порушення виконавської дисципліни.

Так деякі доручення виконано з незначним порушенням термінів 
у зв’язку з їх надходженням до Укрдержархіву в останній день строку 
виконання документів або із запізненням, що унеможливлює виконання 
доручення в строк.

Порушення виконавської дисципліни в Укрдержархіві певною мірою 
пов’язані з недоліками організації роботи у структурних підрозділах, зни-
женням вимогливості до виконавців з боку керівників підрозділів.

З метою підвищення рівня виконавської дисципліни в Укрдержархіві, 
посилення персональної відповідальності за своєчасне і повне виконання 
законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 
звернень та запитів народних депутатів України колегія вирішила:

1. Керівникам структурних підрозділів Укрдержархіву:
1) забезпечити неухильне виконання завдань, визначених актами 

і дорученнями Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 
Міністрів України систематично аналізувати та перевіряти стан цієї ро-
боти;

2) забезпечити належну взаємодію під час виконання відповідних за-
вдань з органами виконавчої влади – співвиконавцями.
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2. Помічнику Голови Укрдержархіву Малюк Г. В.:
1) продовжити практику щоквартального розгляду стану виконавсь-

кої дисципліни на засіданнях колегії Укрдержархіву;
2) здійснювати моніторинг виконання законів України, актів і дору-

чень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів 
України, народних депутатів України.

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

Про опублікування відомостей, зазначених у поданих 
деклараціях Гінзбург О. П., Вороніна В. М., Музичук О. В.

від 28 березня 2013 р. № 41

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 27.02.2013 
№ 8475/0/1-13 та відповідно до частини другої статті Закону України 
“Про засади запобігання і протидії корупції” 

НАКАЗУЮ:
Опублікувати в офіційному друкованому виданні “Вісник Державної 

архівної служби України” відомості, зазначені у поданих деклараціях про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік 

Гінзбург
Ольги Петрівни   Голови Укрдержархіву;
Вороніна
Віктора Миколайовича   Першого заступника Голови 
      Укрдержархіву;
Музичук
Ольги Володимирівни   Заступника Голови Укрдержархіву.

Голова служби О. П. Гінзбург

Про проведення Укрдержархівом інформаційно-
роз’яснювальної роботи в процесі виконання  

Національного плану дій на 2013 рік 
від 29березня 2013 р. № 43

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 бе-
резня 2013 року № 125-р “Про організацію проведення інформаційно-
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роз’яснювальної роботи в процесі виконання Національного плану дій 
на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–
2014 роки “Заможне суспільство, конкурентно-спроможна економіка, 
ефективна держава” у частині, що відноситься до компетенції Державної 
архівної служби,

НАКАЗУЮ:
1. Відділу міжнародного співробітництва департаменту організації 

архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А) забезпечити:
1) розробку та затвердження в установленому порядку піврічних 

планів проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи Укрдержархіву 
в процесі виконання Національного плану дій на 2013 рік за встановле-
ною формою;

2) подання Секретаріатові Кабінету Міністрів України піврічних 
планів проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи Укрдержархіву 
в процесі виконання Національного плану дій на 2013 рік (до 11 березня, 
до 1 липня) та звітів про їх виконання (щомісяця до 5 числа);

3) забезпечення участі Голови Державної архівної служби, заступни-
ків Голови у програмах державних телерадіоорганізацій, в інформаційних 
заходах, що проводяться редакцією газети “Урядовий кур’єр”, Українсь-
ким національним інформаційним агентством “Укрінформ”, відповідно 
до напрямків реформ згідно із розробленим Держкомтелерадіо та затвер-
дженим Кабінетом Міністрів України графіком; 

4) подання Держкомтелерадіо пропозицій до графіку участі Першого 
віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, міністрів, 
керівників інших центральних органів виконавчої влади в заходах, що 
проводяться державними засобами масової інформації, щокварталу до 10 
числа останнього місяця для врахування у графіку на наступний квар-
тал;

5) розміщення в загальнонаціональних та місцевих засобах масової 
інформації інформаційно-роз’яснювальних матеріалів стосовно виконан-
ня Укрдержархівом Національного плану дій на 2013 рік відповідно до 
термінів, зазначених у розпорядженні.

2. Керівникам державних архівних установ та установ СФД забез-
печити участь керівництва Укрдержархіву у програмах, що виходять в 
ефір на місцевих теле- та радіоканалах, під час відряджень керівництва 
Укрдержархіву у регіони України.

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

Голова служби О. П. Гінзбург
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Про затвердження Переліку посад з підвищеним корупційним 
ризиком в апараті Укрдержархіву, Державному департаменті 

СФД та установах, що належать до сфери управління 
Укрдержархіву

від 29березня 2013 р. № 44

Згідно з Планом заходів щодо попередження та профілактики коруп-
ційних правопорушень в апараті Укрдержархіву, Державному департа-
менті СФД та установах, що належать до сфери управління Укрдержар-
хіву, на 2013 рік, затвердженого наказом Укрдержархіву від 18.03.2013  
№ 36, та з метою належного дотримання вимог антикорупційного зако-
нодавства України

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік посад з підвищеним корупційним ризиком в 

апараті Укрдержархіву, Державному департаменті СФД та установах, що 
належать до сфери управління Укрдержархіву (далі – Перелік), що до-
дається.

2. Керівникам структурних підрозділів Укрдержархіву, директору 
Державного департаменту СФД, керівникам центральних державних ар-
хівних установ та установ СФД неухильно дотримуватися вимог законів 
України “Про державну службу”, “Про засади запобігання і протидії ко-
рупції” та інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Укрдержархіву від 
07.12.2011 № 113 “Про затвердження Переліку посад державних служ-
бовців апарату Укрдержархіву, Державного департаменту страхового 
фонду документації та центральних державних архівів, які працюють у 
сферах, де існує високий ризик прояву корупції”.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого за-
ступника Голови Укрдержархіву Вороніна В. М.

Голова служби О. П. Гінзбург
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Про затвердження Списку осіб, на яких покладено обов’язки 
з організації роботи щодо запобігання проявам корупції в 

Укрдержархіві, Державному департаменті СФД та установах, 
що належать до сфери управління Укрдержархіву

від 29 березня 2013 р. № 45

З метою належного дотримання вимог антикорупційного законо-
давства України та виконання завдань з питань запобігання та виявлення 
корупції, передбачених актами Президента України, Кабінету Міністрів 
України, іншими нормативно-правовими актами, а також організації 
роботи щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них в 
апараті Укрдержархіву, Державному департаменті СФД та установах, що 
належать до сфери управління Укрдержархіву

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

з організації роботи щодо запобігання проявам корупції в апараті Укрде-
ржархіву, Державному департаменті СФД та установах, що належать до 
сфери управління Укрдержархіву.

2. Керівникам структурних підрозділів Укрдержархіву, директору 
Державного департаменту СФД та керівникам центральних державних 
архівів вживати заходів спрямованих на безумовне дотримання законів 
України “Про державну службу”, “Про засади запобігання і протидії ко-
рупції” та інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру.

3. Керівникам центральних державних архівних установ та установ 
СФД вживати заходів спрямованих на безумовне дотримання Закону Ук-
раїни “Про засади запобігання і протидії корупції” та інших нормативно-
правових актів антикорупційного характеру.

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Укрдержархіву 
від 07.12.2011 № 111 “Про затвердження Списку осіб, на яких покладе-
но обов’язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції в 
Укрдержархіві, Державному департаменті СФД та центральних держав-
них архівах”; від 21.06.2012 № 103 “Про внесення змін до наказу Укрде-
ржархіву від 07.12.2011 № 111”.

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

Голова служби О. П. Гінзбург
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ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ

В Укрдержархіві

24 січня 2013 р. відбулося засідання колегії Укрдержархіву, на якому 
розглянуто питання: “Про підсумки аудиту діяльності Південно-західно-
го регіонального центру СФД”.

* * *
18 лютого 2013 р. у конференц-залі Інституту історії України НАН 

України підписано Угоду про співпрацю між Державною архівною служ-
бою України та Національною спілкою краєзнавців України.

* * *
20 лютого 2013 р. заступник директора департаменту-начальник від-

ділу нормативно-методичного забезпечення діловодства О. В. Денисенко 
виступив перед слухачами Інституту підвищення кваліфікації керівник 
кадрів Національної академії державного управління при Президентові 
України на тему: “Нормативно-правове, науково-методичне та інформа-
ційне забезпечення організації діловодства в державних органах”.

* * *
27–28 лютого 2013 р. відбулося розширене засідання колегії Укрдерж-

архіву, на якому розглянуто підсумки роботи державних архівних  
установ та установ СФД у 2012 році та їх завдання на 2013 рік.

* * *
27 лютого 2013 р. редколегією науково-практичного журналу “Архі-

ви України” оголошено переможців конкурсу “Автор року-2012”, якими 
стали історик, публіцист М. О. Бердник за статтю “Маловідомі сторінки 
історії Великої Вітчизняної війни у документах радянської розвідки” та 
директор Держархіву Миколаївської області Л. Л. Левченко за цикл ста-
тей про архівну справу США.

* * *
28 лютого 2013 р. на офіційному веб-порталі Укрдержархіву опуб-

ліковано документальну виставку “До 70-х роковин Корюківської тра-
гедії”.
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* * *
5 березня 2013 р. перший заступник Голови Укрдержархіву В. М. Во-

ронін взяв участь у роботі прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів 
України.

За час роботи телефонної лінії надійшло 12 телефонних звернень, 
які переважно стосувалися стажу роботи та розміру заробітної плати, 
нагородження, проведення генеалогічних досліджень у державних архі-
вах, діяльності Громадської ради при Державній архівній службі України, 
тощо. Питання щодо ліквідації архівних відділів райдержадміністрацій 
та міських рад, що потребувало додаткового вивчення, взято на особис-
тий контроль.

* * *
7 березня 2013 р. у конференц-залі комплексу споруд ЦДА відбулися 

урочисті збори та святковий концерт з нагоди Міжнародного жіночого 
дня – 8 Березня.

* * *
19 березня 2013 р. на офіційному веб-порталі Укрдержархіву опуб-

ліковано документальну виставку “З історії розвитку суднобудування  
в Новоросійському краї у XVIII–XIX ст.”.

У державних архівних установах

В Українському науково-дослідному інституті архівної
справи та документознавства (УНДІАСД)

21 січня 2013 р. у науково-популярному журналі “Наука і суспіль-
ство” опубліковано статтю директора інституту О. Я. Гараніна “Поступ 
архівістів України на шляху до створення інформаційного суспільства”, 
присвячену святкуванню професійного свята – Дня працівників архівних 
установ.

* * *
11 лютого 2013 р. відбулося засідання вченої ради інституту, на яко-

му розглянуто питання підготовки до проведення міжнародної наукової 
конференції “Архівознавство та джерелознавчі галузі знань: проблеми 
взаємодії на сучасному етапі”, обговорено пропозиції щодо удосконален-
ня структури інституту, затверджено теми дисертаційних досліджень на 
здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук здобувачів О. За-
городнього, Т. Купрунця, І. Отамась.
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* * *
11 лютого – 9 березня 2013 р. на базі інституту проходили професій-

но-орієнтовану практику студенти 3 курсу Інституту менеджменту НАК-
ККіМ. У ході практики студенти прослухали лекцію про історію та основ-
ні напрямки діяльності УНДІАСД, ознайомилися з виданнями інституту, 
довідковим апаратом ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, тощо. 

* * *
21 лютого 2013 р. заступники директора інституту М. Горбатюк та  

О. Мельниченко взяли участь у святкуванні 20-ї річниці з нагоди утворен-
ня Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного 
інституту мікрографії (НДІ мікрографії).

* * *
4 березня 2013 р. відбулося засідання дирекції інституту, на якому 

було заслухано доповідь директора про рішення розширеного засідання 
колегії Укрдержархіву та визначено пріоритетні завдання в роботі інсти-
туту на 2013 рік. З інформацією про хід виконання плану усунення не-
доліків у діяльності інституту, виявлених під час комплексної перевірки 
Укрдержархівом, виступили заступники директора інституту О. Мельни-
ченко та М. Горбатюк. У засіданні дирекції взяла участь заступник дирек-
тора департаменту-начальник відділу організаційно-аналітичної роботи 
та міжрегіонального співробітництва Укрдержархіву Н. Богунова.

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

24 січня 2013 р. у приміщенні Апарату Верховної Ради України про-
ведено семінар-нараду “Архів Верховної Ради України як складова На-
ціонального архівного фонду”. В роботі семінару взяли участь завідувач 
першого відділу Апарату Верховної Ради України С. Б. Мірошник, його 
заступник Б. М. Парамонов, директор ЦДАВО Н. В. Маковська, заступ-
ники директора архіву О. Б. Берковська, С. А. Савлук та начальник від-
ділу режимно-секретної роботи архіву Д. І. Чупишева. У ході семінару 
розглянуто питання формування Національного архівного фонду доку-
ментами Верховної Ради України з обмеженим доступом, проведення ек-
спертизи цінності, розсекречення документів та розширення доступу до 
них дослідників.

* * *
25 січня 2013 р. начальник відділу використання інформації доку-

ментів О. Г. Єфремова взяла участь у роботі круглого столу “Адвокатура 
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України: історія і сучасність”, який відбувся в Національній академії пра-
вових наук України.

* * *
6 лютого 2013 р. начальником відділу забезпечення збереженості та 

обліку документів Т. П. Папакіною проведено консультації та практичні за-
няття для представників Галузевого державного архіву Держспецзв’язку, 
зокрема, їх ознайомлено з умовами зберігання та доступу до облікових 
документів, веденням окремих облікових документів. Особливу увагу 
звернено на порядок ведення справ фондів.

* * *
21 лютого 2013 р. відбулося розширене засідання колегії архіву, при-

свячене підсумкам роботи архіву в 2012 році та основним пріоритетам на 
2013 рік. У роботі колегії взяли участь перший заступник Голови Укрдерж-
архіву В. М. Воронін, завідувач відділу УНДІАСД Н. М. Христова, чле-
ни колегії та співробітники архіву. У звітній доповіді директор архіву Н. 
В. Маковська підвела підсумки роботи ЦДАВО України за минулий рік, 
проаналізувала діяльність усіх відділів архіву, визначила пріоритетні за-
вдання на 2013 рік. Перед учасниками колегії виступила завідувач відділу 
УНДІАСД Н. М. Христова з доповіддю на тему: “Правила роботи архів-
них установ України. Інновації та традиції”.

* * *
У березні 2013 р. начальник відділу режимно-секретної роботи  

Д. І. Чупишева взяла участь у роботі комісії з ліквідації режимно-секрет-
ного органу Національної комісії цінних паперів та фондового ринку.

У Центральному державному архіві
громадських об’єднань України (ЦДАГО України)

24 січня 2013 р. творчим об’єднанням документальних фільмів та 
програм Національної телекомпанії України проведено відеозйомку ма-
теріалів архіву для документальної стрічки до 70-х роковин Корюківської 
трагедії.

* * *
14 лютого 2013 р. до 105-ї річниці від дня народження першого 

секретаря Центрального комітету Компартії України у 1963–1972 рр.  
П. Ю. Шелеста на веб-сайті архіву опубліковано тематичну виставку до-
кументів. Представлені документи розкривають діяльність П. Ю. Шелес-
та у різних сферах суспільно-політичного життя України. 
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* * *
15 лютого 2013 р. до 95-ї річниці від дня народження першого сек-

ретаря ЦК Компартії України у 1972–1989 рр. В. В. Щербицького у чи-
тальному залі архіву відбулося відкриття виставки документів і фото-
матеріалів “Володимир Щербицький: зірки і терни долі”. Представлені 
в експозиції документи висвітлюють державну, партійну і громадську 
діяльність В. В. Щербицького. Архівом організовано зйомки експозиції 
телеканалом “Київ” для програми новин.

* * *
21 березня 2013 р. в ЦДАГО України Всеукраїнським телеканалом 

Інтер та Студією документальних фільмів проведено відео-зйомку архів-
них матеріалів для документального проекту, присвяченого пам’яті Квіт-
ки Цісик – американської співачки українського походження.

У Центральному державному 
історичному архіві України, м. Київ (ЦДІАК України)

28 січня 2013 р. у читальному залі архіву відбулося відкриття вистав-
ки “До 150-річчя початку Польського повстання 1863–1864 рр.” На вис-
тавці представлено документи, пов’язані з подіями Польського повстання 
1863–1864 рр. на території України, зокрема, листи офіційних організа-
цій та приватних осіб, спогади очевидців, відомості про втрати під час 
зіткнень повстанських загонів з армією, списки заарештованих за підоз-
рою в участі у повстанні, фото політв’язнів Київської фортеці, докумен-
ти, що стосуються видатного діяча польського визвольного руху в Україні 
Ярослава Домбровського.

* * *
18 лютого 2013 р. у читальному залі архіву відкрито документальну 

виставку, присвячену 150-річчю від дня народження українського опер-
ного та камерного співака П. О. Кошиця. На виставці експонувалися до-
кументи про життя та діяльність П. О. Кошиця, зокрема, метричний запис 
про його народження. 

У Центральному державному кінофотофоноархіві України
ім. Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України  

ім. Г. С. Пшеничного)

27 січня 2013 р. заступник директора архіву Т. О. Ємельянова взяла 
участь у роботі круглого столу на тему: “Адвокатура України: історія і 
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сучасність”, організованого Національною асоціацією адвокатів України 
та виступила з доповіддю “Аудіовізуальні документи як джерело з історії 
адвокатури України”.

* * *
18 лютого 2013 р. директор архіву Н. О. Топішко взяла участь у прес-

конференції, присвяченій презентації “Альбому партизанської слави ук-
раїнського народу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.”, організо-
ваній громадським об’єднанням “Європейський Форум Миру”.

* * *
1 березня 2013 р. на веб-сайті архіву опубліковано добірку фотодоку-

ментів до 75-річчя від дня народження актора Б. М. Брондукова.

У Центральному державному науково-технічному
архіві України (ЦДНТА України)

11 січня 2013 р. в архіві проведено День архівної інформації для слу-
хачів ІІ курсу факультету підготовки магістрів державного управління 
денної форми навчання Харківського регіонального інституту державно-
го управління Національної академії державного управління при Прези-
дентові України.

Заступник директора архіву М. А. Балишев розповів магістрантам 
про систему державних архівних установ України та специфіку форму-
вання фондів ЦДНТА України, охарактеризував особливості проходжен-
ня державної служби в архівних установах. Магістранти також ознайом-
лено з роботою основних відділів архіву та архівосховищ.

* * *
30 січня 2013 р. для колективу архіву проведено День науково-тех-

нічної інформації. Начальник відділу використання інформації докумен-
тів А. Алєксєєнко, яка є відповідальною за організацію роботи служби 
науково-технічної інформації архіву, виступила з доповіддю на тему: “Ро-
бота служби науково-технічної інформації ЦДНТА України у 2012 році”.

* * *
29 березня 2013 р. працівник відділу використання інформації до-

кументів Г. Голубкіна провела День архівної інформації на тему: “Доку-
менти ЦДНТА України як джерело знань про Землю”. У рамках заходу 
відбулася презентація видання “Картографічні матеріали у проектній до-
кументації ЦДНТА України” (автори: А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, 
О. Є. Дождьова, Є. В. Семенов), що вийшло друком у 2012 р.
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У Центральному державному архіві-музеї
літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України)

21 січня 2013 р. на радіоканалі “Культура” у циклі авторської про-
грами С. А. Гальченка “Музеї України” прозвучала передача, присвячена 
115-й річниці від дня народження поета В. М. Сосюри (1898–1965). Лі-
тературознавець С. А. Гальченко розповів про маловідомі і заборонені у 
свій час твори поета. Начальник відділу використання інформації доку-
ментів В. М. Шепелюк ознайомив радіослухачів з архівом митця та його 
меморіальними речами, що зберігаються у ЦДАМЛМ України.

* * *
4 лютого 2013 р. у приміщенні Національного Центру театрально-

го мистецтва ім. Л. Курбаса відбулося відкриття документальної вистав-
ки з нагоди 120-річчя від дня народження театрознавця П. І. Руліна 
(1892–1940). На виставці експонувались документи з архівних зібрань 
ЦДАМЛМ України.

* * *
5 березня 2013 р. відбулося розширене засідання колегії архіву, 

присвячене обговоренню підсумків роботи у 2012 році та перспек-
тивам розвитку у 2013 році. З доповіддю виступила директор архіву  
О. В. Кульчий; заступник директора-головний зберігач фондів Т. М. Ма-
лярчук ознайомила присутніх зі станом усунення недоліків, виявлених під 
час комплексної перевірки, проведеною групою фахівців Держкомархіву  
у 2010 році.

* * *
21 березня 2013 р. у приміщенні архіву в рамках літературно-музич-

ного проекту “Мистецькі зустрічі в архіві-музеї” відбувся концерт “Забуті 
вокальні шедеври Франца Шуберта” у виконанні лауреата міжнародних 
та всеукраїнських конкурсів Вікторії Заболоцької (сопрано) та Олександ-
ра Москальця (фортепіано).

У центральному державному архіві зарубіжної україніки 
(ЦДАЗУ)

11 березня 2013 р. в архіві відкрито документальну виставку “Пое-
тична спадщина української еміграції”.
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У Держархіві в Автономній Республіці Крим

28 січня 2013 р. у архіві підбито підсумки ІІ Республіканського кон-
курсу творчих робіт серед школярів та студентів ВНЗ “Доля моєї родини 
у долі моєї країни”. Лауреатами конкурсу стали 11 школярів, які пред-
ставляють Нижньогірський, Бахчисарайський, Красноперекопський, 
Ленінський і Чорноморський райони.

У нагородженні взяли участь директор архіву О. В. Лобов, члени журі 
конкурсу, члени Громадської ради при Держархіві в АРК, почесні гості: 
почесний громадянин Криму А. Ф. Андрєєва, голова Кримської республі-
канської організації “Організація архівістів та істориків” Л. Н. Смирнова, 
голова Кримської республіканської організації Національної спілки жур-
налістів України Л. Г. Хорошилова, координатор проекту “Лица Таври-
ды” І. Г. Кузьмичова, заступник генерального директора ДТРК “Крим” по 
радіомовленню Е. А. Резевіч.

У рамках заходу відбулася презентація книги “Лица Тавриды”, а та-
кож демонстрація документального фільму з фондів архіву про Сімферо-
поль.

* * *
1 лютого 2013 р. у архіві відбулося відкриття фотодокументальної 

виставки “Націоналізація маєтків і створення курортів у Криму”.

* * *
18 лютого 2013 р. для зручності користувачів архівної інформації ар-

хівом запроваджено послугу “онлайн-консультації”.
В онлайн-режимі можна поставити запитання про порядок оформ-

лення запитів та терміни їх виконання, щодо правил роботи читальних 
залів, місця зберігання документів з особового складу, генеалогічних до-
сліджень, тощо. Консультації за допомогою програми Skype та електрон-
ної пошти надає начальник відділу інформації документів та інформацій-
них технологій Н. В. Єгорова.

* * *
23 березня 2013 р. в Музеї історії міста Сімферополя відбулася  

V науково-практична конференція “Сімферополь на перехресті історії”. 
У ході роботи конференції краєзнавці, історики, екскурсоводи з усього 
Криму виступили з доповідями з питань розвитку екскурсійної справи в 
Криму, побратимських відношень Сімферополя та Кечкемету (Угорщина), 
пам’ятних місць династії Романових у Сімферополі, перебування членів 
Ялтинської конференції 1945 року у Сімферополі, тощо. Із доповіддю, 
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присвяченою мечеті Кебір-Джами, виступила й старший науковий спів-
робітник відділу використання інформації документів та інформаційних 
технологій Н. В. Сичева.

У Держархіві Волинської області

6 січня 2013 р. у відео селекторному режимі відбулося розширене 
засідання колегії архіву, присвячене підсумкам роботи архівних уста-
нов Волинської області у 2012 році та їх завдання на 2013 рік. Участь у 
засіданні колегії взяли заступник голови - керівник апарату Волинської 
облдержадміністрації С. М. Ющик, керівники апаратів райдержадмініст-
рацій, керуючі справами міськвиконкомів, начальники архівних відділів 
райдержадміністрацій та міських рад, керівники трудових архівів області 
та їх працівники.

* * *
15 січня 2013 р. начальник відділу організації і координації архівної 

справи та кадрів С. І. Маковська взяла участь у інструктивно-методичному 
занятті з питань військового обліку та бронювання військовозобов’язаних, 
що було організоване Волинською облдержадміністрацією за участі пред-
ставників обласного військкомату.

* * *
23 січня 2013 р. директор архіву В. М. Гика взяв участь в засіданні 

постійної комісії обласної ради з питань поновлення прав реабілітова-
них.

* * *
28 січня 2013 р. у архіві відбулося відкриття виставки докумен-

тальних матеріалів “Бій під Крутами”. В експозиції представлено копії 
архівних матеріалів з фондів ЦДАВО України, ЦДКФФА України  
ім. Г. С. Пшеничного, Інституту історії України НАН України, Національ-
ного музею історії України. У відкритті виставки взяли участь користува-
чі читального залу, журналісти телерадіокомпанії “Аверс”, інтернет-ви-
дань “Волинська правда” та “ВІП”.

* * *
29 січня 2013 р. відбулося засідання колегії архіву, на якому роз-

глянуто питання роботи Трудового архіву Ратнівського району. У ході 
засідання заслухано звіт завідувача Трудового архіву Г. І. Савлук, обго-
ворено проблеми, які виникають при виконанні основних завдань. На ко-
легії поставлені завдання щодо удосконалення роботи архівної установи, 
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зміцнення матеріально-технічної бази, удосконалення ведення облікової 
документації, своєчасний прийом документів ліквідованих установ, ор-
ганізацій у впорядкованому стані.

* * *
7 лютого 2013 р. директор архіву В. М. Гика взяв участь у вечорі-

портреті “Його батьківщиною була Волинь…”, присвяченому чеському 
поету і музиканту, почесному доктору прикладних наук, волинянину за 
походженням Йозефу Вацлаву Томану-Томаненку. Захід організований 
Волинським краєзнавчим музеєм спільно з Волинським обласним това-
риством “Матіце Волинська”.

* * *
14 лютого 2013 р. для працівників архіву проведено короткотерміно-

вий семінар “Запобігання та протидія корупції у сферах державної служ-
би та служби в органах місцевого самоврядування”.

* * *
20 лютого 2013 р. начальник відділу формування НАФ та діловодства 

Р.Р. Ярмолюк взяла участь у розширеному засіданні президії Волинської 
обласної організації профспілки працівників освіти і науки, на якому об-
говорено питання щодо ведення діловодства та архівної справи у зв’язку 
із введенням в дію нового Переліку типових документів.

* * *
22 лютого 2013 р. у архіві відбулося відкриття виставки докумен-

тальних матеріалів “Леся Українка і Волинь”. В експозиції представле-
но копії архівних матеріалів з фондів державних архівів Волинської та 
Житомирської областей, які розповідають про життєвий та творчий шлях 
Лесі Українки видатної поетеси, драматурга, громадської діячки.

* * *
27 лютого – 14, 19, 26 березня 2013 р. начальник відділу формування 

НАФ та діловодства Р. Р. Ярмолюк взяла участь у тематичних коротко-
термінових семінарах “Організація діяльності секретаря сільської, се-
лищної, міської (міста районного значення) ради”, організованому Во-
линським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій для секретарів сільських, 
селищних, міських (міст районного значення) рад Володимир-Волинсь-
кого, Горохівського, Іваничівського, Камінь-Каширського, Ківерцівсько-
го, Ковельського, Локачинського, Луцького, Любешівського, Любомль-
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ського, Маневицького, Ратнівського, Рожищенського, Старовижівського, 
Турійського, Шацького районів та селища Жовтневе. На семінарах роз-
глянуто питання впровадження чинного Переліку типових документів та 
оформлення організаційно-розпорядчих документів у відповідності до 
нової інструкції з діловодства.

* * *
28 лютого 2013 р. за підсумками рейтингового оцінювання, що про-

водилося комісією Укрдержархіву, перше місце присуджено Держархіву 
Волинської області.

* * *
4 березня 2013 р. директор архіву В. М. Гика відвідав Любомльський 

район з метою аналізу стану справ в архівних установах району, приско-
рення ремонту приміщення виділеного для Трудового архіву та вирішен-
ня кадрових питань.

* * *
5 березня 2013 р. директор архіву В. М. Гика взяв участь у відкрит-

ті виставки “Прихована історія: археологічні дослідження на городищі 
Володимира-Волинського 2010–2012 років”, яку відкрито у Волинсь-
кому краєзнавчому музеї. Виставка організована Східноєвропейським 
національним університетом ім. Лесі Українки, Управлінням культури 
Волинської обласної державної адміністрації, Волинським краєзнавчим 
музеєм, ДП “Волинські старожитності” ДП “НДЦ “ОАСУ” НАН України, 
Володимир-Волинським історичним музеєм. У рамках відкриття вистав-
ки відбулася презентація книги С. Д. Панишко, О. Є. Златогорського 
“Археологічні дослідження на городищі Володимира-Волинського 2010– 
2012 років”.

* * *
6 березня 2013 р. у архіву відбулося відкриття виставки документаль-

них матеріалів “Шевченківськими стежками”. В експозиції представлено 
копії архівних матеріалів з фондів Луцького повітового староства, Луць-
кого повітового товариства Просвіта, редакції газети “Українська нива”,  
а також друковані видання з науково-довідкової бібліотеки архіву.

* * *
15 березня 2013 р. журналістами Волинської ОДТРК проведено 

зйомки документів з фонду особового походження Ошуркевича Олексія 
Федоровича етнографа, збирача і дослідника фольклору Волині. Відзняті 
матеріали будуть використані у телефільмі  до 80-річчя з дня народження 
Олекси Ошуркевича у серії телефільмів “Відомі волиняни”.
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* * *
19 березня 2013 р. директор архіву В. М. Гика взяв участь у відкритті 

виставки “Леонід Неймарк. Графіка, акварельний живопис”, що відбуло-
ся у Волинському краєзнавчому музеї. Виставка приурочена до 85-річчя 
від дня народження Леоніда Неймарка.

* * *
22 березня 2013 р. директор архіву В. М. Гика відвідав Маневицький 

і Любешівський районах з метою аналізу роботи архівних відділів, трудо-
вих архівів та ходу ремонту приміщення Трудового архіву в Любешівсь-
кому районі.

* * *
27 березня 2013 р. директор архіву В. М. Гика взяв участь у засіданні 

колегії Старовижівської райдержадміністрації, на якому, зокрема, розгля-
нуто питання роботи селищного голови і очолюваного ним виконавчого 
комітету щодо здійснення делегованих повноважень органів виконав-
чої влади відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в  
Україні”. По завершенню колегії директор архіву ознайомився з резуль-
татами роботи архівного відділу і трудового архіву району за І квартал 
поточного року.

У Держархіві Дніпропетровської області

4 січня 2013 р. в “Новинах” 51 телеканалу прозвучало інтерв’ю з ди-
ректором архіву Н. В. Киструською щодо завершення створення в області 
мережі трудових архівів

* * *
21 січня 2013 р. в ефірі 34 регіонального телеканалу вийшла передача 

“У дорозі. Щоденник” (про поховання часів Великої Вітчизняної війни),  
в якій взяв участь заступник начальника відділ інформації та використан-
ня документів О. В. Касьянов.

* * *
25 січня 2013 р. до 81-ї річниці створення Дніпропетровської області 

в архіві відкрито документальну тематичну виставку.

* * *
14 березня 2013 р. відбулася церемонія передачі на постійне держав-

не зберігання оригіналів документів колишніх остарбайтерів – мешканців 
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Магдалинівського району Дніпропетровської області, зібраних Магда-
линівським осередком міжнародної громадської організації “Міжнарод-
ний фонд “Взаєморозуміння і толерантність”. Серед документів – фото-
знімки остарбайтерів із сіл Почино-Софіївки й Топчине, що працювали 
в Австрії та Німеччині, зроблені в 1942–1944 pp., спогади остарбайте-
ра, ветерана Великої Вітчизняної війни П. А. Козаченка, що стосуються 
примусової праці остарбайтерів, вихідців із Магдалинівського району. 
У церемонії передачі документів взяли участь: голова ради Дніпропет-
ровської обласної організації Української спілки в’язнів-жертв нацизму  
JI. В. Кочержина й співробітники організації, представники Магдалинівсь-
кої райдержадміністрації й пошукової групи “Жива пам’ять поколінь”, 
директор Магдалинівського районного історико-краєзнавчого музею  
ім. Т. Д. Кулакова – Л. О. Гнатюк, колишні остарбайтери та їх рідні, викла-
дачі та студенти історичного факультету Дніпропетровського національ-
ного університету ім. О. Гончара.

Того ж дня у архіві відбулося відкриття виставки “Остарбайтери III 
рейху”. В експозиції представлено 55 фотокопій документів з фондів ар-
хіву, газетні матеріали, документи та світлини із приватних колекцій, що 
розповідають про події, пов’язані з примусовою працею жителів Дніпро-
петровської області, що були вивезені до Німеччини

* * *
18 березня 2013 р. в ефірі 34 телеканалу вийшла передача “У до-

розі. Щоденник” (про Катеринославську сукняну фабрику), у якій взяли 
участь директор архіву Н. В. Киструська, та заступник начальника відді-
лу інформації та використання документів О. В. Касьянов.

Того ж дня в Інформаційній агенції “Новый мост” відбулася прес-
конференція за участю директора архіву Н. В. Киструської, голови ради 
Дніпропетровської обласної організації Української спілки в’язнів-жертв 
нацизму JI. В. Кочержиної, керівника пошукового загону проектів “Жива 
пам’ять поколінь” та “Магдалинівці в роки окупації 1941–1943 років”  
Д. Д. Синиці, присвячена передачі на постійне державне зберігання оригі-
налів документів колишніх остарбайтерів – мешканців Магдалинівського 
району Дніпропетровської області, зібраних Магдалинівським осередком 
Міжнародної громадської організації “Міжнародний фонд “Взаєморо-
зуміння і толерантність” в рамках проектів “Жива пам’ять поколінь” та 
“Магдалинівці в роки окупації 1941–1943 років”.
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У Держархіві Донецької області

7 і 14 січня 2013 р. в ефірі Донецького обласного радіо вийшли пер-
ша і друга частини передачі циклу “На полюсах історії”, присвяченої  
100-річчю від дня народження П. Н. Ангеліной, бригадира першої жіно-
чої тракторної бригади МТС, двічі Героя Соціалістичної Праці. Передачу 
підготовлено заступником начальника відділу інформації та використан-
ня документів О. Божко.

* * *
15 січня 2013 р. в тижневику “Донецькі новини” вийшла друком 

стаття А. Жарова “Історія пам’ятника Тарасу Шевченку в Донецьку”,  
в якій використані документи з фондів архіву.

* * *
21 і 28 січня 2013 р. в ефірі Донецького обласного радіо вийшли пер-

ша і друга частини передачі циклу “На полюсах історії” про церкви Кате-
ринославської губернії кінця ХІХ–початку ХХ століття.

* * *
23 січня 2013 р. презентовано оновлену версію офіційного веб-сай-

ту архіву, який відтепер доступний користувачам в україномовному та 
російськомовному варіантах.

* * *
28 січня 2013 р. відбулося засідання конкурсної комісії з розгляду 

робіт, висунутих на огляд-конкурс архівних установ області на кращу но-
менклатуру справ, кращий опис, кращу інформаційну роботу.

* * *
1 лютого 2013 р. на базі Центру підвищення кваліфікації директор 

архіву Н. Д. Буценко та заступник директора архіву І. В. Шишолік прове-
ли заняття з підвищення кваліфікації для фахівців облдержадміністрації 
та облради.

* * *
8 лютого 2013 р. в газеті “Життя” вийшла друком стаття “Дружини 

Микити Хрущова”, в якій використані документи з фондів архіву.

* * *
11 лютого 2013 р. в тижневику “Донецькі новини” вийшла друком 

стаття А. Жарова “Місто Сталіно історичний”, в якій використані доку-
менти з фондів архіву.



112

* * *
13 лютого 2013 р. директор архіву Н. Д. Буценко взяла участь у 

спільній зустрічі голови облдержадміністрації А. Шишацького з головою 
Донецької обласної ради профспілок В. Пастушенко та представниками 
профспілок різних галузей. У ході зустрічі обговорювалися актуальні 
проблеми та шляхи їх вирішення. Головою Донецької обласної організа-
ції профспілки працівників державних установ України В. Нікульським 
порушене питання про необхідність фінансування регіональної програми 
забезпечення збереженості документів НАФ в Донецькій області.

* * *
19 лютого 2013 р. відбулося розширене засідання колегії Держархіву 

Донецької області, присвячене підсумкам роботи архівних установ До-
нецької області у 2012 році та пріоритетам на 2013 рік.

* * *
27 лютого 2013 р. в тижневику “Донецькі новини” вийшла друком 

стаття А. Жарова “Народження селища Стандарт в Донецьку”, в якій ви-
користані документи з фондів архіву.

* * *
6 березня 2013 р. працівниками архіву була проведено перевірку 

якості упорядкування документів в Управлінні освіти і науки облдержад-
міністрації.

* * *
11 березня 2013 р. в тижневику “Донецькі новини” вийшла друком 

стаття А. Жарова “Останні британці Юзівки”, в якій використані доку-
менти з фондів архіву.

* * *
12 березня 2013 р. до плану “Програми соціально-економічного 

розвитку Донецької області на 2013 рік” включено 500 тисяч гривень на 
виконання заходів “Регіональної програми забезпечення збереження до-
кументів НАФ в Донецькій області на 2011–2015 роки” для будівництва 
котельні Держархіву Донецької області.

* * *
13 березня 2013 р. відбулася зустріч представників архіву з Високоп-

реосвященнішим Іларіоном, Митрополитом Донецьким і Маріупольсь-
ким та Благочинними Донецької єпархії. Під час зустрічі обговорювалися 
питання історичної, культурної та духовної значимості документів про 
діяльність Донецької єпархії для майбутніх поколінь, співпраці та спіль-
них заходів з відзначення 1025-річчя Хрещення Київської Русі
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* * *
15 березня 2013 р. працівниками Держархіву Донецької області про-

ведено перевірку якості упорядкування документів у Донецькій держав-
ній музичній академії ім. С. С. Прокоф’єва.

* * *
19 березня 2013 р. у читальному залі архіву відбулося відкриття 

виставки документів “130 років з дня народження Артема (Ф. А. Сергєє-
ва), радянського державного і партійного діяча”.

* * *
25 березня 2013 р. в ефірі Донецького обласного радіо вийшла пе-

редача циклу “На полюсах історії” про жінок-трудівниць Донеччини ра-
дянського періоду.

* * *
27 березня 2013 р. в методичному кабінеті архіву відбулася нарада з 

керівниками архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад щодо 
виконання заходів “Регіональної програми здійснення контролю за на-
явністю, станом і рухом документів НАФ в Донецькій області протягом 
2010–2012 років” та усунення недоліків при веденні облікових докумен-
тів.

* * *
29 березня 2013 р. в тижневику “Донецькі новини” вийшла друком 

стаття А. Жарова “Як Леонід Брежнєв в Донецьку область приїжджав”,  
в якій використані документи з фондів архіву.

У Держархіві Житомирської області

21–25 січня 2013 р. в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації працівників органів державної влади, органів місцевого самовря-
дування, державних підприємств, установ і організацій Житомирської 
облдержадміністрації та Житомирської облради відбувся тематичний 
короткостроковий семінар для начальників архівних відділів райдержад-
міністрацій та міських рад на тему: “Організація роботи архівних підроз-
ділів державних установ”.

* * *
24 січня 2013 р. у приміщенні архіву відбулося розширене засідання 

колегії Держархіву Житомирської області, на якому підведено підсумки 
роботи архівних установ області за 2012 рік, проаналізовано виконання 
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основних показників Плану розвитку архівної справи за 2012 рік. У роботі 
колегії взяли участь начальники архівних відділів райдержадміністрацій, 
міських рад. З доповіддю виступив директор архіву С. М. Синицький, в 
обговоренні взяли участь начальники архівних відділів Баранівської рай-
держадміністрації О. В. Вельчинська, Черняхівської райдержадміністра-
ції С. О. Єрмолюк, Житомирської міськради Л. Б. Єфімова. За результа-
тами засідання визначено пріоритети в роботі архівних установ області 
на 2013 рік.

* * *
12 лютого 2013 р. провідний спеціаліст сектора організації та коор-

динації архівної справи Р. Ю. Кондратюк взяв участь у засіданні круглого 
столу на тему: “Збереження історичної та архітектурної спадщини”, який 
в рамках відкритого виїзного засідання Комітету Верховної Ради України 
з питань культури і духовності відбувся в Житомирській обласній нау-
ковій бібліотеці ім. О. Ольжича.

* * *
13 лютого 2013 р. для начальників відділів ведення державного 

реєстру виборців апаратів райдержадміністрацій та міськвиконкомів в 
Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних під-
приємств, установ і організацій Житомирської облдержадміністрації та 
Житомирської облради заступником директора архіву Л. В. Мироненко 
проведено практичне заняття на тему: “Вимоги нормативно-правових ак-
тів щодо складання, оформлення документів установ, які готуються до 
передачі у державний архів області”.

* * *
28 лютого 2013 р. керівники структурних підрозділів архіву провели 

оглядову екскурсію архівом та практичні заняття на теми: “Поточне збері-
гання документів” і “Обробка справ для подальшого зберігання” для учнів 
10-х класів загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 30 м. Житомира.

* * *
1 березня 2013 р. для працівників обласного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації працівників органів державної влади, органів місцевого самовря-
дування, державних підприємств, установ і організацій Житомирської 
облдержадміністрації та Житомирської облради головним спеціалістом 
відділу формування НАФ та діловодства Т. С. Гаращук прочитано лекцію 
на тему: “Організація діловодства та архівне зберігання документів”.
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* * *
29 березня 2013 р. для заступників голів райдержадміністрацій з гу-

манітарних питань в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій Житомирської облдержад-
міністрації та Житомирської облради заступником директора – головним 
охоронцем фондів архіву Н. Г. Шимченко прочитано лекцію на тему: 
“Формування, ведення та використання регіонального страхового фонду 
документації України”.

У Держархіві Закарпатської області

23 січня 2013 р. у приміщенні архіву відбулося відкриття виставки 
документів до річниці возз’єднання Закарпатської України з Україною та 
утворення Закарпатської області у складі України.

* * *
14 березня 2013 р. у приміщенні архіву відбулося відкриття виставки 

документів з нагоди відзначення 74-ї річниці подій, пов’язаних із проголо-
шенням Карпатської України “Карпатська Україна і Августин Волошин”.

* * *
25 січня 2013 р. у приміщенні архіву відбулося відкриття виставки 

документів до 95-ї річниці подвигу Героїв Крут.

* * *
15 березня 2013 р. відбулося розширене засідання колегії Держархіву 

Закарпатської області, присвячене підсумкам роботи державних архівних 
установ області у 2012 році та пріоритетним завданням на 2013 рік.

Того ж дня у приміщенні відділу архіву в м. Берегово відбулося від-
криття виставки документів “Українська революція 1848–1849 рр.”.

У Держархіві Запорізької області

4 січня 2013 р. на веб-сайті архіву Запорізької області опубліковано 
виставку “Добровільна організація патріотів з с. Олексіївка”.

* * *
23 січня 2013 р. відбулося засідання колегії Держархіву Запорізької 

області, присвячене підсумкам роботи за 2012 рік та плану роботи архіву 
на І квартал 2013 року. 
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19 лютого 2013 р. у Держархіві Запорізької області відбулося розши-
рене засідання колегії, присвячене підсумкам роботи архівних установ 
області за 2012 рік та завданням на 2013 рік. У засіданні взяли участь 
представники обкому профспілки працівників державних установ, за-
ступник голови облдержадміністрації А. Гамов, науковці Запоріжжя та 
керівники архівних установ області. На веб-сайті Запорізької облдержад-
міністрації розміщено інформацію за підсумками колегії Держархіву За-
порізької області.

Того ж дня архівом та Запорізьким центром перепідготовки і підви-
щення кваліфікації працівників органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та 
організацій проведено тематичний короткострокового семінар за темою: 
“Робота сучасних архівів в умовах діючої нормативно-методичної бази” 
для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад 
міст обласного значення та трудових архівів.

* * *
21 лютого 2013 р. у газеті Запорізької облдержадміністрації та За-

порізької облради “Запорізька правда” вийшла друком стаття заступника 
начальника відділу інформації та використання документів І. В. Козлової 
“Добровільна організація патріотів із Олексіївки Кам’янсько-Дніпровсь-
кого району Запорізької області”.

Того ж дня на веб-сайті “Комсомольская правда в Украине” опублі-
ковано інформацію “Рассекретили документы “Мотор Сичи” и “Облавто-
дора” щодо розсекречення архівом документів періоду 1943–1980 рр.

* * *
7 березня 2013 р. на веб-сайті газети “Мрія” у рубриці “Тайны рас-

секреченных архивов” опубліковано інтерв’ю з головним спеціалістом, 
керівником режимно-секретної служби архіву В. О. Бондарем: “Сотруд-
ники хранилища показали “Мрии” материалы, которые более полувека 
были под семью замками”.

* * *
11 березня 2013 р. на веб-сайті архіву опубліковано виставку  

“Т. Г. Шевченко – Великий син Великого народу” (до 199-річчя від дня 
народження Т. Г. Шевченка”).

* * *
18 березня 2013 р. директор архіву О. С. Тедєєв взяв участь у за-

сіданні товариства “Старий Олександрівськ”, яке проходило за участю 
Запорізького міського голови О. Ч. Сіна.
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У Держархіві Івано-Франківської області

6 березня 2013 р. відбулося розширене засідання колегії Держархіву 
Івано-Франківської області, присвячене підсумкам роботи архівних уста-
нов області за 2012 рік та завданням на 2013 рік. У засіданні взяли участь 
начальники архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад.

* * *
12 березня 2013 р. начальник відділу формування Національного ар-

хівного фонду та діловодства М. В. Григорак прочитала лекції на тему: 
“Підготовка документів до передачі на державне зберігання. Організація 
роботи відомчого архіву”, “Впорядкування та зберігання бухгалтерських 
документів в органах місцевого самоврядування” на курсах підвищення 
кваліфікації в Івано-Франківському обласному центрі перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

* * *
7 березня 2013 р. у читальному залі архіву відбулося відкриття тема-

тичної виставки “Прийми, Тарасе, наш уклін і шану”, присвячену 199-й 
річниці від дня народження Т. Г. Шевченка.

У Держархіві Київської області

22 січня 2013 р. у “Рабочій газеті” вийшло друком інтерв’ю з началь-
ником відділу інформації О. М. Бєлою щодо пошуку рідних військово-
службовців, зниклих безвісти під час Великої Вітчизняної війни.

* * *
3 лютого 2013 р. в ефірі 1-го каналу радіо “Голос Києва” у програмі 

“Київські етюди” прозвучала передача “Сторінки історії Києва: Вільгельм 
Крістер – почесний громадянин м. Києва”, у якій взяла участь начальник 
відділу інформації О. М. Бєлая. 

* * *
1 березня 2013 р. у приміщенні архіву відбулося відкриття докумен-

тальної виставки до дня народження всесвітньо відомого письменника 
Шолом-Алейхема “Шолом-Алейхем. До дня народження”. Відкриття 
виставки висвітлювалося в ефірі радіокомпанії “Голос Києва”.

* * *
5 березня 2013 р. у приміщенні архіву відбулося відкриття виставки 

“Архівні установи Київщини у засобах масової інформації”.
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У Держархіві Кіровоградської області

15 лютого 2013 р. на веб-сайті архіву опубліковано виставку архів-
них документів “До Дня вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав і 24-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Респуб-
ліки Афганістан”.

* * *
19 лютого 2013 р. відбулося засідання колегії Держархіві Кіровоградсь-

кої області, присвячене підсумкам роботи державних архівних установ об-
ласті та архівних відділів міськрад у 2012 році та їх завданням на 2013 рік.

* * *
1 березня 2013 р. на веб-сайті архіву у рубриці “Фронтове фото” 

опубліковано три статті старшого наукового співробітника відділу інфор-
мації та використання документів Ю. Костенко: “Сергій Іванович Скиба”, 
“Олександр Панасович Фурлет”, “Андрій Іванович Ілларіонов”.

* * *
25 березня 2013 р. відбулося відкриття спільної виставки “Порівню-

ючи з 1913-м” (промисловість м. Єлисаветграда), яку держархівом підго-
товлено спільно з Кіровоградською універсальною науковою бібліотекою 
ім. Д. І. Чижевського. В експозиції представлені документи, що висвітлю-
ють історію заснування у місті водогону та електричного трамваю, ілюс-
трують основні етапи становлення та розвитку найбільших промислових 
підприємств міста. Захід відбувся за участі представників громадськості, 
науковців, краєзнавців, студентської молоді міста, ЗМІ.

* * *
29 березня 2013 р. відбулося засідання колегії Держархіву Кіро-

воградської області, на якому, зокрема, розглянуто підсумки роботи тру-
дових архівів у 2012 році та їх завдання на 2013 рік, стан забезпечення 
інформаційного наповнення і підтримку веб-сайту архіву.

У Держархіві Луганської області

1 лютого 2013 р. у приміщенні архівного відділу Міловської рай-
держадміністрації відбулося відкриття виставки архівних документів, 
присвяченої 70-й річниці визволення смт Мілове від фашистських загар-
бників. Увазі відвідувачів були представлені документи Національного 
архівного фонду за 1943–1944, 1966–1967 роки установ та організацій 
району, що зберігаються у відділі, та відображають процес відновлення 
народного господарства Міловського району після окупації.
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* * *
7 лютого 2013 р. в Старобільскій райдержадміністрації відбувся 

семінар на тему “Порядок складання та ведення номенклатури справ”, 
участь у якому взяли керівники діловодних служб та архівних підрозділів 
підприємств, установ, організацій району. Семінар проводила завідувач 
архівного сектора райдержадміністрації Л. П. Пасько.

* * *
12 лютого 2013 р. у приміщенні архіву відбулося відкриття виставки 

архівних документів “70-років від часу звільнення м. Луганська (м. Воро-
шиловграда) та Луганської (Ворошиловградської) області від фашистсь-
ких  загарбників та з нагоди 75-річчя утворення Луганської області”.

* * *
22 лютого 2013 р. у приміщенні архіву для студентів кафедри архі-

вознавства та суспільно-правових наук Інституту юриспруденції та між-
народного права Східноукраїнського Національного університету ім. Во-
лодимира Даля проведено “Урок мужності”, присвячений святкуванню 
Дня захисника Вітчизни.

* * *
26 лютого 2013 р. в рамках навчання керівників структурних підроз-

ділів, осіб, відповідальних за роботу архівних підрозділів та діловодних 
служб, установ, організацій, підприємств Луганської області на базі Лу-
ганської регіональної торгово-промислової палати відбувся спільний 
семінар за темою: “Організація діловодства і архівної справи в установах. 
Зміни 2013”. У семінарі прийняли участь начальник відділу організації, 
координації, архівної справи, правового, діловодного забезпечення та ін-
формаційних технологій Н. О. Смілянська та начальник відділу форму-
вання НАФ та діловодства С. А. Сисоєва.

* * *
14 березня 2013 р. відбулось розширене засідання колегії Держар-

хіву Луганської області, присвячене підсумкам роботи архівних установ 
області у 2012 році та їх завданням на 2013 рік.

* * *
20 березня 2013 р. у приміщенні виконкому Кіровської міської ради 

відбулося відкриття документальної виставки до 50-річчя створення ар-
хівного відділу Кіровської міської ради “История Голубовского рудника в 
архивных документах”.
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У Держархіві Львівської області

24 січня 2013 р. відбулося засідання колегії Держархіву Львівської 
області, на якому розглянуто стан роботи з кадрами та виконавської дис-
ципліни за підсумками 2012 року, дотримання у архіві вимог чинного 
законодавства України про державну службу та боротьбу з корупцією, а 
також питання підготовки до проведення розширеного засідання колегії 
Держархіву Львівської області за підсумками роботи у 2012 році та за-
вдання архівних установ області на 2013 рік.

* * *
29 січня 2013 р. директор архіву П. І. Кравчук взяв участь у заходах 

Львівської облдержадміністрації з нагоди відзначення 95-ї річниці подви-
гу Героїв Крут.

* * *
7 лютого 2013 р. у додатку “Леополіс” часопису “Високий замок” 

вийшла друком стаття “Був один готель “Народний“, та й той митницею 
став…” (з історії будинку по вул. Дорошенка у м. Львові за документами 
Держархіву Львівської області).

* * *
12 лютого 2013 р. головним спеціалістом відділу використання ін-

формації О. Л. Бондарем проведено оглядову екскурсію виставковим цен-
тром архіву для студентів V курсу Львівської філії Київського національ-
ного університету культури і мистецтва.

* * *
15 лютого 2013 р. директор архіву Львівської області П. І. Кравчук 

взяв участь у заходах Львівської облдержадміністрації з нагоди Дня вша-
нування учасників бойових дій на території інших держав та відзначення 
24-ої річниці виводу військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан.

* * *
5 березня 2013 р. відбулося розширене засідання колегії Держархіву 

Львівської області, присвячене підведенню підсумків роботи архівних 
установ області у 2012 році та їх завданням на 2013  рік. Учасниками 
засідання обговорено проблемні питання розробки заходів з ліквідації 
аварійного стану систем опалення та електромереж будівлі держархіву, 
вирішення питання із завантаженістю архівосховищ та пошуку додатко-
вих приміщень для них, створення трудових архівів у Львівській області, 
тощо.
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Того ж дня відбулося відкриття тематичної виставки “Культурно – про-
світні ідеологеми в українській пресі кінця XIX – початок XX століття”.

* * *
9 березня 2013 р. директор архіву П. І. Кравчук взяв участь у захо-

дах облдержадміністрації з нагоди 199-ї річниці від дня народження та  
152-их роковин з дня смерті великого українського поета Тараса Шев-
ченка.

У Держархіві Миколаївської області

13 березня 2013 р. відбулося підсумкове засідання колегії Держар-
хіву Миколаївської області. У засіданні взяли участь: заступник голови 
- керівник апарату облдержадміністрації В. М. Рукоманов, начальники 
архівних відділів райдержадміністрацій, міськрад, керівники трудових 
архівів. В рамках колегії проведено семінар-навчання для начальників 
архівних відділів райдержадміністрацій, міськрад, керівників трудових 
архівів.

* * *
22 березня 2013 р. на обласному радіо відбулася “гаряча лінія” за 

участю директора архіву Л. Л. Левченко за темою: “Підсумки діяльності 
архівних установ області та забезпечення збереженості документів НАФ 
з історії Миколаївщини”.

* * *
28 березня 2013 р. головний спеціаліст відділу інформації і вико-

ристання документів І. Крикалова виступила із доповіддю “Духовна ос-
віта та сприяння православного духівництва навчанню дітей та молоді у 
ХІХ – на початку ХХ століття” на круглому столі “Виховання ціннісних 
орієнтирів молоді: співпраця освітян, духовенства та громадськості”, що 
відбувся на базі відділу освіти Березанської райдержадміністрації. Ор-
ганізаторами круглого столу виступили Управління освіти і науки Ми-
колаївської облдержадміністрації, Миколаївський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти, Миколаївська єпархія Української 
Православної Церкви та Миколаївський обласний осередок Громадського 
об’єднання “Всеукраїнського Православного педагогічного товариства”.

* * *
30 березня 2013 р. в ефірі обласного радіо вийшла передача “З історії 

Миколаївського комітету народних читалень”.
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У Держархіві Одеської області

17 січня 2013 р. директор архіву І. І. Ніточко надав інтерв’ю ТРК 
“Град” про підсумки роботи архіву за 2012 рік та перспективи розвитку 
архівної галузі на 2013 рік.

* * *
23 січня 2013 р. заступником начальника відділу зберігання, обліку 

документів і страхового фонду С. В. Виногловською та головним спе-
ціалістом відділу формування НАФ та діловодства О. М. Бабко була про-
ведено виробничу нарада з представниками відділів державної реєстрації 
актів цивільного стану з питань фондування та упорядкування докумен-
тів, які надійдуть на державне зберігання через 75 років, у зв’язку зі змі-
нами районування та структурними змінами в районних відділах держав-
ної реєстрації актів цивільного стану.

* * *
12 лютого 2013 р. в рамках підготовки телепередачі до 81-ї річни-

ці утворення Одеської області заступник начальника відділу інформації  
С. Желясков надав інтерв’ю журналістам ТРК “Круг” щодо основних ета-
пів та особливостей розвитку Одеського регіону.

* * *
14 лютого 2013 р. фахівцями архіву проведено перевірку стану збері-

гання та упорядкування документів, ведення поточного діловодства у 
Вищому навчальному комунальному закладі “Одеське художнє училище  
ім. Митрофана Борисовича Грекова”.

* * *
18 лютого 2013 р. на сторінках чергового випуску збірки наукових 

праць “Альманах історичних досліджень” опубліковано статті головно-
го наукового співробітника О. Ю. Штепко “Военное и геополитическое 
пространство острова Фидониси: “русско-турецкий” аспект” та провід-
ного спеціаліста С. Є. Березіна “Румынский ренессанс”: научные мифы и 
исторические реалии развития исторической науки в период оккупации 
Одессы (1941–1944)”.

* * *
21 лютого 2013 р. фахівцями архіву проведено комплексну перевірку 

діловодної служби, роботи ЕК та архівного підрозділу Одеського облас-
ного центру зайнятості.
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22 лютого 2013 р. директор архіву І. І. Ніточко зустрівся з Його Висо-
копреосвященством Архієпископом Балтським і Ананьївським Олексієм 
(Грохою) і Благочинним храмів Березівського округу протоієреєм Петром 
(Ляшиком). У ході зустрічі обговорено питання збереження, вивчення і 
популяризації історичної та духовної спадщини регіону, яка знайшла 
своє відображення в унікальних документах, що знаходяться у справах 
Херсонської духовної консисторії, Балтського духовного правління та у 
інших фондах держархіву.

1 березня 2013 р. фахівцями архіву проведено комплексну перевірку 
діловодної служби, архівного підрозділу, ЕК Департаменту зовнішньое-
кономічної діяльності та європейської інтеграції.

6 березня 2013 р. в золотому залі Одеського літературного музею від-
булося розширене засідання колегії Держархіву Одеської області, присвя-
чене обговоренню підсумків роботи архівних установ Одеської області 
у 2012 році та їх завдань на 2013 рік. Участь у засіданні взяли керівни-
ки архівних відділів райдержадміністрацій, міськрад, трудових архівів, 
представники наукових і громадських установ Одеської області.

* * *
12 березня 2013 р. на веб-сторінці архіву на веб-сайті Одеської обл-

держадміністрації опубліковано виставку “До 150-річчя з дня народжен-
ня видатного природознавця і громадського діяча, відомого організатора 
науки та педагога Володимира Івановича Вернадського (1863–1945)”.

* * *
13 березня 2013 р. проведено робочу нараду за участю спеціалістів 

відділу зберігання, обліку документів і страхового фонду архіву та пред-
ставника слідчого відділу прокуратури Одеської області з питань взає-
модії з правоохоронними органами.

20 березня 2013 р. заступник начальника відділу інформації С. Же-
лясков взяв участь в обласному семінарі керівників музеїв закладів осві-
ти: за темою: “Музей навчального закладу як важливий засіб патріотич-
ного виховання підростаючого покоління”, а також прочитав лекцію на 
тему: “Використання матеріалів державного архіву у формуванні музей-
них експозицій”.

У Держархіві Полтавської області

2 січня 2013 р. заступник директора – начальник відділу інформа-
ції та використання документів Т. П. Пустовіт взяв участь у телепередачі 
на ОДТРК “Лтава” з тематиики святкування Нового року на Полтавщині 
30–50 років тому.
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* * *
18 січня 2013 р. на веб-сайті архіву опубліковано статтю заступника 

директора директора - начальника відділу інформації та використання до-
кументів Т. П. Пустовіта “До 70-річчя насильницького вивезення молоді 
Полтавщини до Німеччини у 1941–1942 роках”.

Того ж дня заступник директора - начальник відділу інформації та 
використання документів Т. П. Пустовіт взяв участь у круглому столі “Іс-
торик, архівіст І. Ф. Павловський та Полтавщина на початку ХХ ст.”, що 
пройшов в Державному історико-культурному заповіднику “Поле Пол-
тавської битви”.

* * *
22 січня 2013 р. головним спеціалістом відділу інформації та вико-

ристання документів В. В. Коротенко проведено оглядову екскурсію ар-
хівом для учнів Полтавського багатопрофільного ліцею ім. В. Г. Котля-
ревського.

* * *
7 лютого 2013 р. відбулося засідання колегії Держархіву Полтавської 

області, на якому розглянуто питання про підсумки роботи архівних уста-
нов області у 2012 році на та їх завдання на 2013 рік; про функціонування 
системи управління якістю в держархіві. У засіданні взяли участь голо-
ва громадської ради при Полтавській облдержадміністрації В. С. Голуб, 
представники ЗМІ, начальники архівних відділів райдержадміністрацій 
та міськрад, керівники трудових архівів області.

Того ж дня у приміщенні архіву відбулося відкриття виставки  
“Державні архівні установи на сучасному етапі”. 

* * *
13 лютого 2013 р. заступник директора - начальник відділу інформа-

ції та використання документів Т. П. Пустовіт взяв участь у презентації 
видання О. М. Петренка, О. А. Білоуської “Андрій Сербутовський”, що 
пройшла в Галереї мистецтв ім. Миколи Ярошенка.

* * *
14 лютого 2013 р. директор архіву В. В. Гудим взяла участь у нараді 

з питань захисту економічної конкуренції під головуванням Голови Анти-
монопольного комітету України.

* * *
15 лютого 2013 р. з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав колектив архіву взяв участь у мітингу-реквіємі 
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та покладанні квітів до пам’ятника “Синам Полтавщини, загиблим в Аф-
ганістані 1979–1989 рр.”.

Того ж дня головний спеціаліст відділу інформації та використан-
ня документів В. В. Коротенко взяв участь у підготовці телесюжету для 
студії “Місто” про виконання генеалогічних запитів.

* * *
21 лютого 2013 р. директор архіву В. В.Гудим взяла участь у засідан-

ні розширеної колегії Полтавської облдержадміністрації та регіональної 
дорадчої ради з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування.

Того ж дня колектив архіву взяв участь в урочистостях з нагоди Дня 
захисника Вітчизни у Полтавському обласному центрі естетичного вихо-
вання учнівської молоді.

* * *
22 лютого 2013 р. проведено внутрішній аудит системи управління 

якістю у структурних підрозділах архіву щодо порядку ведення номенк-
латури справ.

Того ж дня на веб-сайті архіву опубліковано виставку “Полтавські 
єпархіальні відомості – цінне джерело з історії краю (до 150-річчя виходу 
в світ Полтавських єпархіальних відомостей)”.

* * *
28 лютого 2013 р. проведено навчання для державних службов-

ців архіву щодо заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік та про виконання розпо-
рядження Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 1912-р “Про де-
які питання удосконалення роз’яснювальної роботи органами виконавчої 
влади”.

* * *
У лютому 2013 р. в газеті “Край” вийшла друком стаття заступника 

начальника відділу інформації та використання документів І. В. Дудяк 
та заступника директора -начальника відділу інформації та використан-
ня документів Т. П. Пустовіта “Про що писав часопис “Полтавські єпар-
хіальні відомості” понад 150 років тому”.

* * *
6 березня 2013 р. колектив архіву взяв участь в урочистостях з наго-

ди Міжнародного дня прав жінок і миру у Полтавському Палаці дозвілля 
“Листопад”.
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У Держархіві Рівненської області

9 січня 2013 р. працівниками архіву підготовлено радіопередачу для 
РДТРК “Минувшина” до Дня Українського політв’язня: “Репресійні дії 
радянської влади на території Рівненщини в 1939–1941 рр.”.

* * *
21 січня 2013 р. у приміщенні архіву відбулося відкриття виставки 

архівних документів, присвяченої вшануванню пам’яті юнаків, які ге-
роїчно загинули у бою під Крутами 29 січня 1918 року.

Того ж дня працівниками архіву підготовлено радіопередачу “Ми-
нувшина” з цієї тематики.

* * *
29 січня 2013 р. заступник директора архіву Г. І. Плахотнюк прочи-

тала лекцію з питань діловодства та складу і змісту документів архіву для 
працівників міграційних служб районів і міст Рівненської області.

* * *
30 січня 2013 р. відбулося засідання колегії Держархіву Рівненської 

області. На якому, зокрема, розглянуто питання виконавської дисципліни 
та організації виконання завдань, визначених актами і дорученнями Пре-
зидента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дору-
ченнями голови облдержадміністрації, реагування на запити і звернення 
народних депутатів України, депутатів місцевих рад у 2012 році.

* * *
31 січня 2013 р. заступник директора архіву Г. І. Плахотнюк взяла 

участь в роботі круглого столу з питань відкритості органів виконавчої 
влади та проведення конкурсу “Приязна адміністрація”, що проводився 
Управлінням Головдержслужби України в Рівненській області.

Того ж дня в ефірі РДТРК у рамках циклу передач “Минувшина” 
прозвучала передача “Господарство Рівненської області в окупаційний 
період”, підготовлена з використанням документів з фондів архіву.

* * *
1 лютого 2013 р. в новинах РДТРК вийшов сюжет щодо відкриття 

виставки архівних документів “Визволителям шана і низький уклін”, що 
присвячена визволенню Рівного від німецько-фашистських загарбників.

* * *
6 лютого 2013 р. начальником відділу використання інформації до-

кументів Л. А. Леоновою та головним спеціалістом організаційно-аналі-
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тичного відділу К. В. Полєжаєвою прочитано лекції щодо складу і змісту 
документів держархіву та з питань діловодства, організації роботи архів-
ного підрозділу і ЕК установи для слухачів Рівненського обласного цен-
тру зайнятості.

* * *
7 лютого 2013 р. в ефірі РДТРК вийшла телепередача “Так було”, 

присвячена річниці визволення Рівненщини від німецько-фашистських 
загарбників.

* * *
14 лютого 2013 р. в газеті “Сім днів” опубліковано статтю начальни-

ка відділу інформації та використання документів Л. А. Леонової щодо 
200-річчя правління князів Любомирських в м. Рівне.

* * *
15 лютого 2013 р. у приміщенні архіві відбулося відкриття фото-

виставки “Сюжети з минулого століття”.

* * *
21 лютого 2013 р. головним спеціалістом організаційно-аналітично-

го відділу К. В. Полєжаєвою прочитано лекцію щодо організації роботи 
архівного підрозділу і ЕК установи, складання номенклатури справ, інс-
трукції з діловодства для слухачів Рівненського обласного центру зайня-
тості.

* * *
23 лютого 2013 р. в Гощанської районної газеті “Рідний край” вийшла 

друком стаття провідного спеціаліста Т. М. Самсонюк “Вежа такі була”.

* * *
5 лютого 2013 р. відбулось засідання колегії Держархіву Рівненської 

області, на якому, зокрема, розглянуто питання дотримання законодавс-
тва з питань охорони праці в Держархіві Рівненської області у 2012 році.

* * *
28 лютого 2013 р. в обласному центрі перепідготовки та підвищен-

ня кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій заступ-
ником директора архіву Г. І. Плахотнюк проведено навчання з питань ді-
ловодства та складу і змісту документів держархіву для спеціалістів уп-
равлінь і відділів облдержадміністрації.
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* * *
5 березня  2013 р. в приміщенні Рівненської райдержадміністрації 

відбулося виїзне розширене засідання колегії Держархіву Рівненської об-
ласті, присвячене підсумкам роботи державних архівних установ області 
за 2012 рік та їх завданням на 2013 рік. У засіданні взяли участь заступник 
голови Рівненської райдержадміністрації М. П. Жук, голова Рівненської 
районної ради М. І. Свінтозельський, начальники архівних відділів рай-
держадміністрацій і міськрад, керівники трудових архівів області.

* * *
6 березня 2013 р у приміщенні архіву відбулося відкриття виставки 

архівних документів з нагоди Шевченківських днів.

* * *
14 березня 2013 р. заступником директора архіву Г. І. Плахотнюк 

прочитано лекцію з питань формування реєстраційних справ юридичних 
та фізичних осіб для державних реєстраторів райдержадміністрацій і міст 
обласного підпорядкування.

У Держархіві Сумської області

11 березня 2013 р. за вагомі професійні здобутки, багаторічну сумлінну 
працю та з нагоди Міжнародного жіночого дня медаллю “За працю і звитя-
гу” нагороджено архівіста Держархіву Сумської області Л. П. Мєхову.

* * *
14 лютого 2013 р. у читальному залі архіву відкрито книжкову вистав-

ку до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

* * *
15 лютого 2013 р. учасники бойових дій в Афганістані: директор 

архіву В. В. Артюх, головний інженер О. Б. Піскунов та завідувач відді-
лу технічного обслуговування та охорони О. І. Кравченко взяли участь в 
урочистостях, присвячених Дню вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав, що пройшли у читальному залі архіву. Колишні 
воїни-афганці також взяли участь у покладанні квітів до Меморіалу за-
гиблим воїнам-інтернаціоналістам та в урочистих заходах, що відбулися 
в обласній філармонії.

* * *
20 лютого 2013 р. відбулося розширене засідання колегії Держархіву 

Сумської області присвячене підсумкам роботи архівних установ області 
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у 2012 році та їх завданням на 2013 рік. У засіданні колегії взяли участь 
начальники архівних відділів райдержадміністрацій і міськрад, керівни-
ки трудових архівів.

У Держархіві Тернопільської області

17 січня 2013 р. у приміщенні архіву відбулося відкриття виставки 
до 80-річчя від дня народження вченого-астрофізика І. А. Климишина 
“Зоряна людина”.

* * *
19 січня 2013 р. працівники архіву взяли участь в освяченні води з 

нагоди свята Водохреща у парку ім. Тараса Шевченка.

* * *
28 січня 2013 р. у приміщенні архіву відбулося відкриття виставки 

до 95-ої річниці бою під Крутами “Тобі, Україно моя, і перший мій подих, 
і подих останній тобі”.

* * *
30 січня 2013 р. у приміщенні архіву відбулося відкриття виставки 

“Лиш той життя й свободи вартий, хто йде щодня за них у бій”, присвяче-
ної діяльності ОУН на Бережанщині.

* * *
22 лютого 2013 р. фахівцями архіву проведено контрольну перевірку 

роботи архівного відділу Зборівської райдержадміністрації.

* * *
28 лютого 2013 р. проведено заняття з підвищення кваліфікації для 

працівників архіву на тему: “Застосування переліку типових документів, 
що створюються під час діяльності органів державної влади та місцево-
го самоврядування, інших підприємств, установ і організацій, із зазна-
ченням строків зберігання документів, затвердженого наказом Мін’юсту 
12.04.2012 р. за № 578/5”.

* * *
5 березня 2013 р. проведено розширене засідання колегії Держархіву 

Тернопільської області, на якому, зокрема, розглянуто питання виконання 
архівними установами області плану розвитку архівної справи за 2012 
р. та їх завдань на 2013 р., стан зберігання документів в держархіві, стан 
роботи із зверненнями громадян.
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* * *
7 березня 2013 р. у приміщенні архіву відбулося відкриття виставки 

до 199-ї річниці від дня народження українського поета Т. Г. Шевченка 
“Учи неложними устами сказати правду”.

* * *
15 березня 2013 р. у приміщенні архіву відбулося відкриття виставки 

до 65-річчя від дня народження поета та художника М. В. Левицького 
“Ще б зронити на рідну ниву хоч пір’їнку свого крила…”.

* * *
19 березня 2013 р. у приміщенні архіву відбулося відкриття виставки 

до 175-ї річниці від дня народження адвоката, бургомістра м. Тернопіль 
Володимира Лучаківського “Він зробив все, що міг”.

* * *
27 березня 2013 р. фахівцями архіву проведено контрольну перевір-

ку роботи архівного відділу Тернопільської райдержадміністрації.

* * *
29 березня 2013 р. директор архіву Ю. Є. Гумен виступив на заході, 

що пройшов в Тернопільській облраді з нагоди 140-річчя від дня народ-
ження М. Міхновського.

Того ж дня директор архіву Ю. Є. Гумен взяв участь у передачі “Крізь 
призму часу” на тему: “Ян Тарнавський – фундатор Тернополя”.

У Держархіві Харківської області

22 січня 2013 р. за сумлінну працю, високий професіоналізм та осо-
бистий внесок у забезпечення розвитку архівної справи провідного спе-
ціаліста відділу обліку та довідкового апарату Л. М. Колеснік відзначено 
Подякою Прем’єр-міністра України М. Я. Азарова.

* * *
24 січня 2013 р. працівники архіву взяли участь у зйомці телеком-

панією “Перша Столиця” телевізійного циклу про роботу держархіву. 
У ході зйомки порушено питання щодо задоволення потреб громадян в 
одержанні ними довідок за архівними документами, організації роботи 
читального залу архіву, забезпечення належних умов зберігання архівних 
документів, здійснення їх реставрації.
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* * *
7 лютого 2013 р. у приміщенні архіву відбулося відкриття вистав-

ки архівних документів “Засновнику Харківського університету присвя-
чується (до 240-річчя з дня народження В. Н. Каразіна), що є спільним 
виставковим проектом держархіву та Харківського національного універ-
ситету ім. В. Н. Каразіна. В експозиції представлено копії документів з 
фондів держархіву, які розповідають про заснування на початку ХІХ ст. 
Імператорського Харківського університету та про різні етапи життя його 
фундатора В. Н. Каразіна, а також вшанування його пам’яті.

* * *
15 лютого 2013 р. у рамках вшанування пам’яті воїнів, які заги-

нули під час військових дій в Афганістані, заступник директора архіву  
Є. О. Кущ взяв участь у молебні та покладанні квітів до меморіального 
комплексу загиблим в Афганістані.

* * *
25 лютого 2013 р. працівники архіву області надали кореспонденту 

ТРК “Simon” інтерв’ю про роботу дослідників у читальному залі держар-
хіву з документами генеалогічного характеру.

* * *
27 лютого 2013 р. головний спеціаліст відділу інформації та вико-

ристання документів В. А. Плисак провела оглядову екскурсію архівом 
для студентів Державного навчального закладу “Харківське вище про-
фесійне училище № 6” з професії “Оператор комп’ютерного набору; 
асистент референта”, у ході якої ознайомила з історією архіву, напрямами 
його діяльності, складом документів та умовами їх зберігання.

Того ж дня для зручності користувачів читального залу, дослідників та 
громадян, які звертаються до архіву за отриманням довідок, запроваджено 
послугу “онлайн-консультації” за допомогою програми Skype. Тепер в он-
лайн-режимі можна поставити запитання про порядок оформлення запиту, 
терміни виконання запитів, роботу читальних залів, місця зберігання доку-
ментів з особового складу, генеалогічні дослідження, тощо.

* * *
7 березня 2013 р. у приміщенні архіву відкрито виставку архівних 

документів “Довічна слава України (до 199-річчя від дня народження  
Т. Г. Шевченка)”. В експозиції представлено копії документів з фондів 
Держархіву Харківської області, ЦДАВО України, ЦДКФФА України  
ім. Г. С. Пшеничного, що висвітлюють тему вшанування пам’яті поета 
протягом ХХ ст.
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Того ж дня в архіві відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного 
жіночого дня – 8 Березня. Жінок колективу привітав заступник директо-
ра архіву Є. О. Кущ. Під час зборів за сумлінну працю, високий рівень 
професійної майстерності, вагомий внесок у розвиток архівної справи 
та з нагоди Міжнародного жіночого дня – 8 Березня начальника відді-
лу обліку та довідкового апарату Л. Є. Пантелєєву нагороджено Почес-
ною грамотою облдержадміністрації, Подяку голови облдержадмініст-
рації вручено архівісту відділу забезпечення збереженості документів  
В. В. Нарижнюк.

* * *
12 березня 2013 р. у приміщенні архіву відбулося відкриття вистав-

ки архівних документів “Життя, присвячене дітям (до 125-річчя від дня 
народження А. С. Макаренка)”. В експозиції представлено копії докумен-
тів, що висвітлюють харківський період (1927–1935 рр.), реалізацію його 
кращих новаторських проектів соціального виховання дітей. Докумен-
тальні матеріали доповнено спогадами колишніх вихованців легендарної 
комуни, опублікованими в пресі, та фотографіями з електронного архіву  
А. С. Макаренка.

* * *
15 березня 2013 р. відбулося розширене засідання колегії Держар-

хіву Харківської області, присвячене підсумкам роботи держархіву та 
архівних установ області за 2012 рік та завданням на 2013 рік. У засі-
данні колегії взяв участь голова комітету Харківської обласної профспіл-
кової організації Профспілки працівників державних установ України  
В. Л. Буйнов.

* * *
19 березня 2013 р. на базі архіву відбулася співбесіда заступника го-

лови - керівника апарату облдержадміністрації В. В. Хоми з колективом 
архіву. У ході зустрічі обговорено досягнення та пріоритети архіву, пи-
тання забезпечення збереженості документів, розгалуження мережі тру-
дових архівів в області, зміцнення їх матеріально-технічної бази, будів-
ництва нового архівного комплексу у м. Харків, тощо.

* * *
25–26 березня 2013 р. архівом проведено семінар із підвищення 

кваліфікації працівників архівних відділів районних державних адмініст-
рацій та міських рад області за темою: “Організація роботи архівних 
відділів районних державних адміністрацій та міських рад Харківської 
області”.
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У Держархіві Херсонської області

15 січня 2013 р. працівники відділу формування НАФ та діловодства 
взяли участь у семінарі, організованому Регіональним відділенням Фон-
ду державного майна України по Херсонській області, та виступили на 
тему: “Систематизація та зберігання документів у діловодстві. Порядок 
підготовки справ до передачі для архівного зберігання. Початок та завер-
шення діловодного року: практичні рекомендації”.

* * *
24 січня 2013 р. відбулося розширене засідання колегії Держархіву 

Херсонської області за участю керівників архівних відділів та секторів 
райдержадміністрацій, міськрад, трудових архівів, відповідальних за архів 
і діловодство установ та організацій. У ході засідання проаналізовано ре-
зультати виконання галузевих завдань за 2012 рік та визначено пріоритетні 
завдання на поточний рік. У рамках засідання відбулося нагородження пра-
цівників архівних установ за досягнення у галузі за підсумками року.

* * *
21 лютого 2013 р. у приміщенні архіву відбулося відкриття вистав-

ки архівних документів, присвяченої 65-річчю утворення Херсонського 
обласного товариства охорони природи. В експозиції представлено доку-
менти, які відображають історію утворення та діяльності Херсонського 
обласного товариства охорони природи у 40–80-х роках XX століття, роз-
кривають форми природоохоронної роботи, підкреслюють вагомий вне-
сок громадськості у збереження природного середовища. Проведено ряд 
екскурсій по виставці для учнів Херсонського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді.

* * *
22 лютого 2013 р. під головуванням заступника голови облдержад-

міністрації Г. О. Пономаренко відбулося засідання обласної редакційної 
колегії Херсонського тому Всеукраїнської серії книг “Реабілітовані іс-
торією”. На засіданні розглянуто питання підготовки наступних випусків 
Херсонського тому “Реабілітовані історією”, наукового опрацювання від-
критих архівних документів, що знаходяться на державному зберіганні, 
залучення до джерельної бази документів особового походження, а також 
наголошено на тому, що подальша плідна робота можлива за умови від-
новлення науково-редакційної групи. Координацію діяльності структур-
них підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів влади, нау-
кових і навчальних установ покладено на державний архів області.
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* * *
26 лютого 2013 р. архівом спільно з Херсонською обласною універ-

сальною науковою бібліотекою ім. О. Гончара презентовано бібліографіч-
ний покажчик “Нації і народності Херсонщини: минуле і сьогодення”. 
У виданні представлено матеріали з історії поселення, побуту, характеру 
традиційно-побутової культури та сучасного становища багатьох націй 
і народностей, що проживають у Херсонській області. До покажчика 
включені посилання на монографії, науково-популярну, довідкову літера-
туру, публікації в періодичних виданнях, документи, виявлені у фондах 
бібліотеки та держархіву.

* * *
12 березня 2013 р. архівом з нагоди 69-ї річниці визволення Херсона 

від нацистських загарбників в обласному шпиталі інвалідів та ветеранів 
війни відкрито документальну виставку “У полум’ї війни”. В експозиції 
представлено документи, що розкривають етапи окупації та визволення 
території Херсонщини, відображають діяльність підпільного руху, ос-
новні події воєнних часів. Голова обласної організації ветеранів України 
В. А. Куценко наголосив на значущості історичних матеріалів, висловив 
подяку держархіву за популяризацію архівних документів. Співпраця 
Держархіву Херсонської області зі шпиталем триває не перший рік і ста-
ла традицією.

Того ж дня вийшла друком збірка статей та матеріалів “Сторінки 
безсмертя. 1941–1945 рр.”, підготовлена держархівом спільно з Нав-
чально-виховним комплексом “Школа гуманітарної праці” Херсонської 
обласної ради.. Зазначене науково-популярне видання присвячено 69-й 
річниці визволення м. Херсона від нацистської окупації, містить статті, 
тематичні огляди фондів, добірки документів, підготовлені херсонськими 
архівістами на підставі архівних джерел періоду Великої Вітчизняної вій-
ни та повоєнних років, спогадів учасників боїв при обороні та визволенні  
м. Херсона, фондів радянських спецслужб, які знаходяться на зберіганні 
в держархіві.

* * *
14 березня 2013 р. держархів спільно із Навчально-виховним ком-

плексом “Школа гуманітарної праці” Херсонської облради, за участі 
вчителів та старшокласників ШГП, провели архівні читання, присвячені 
69-й річниці визволення м. Херсона від нацистської окупації. Заступник 
директора архіву В. Лебідь та директор ШГП А. Кияновський предста-
вили спільне видання збірки статей та матеріалів “Сторінки безсмертя: 
1941–1945 рр.”. У виступах працівників архіву охарактеризовано доку-
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менти з фондів архіву, що висвітлюють події Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 років на Херсонщині. Зацікавлення учасників читань викли-
кав виступ переможниці Всеукраїнського конкурсу учнівських наукових 
робіт Малої академії наук України, десятикласниці А. Страхової про до-
слідження історії херсонської підпільної молодіжної організації “Патріот 
Батьківщини” і її керівника Героя Радянського Союзу І. Кулика.

У Держархіві Хмельницької області

20 лютого 2013 р. у приміщенні Будинку культури у м. Волочиську 
відбулось відкриття пересувної історико-документальної фотовиставки 
“Хмельниччина в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.)” або 
“Поділля очима солдатів Вермахту”, присвяченої 70-й річниці визволен-
ня України від фашистських загарбників та 70-й річниці Перемоги у Ве-
ликій Вітчизняній війні 1941–1945 років. В експозиції на 26-ти стендах 
представлено архівні документи, світлини, спогади, газетні публікації, 
які розкривають один з найскладніших етапів в історії нашої держави. 
Фотовиставку підготовлено держархівом спільно з Хмельницькою обл-
держадміністрацією, Хмельницьким обласним управлінням культури, на-
ціональностей та релігій, управлінням Служби безпеки України в Хмель-
ницькій області, Хмельницькою обласною громадською організацією 
архівістів та дослідників Поділля “Поклик віків”, Хмельницькою облас-
ною радою організації ветеранів України та за фінансово-матеріального 
сприяння Хмельницького осередку міжнародної громадської організації 
“Міжнародний фонд “Взаєморозуміння і толерантність”.

* * *
6 березня 2013 р. відбулося розширене засідання колегії Держар-

хіву Хмельницької області, на якому розглянуто підсумки роботи архів-
них установ області у 2012 році та їх завдання на 2013 рік, а також стан 
та заходи забезпечення збереженості документів ліквідованих установ 
Хмельницької області. У засіданні колегії взяли участь: керуючий спра-
вами виконавчого апарату обласної ради В. Г. Брицький, заступники голів 
районних рад, начальники архівних відділів райдержадміністрацій і місь-
крад, завідувачі районних та міських трудових архівів.

* * *
20–21 березня 2013 р. у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфі-

кації працівників органів державної влади, органів місцевого самовря-
дування, державних підприємств, установ, організацій фахівцями архіву 
проведено тематичний короткостроковий семінар за темою: “Організація 
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роботи з документами, впровадження сучасних форм і методів діловодс-
тва в діяльності органів виконавчої влади” для працівників структурних 
підрозділів Хмельницької облдержадміністрації .

У Держархіві Черкаської області

2 і 6 лютого 2013 р. в ефірі обласної державної телерадіокомпанії 
“Рось” вийшла передача з циклу програм “VINTAGE” за участю праців-
ників відділу використання інформації документів, присвячена прове-
денню генеалогічних досліджень, роботі та обслуговуванню дослідників  
в читальному залі держархіву.

* * *
12 лютого 2013 р. в ефірі обласного радіо в передачі, присвяченій 

365-річчю Національно-визвольної війні під проводом Б. Хмельницько-
го, із циклу програм “Через призму історії”, прозвучав виступ директора 
архіву Т. А. Клименко.

* * *
15 лютого 2013 р. у читальному залі архіву відбулося відкриття 

виставки архівних документів “С. С. Гулак-Артемовський – класик ук-
раїнської музики” до 200-річчя від дня народження Семена Степанови-
ча Гулака-Артемовського, композитора, співака, драматурга, уродженця  
м. Городище. Електронну версію виставки опубліковано на веб-сайті ар-
хіву.

* * *
6 березня 2013 р. у читальному залі архіву відбулося відкриття книж-

ково-документальної виставки “Згадаймо братія мої…”, присвяченої  
199-й річниці від дня народження видатного сина українського народу  
Т. Г. Шевченка.

* * *
11 березня 2013 р. в ефірі обласної державної телерадіокомпанії 

“Рось” вийшов репортаж про заходи з нагоди 75-річчя від дня народжен-
ня історика, краєзнавця, професора Черкаського державного технологіч-
ного університету М. І. Бушина, у якому прозвучало інтерв’ю директора 
Держархіву Черкаської області Т. А. Клименко.

* * *
12 березня 2013 р. в ефірі обласного радіо прозвучала передача з 

циклу “Вперед у минуле”, присвячена ювілею краєзнавця М. І. Бушина, 
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за участю директора архіву Т. А. Клименко, науковців та студентів вищих 
навчальних закладів м. Черкаси.

У Державному архіві Чернівецької області

29 січня 2013 р. учнів ЗОШ № 5 м. Чернівці ознайомлено з роботою ар-
хіву, а також з документами на вшанування 95-ї річниці пам’яті Героїв Крут.

* * *
6 березня 2013 р. відбулося розширене засідання колегії Держархіву 

Чернівецької області, на якому, зокрема, розглянуто виконання плану 
розвитку архівної справи в архівних установах Чернівецької області за 
2012 рік та визначено завдання на 2013 рік. У засіданні взяли участь на-
чальники архівних відділів райдержадміністрацій, міськрад та трудових 
архівів.

Того ж дня для працівників архівних установ проведено семінар за 
темою: “Організація роботи зі зверненнями громадян та порядок розгля-
ду звернень”.

* * *
19 березня 2013 р. у приміщенні архіву Чернівецької області від-

булося відкриття виставки “Володимир Мономах (Володимир-Василій 
Всеволодович Мономах) 1053–1125”, присвяченої 960-й річниці від дня 
народження князя.

* * *
26 березня 2013 р. у приміщенні архіву відбулося відкриття вистав-

ки, присвяченої   69-й річниці визволення м. Чернівці від фашистських 
загарбників

У Держархіві Чернігівської області

11 січня 2013 р. начальник відділу формування НАФ та діловодства 
Н. П. Новик взяла участь у роботі курсів підвищення кваліфікації для 
спеціалістів управлінь та відділів обласної державної адміністрації, від-
повідальних за ведення діловодства, що проводились в Центрі перепідго-
товки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, 
установ і організацій. У ході заняття висвітлено тему: “Організація до-
кументообігу. Порядок обробки документів. Реєстрація та контроль до-
кументів”.
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* * *
25 січня 2013 р. у приміщенні архіву відбулося відкриття фотодо-

кументальної виставки “Пам’яті Героїв Крут”. Захід висвітлено на Чер-
нігівській обласній державній телерадіокомпанії “Сівер-Центр”.

* * *
13 лютого 2013 р. директор архіву Р. Б. Воробей взяла участь у за-

сіданні робочої наради з підготовки та проведення заходів з нагоди 70-ї 
роковини Корюківської трагедії 1–2, 9 березня 1943 року, яку проводив 
голова облдержадміністрації В. М. Хоменко.

* * *
20 лютого 2013 р. відбулося розширене засідання колегії Держархіву 

Чернігівської області, присвячене підведенню підсумків роботи архівних 
установ області у 2012 році та визначенню завдань на 2013 рік. У засі-
данні взяли участь начальники архівних відділів райдержадміністрацій, 
міськрад; керівники районних, міських, селищних районного значення 
трудових архівів.

* * *
21 лютого 2013 р. начальник відділу формування Національного 

архівного фонду та діловодства Н. П. Новик взяла участь у тренінгу за 
темою: “Методична допомога щодо організації консультацій з громад-
ськістю в органах виконавчої влади”. Захід проводився департаментом 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної де-
ржавної адміністрації спільно з Чернігівським міським громадським 
об’єднанням інвалідів “Шанс”.

* * *
26 лютого 2013 р. у приміщенні архіву відбулося відкриття фотодо-

кументальної виставки “70-та річниця Корюківської трагедії”, яка налі-
чує понад 30 фото- та архівних документів з фондів архіву. З експозицією 
ознайомилися учні загальноосвітнього навчального закладу м. Чернігів.

* * *
1 березня 2013 р. у рамках жалобних заходів з нагоди 70-х роковин 

Корюківської трагедії, проведених у Чернігівській області, архівом від-
крито документальну виставку. З експозицією виставки ознайомилося 
керівництво області, представники духовенства та широка громадсь-
кість.

Того ж дня на Першому національному каналі відбулася прем’єра 
документального фільму “Корюковская трагедия. Преступление против 
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человечности” (автор і режисер Сніжана Потапчук), присвячений 70-им 
роковинам Корюківської трагедії 1943 року. Під час зйомок фільму твор-
ча група використала історичні документи, свідчення трагедії, які збері-
гаються у фондах держархіву Чернігівської області.

* * *
4 березня 2013 р. у приміщенні архіву відбулося відкриття фотодоку-

ментальної виставки “Архівні документи про Т. Г. Шевченка”.

* * *
9 березня 2013 р. в ефірі Чернігівської обласної державної телерадіо-

компанії вийшла телепередача за документами архіву із циклу “Чернігів-
щина в житті славетних”, присвячена Г. Ф. Вороному (1868–1908).

* * *
16 березня 2013 р. начальник відділу формування Національного ар-

хівного фонду та діловодства Н. П. Новик взяла участь у засіданні кругло-
го столу “Перші Курасівські читання, присвяченого пам’яті українського 
історика Григорія Михайловича Кураса (1957–2008)”, яке проводилось 
Інститутом історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського 
Чернігівського Національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шев-
ченка та Чернігівською обласною організацією Національної спілки 
краєзнавців України.

* * *
29 березня 2013 р. у приміщенні архіву відбулося відкриття фотодо-

кументальної виставки “90 років з часу заснування Державного архіву 
Чернігівської області”.

Того ж дня в ефірі обласного радіо “Сівер-Центр” прозвучала інфор-
мація про проведення круглого столу, присвяченого створенню Держар-
хіву Чернігівської області та радіопередача за документами архіву.

Чернігівською обласною державною телерадіокомпанією знято те-
лепередачу за документами архіву із циклу “Історія одного експонату” – 
“Історія кам’яного пожежного депо в Чернігові, побудованого на початку 
XX ст.”.

У Держархіві м. Києва

У I кварталі 2013 р. в ефір ДТРК радіостанції “Голос Києва” у про-
грамі “Київські етюди” вийшло вісім радіопередач, підготовлених архі-
вом, що присвячувались: святкуванню киянами новорічних і різдвяних 
свят в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., 160-й річниці Київського Воло-



140

димирського кадетського корпусу, Дню пам’яті Героїв Крут, 100-річчю 
Київської консерваторії, Дню захисника Вітчизни, Міжнародному жіно-
чому дню – 8 Березня, 135-річчю Київських вищих жіночих курсів, 65-ї 
річниці від часу створення бібліотеки ім. М. Горького у м. Києві.

У Держархіві м. Севастополя

4 січня 2013 р. проведено спільну нараду з приватними підприємця-
ми міста Севастополя, що надають послуги з проведення науково-техніч-
ної обробки документів.

* * *
13 березня 2013 р. у Морський бібліотеці ім. М. П. Лазарєва відбу-

лася презентація книги “Храмы над морем” севастопольського автора  
С. Т. Аксентьєва, при підготовці якої використанні документи з фондів 
держархіву.

* * *
13 березня 2013 р. відбулося розширене засідання колегії Держар-

хіву м. Севастополя, на якому розглянуто підсумки роботи архівних уста-
нов м. Севастополя в 2012 році та пріоритетних напрямках їх роботи на  
2013 рік, а також звіт про стан фінансової діяльності в архіві за 2012 рік.

* * *
25 березня 2013 р. у Морський бібліотеці ім. М. П. Лазарєва від-

бувся вечір, присвячений 170-річчю видатного письменника-мариніста  
XIX століття К. М. Станюковича. Вечір організований працівниками 
бібліотеки та об’єднаного російського культурно-історичного центру 
(ОРКІЦ) “Вітчизна” за підтримки та участі Держархіву м. Севастополя, 
музею Чорноморського флоту РФ, бібліотеки ім. К. М. Станюковича, лі-
тературних об’єднань “Графська пристань” та ім. О. М. Озерова, дитячої 
морської флотилії, громадських організацій міста. Начальник відділу ін-
формації та використання документів НАФ В. Е. Христова ознайомила 
присутніх з документами, що зберігаються у держархіві, зокрема, запи-
сом у метричній книзі Адміралтейського собору від 18.03.1843 року про 
народження К. М. Станюковича, документами про заходи з увічнення 
пам’яті письменника у 1953 році, невідомим віршем поета Е. А. Кулькіна, 
присвяченим Севастополю і творчості Станюковича.
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МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ

В Укрдержархіві

28 лютого 2013 р. у конференц-залі ЦДАМЛМ України відбула-
ся презентація спільного українсько-російського збірника документів 
“Олександр Довженко. Щоденникові записи. 1939–1956 рр.”. У презен-
тації взяли участь керівник представництва Росспівробітництва в Україні 
К. П. Воробйов, начальник управління Федерального архівного агентства 
(Російська Федерація) А. В. Юрасов, заступника директора Російського 
державного архіву літератури і мистецтва Г. Р. Злобіна, голова Національ-
ної спілки кінематографістів України С. В. Тримбач, директори та від-
повідальні працівники державних архівних установ, представники гро-
мадськості, ЗМІ.

* * *
14 березня 2013 р. у приміщенні ЦДАМЛМ України відбулася нау-

кова конференція з міжнародною участю “Архівознавчі та джерелознавчі 
галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі”. Організаторами 
заходу виступили Укрдержархів, УНДІАСД, ЦДАМЛМ України, кафед-
ра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного 
факультету Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

У роботі конференції взяли участь близько 70 учасників, серед 
яких – представники вищих навчальних закладів, наукових та науково-
дослідних установ, державних архівів з різних регіонів України, Респуб-
ліки Білорусь та гість із Польщі – радник Генерального директора Ге-
неральної дирекції державних архівів Польщі Ева Росовська. Вітальну 
адресу учасникам та гостям конференції надіслав президент Національ-
ної академії державного управління при Президентові України, доктор 
наук з державного управління, професор, заслужений економіст України  
Ю. В. Ковбасюк.

* * *
19 березня 2013 р. у приміщенні Музею суднобудування і флоту  

(м. Миколаїв) відбулося урочисте відкриття спільної українсько-російсь-
кої документальної виставки “З історії розвитку суднобудування в Ново-
російському краї у XVIII–XIX ст.”. В експозиції представлено документи 
Російського державного архіву військово-морського флоту (Санкт-Петер-
бург), держархівів Миколаївської, Одеської, Херсонської областей.
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* * *
19–20 березня 2013 р. у Москві відбулися консультації Голови Де-

ржавної архівної служби України О. П. Гінзбург з керівником Федераль-
ного архівного агентства (Російська Федерація) А. М. Артизовим з пи-
тань двостороннього співробітництва.

У ході консультацій сторони обговорили напрямки подальшого спів-
робітництва та проект плану спільних заходів на 2014–2016 роки. Голова 
Укрдержархіву разом з керівником Росархіву А. М. Артизовим, дирек-
тором Російського державного архіву літератури і мистецтва Т. М. Го-
ряєвою, істориками кіно В. В. Забродіним, Є. Я. Марголітом, Н. І. Клей-
маном взяли участь у презентація спільного документального видання 
“Олександр Довженко. Щоденникові записи. 1939–1956”, що відбулася в 
приміщенні РДАЛМ.

20 березня делегація українських архівістів відвідала Російський де-
ржавний архів соціально-політичної історії та Свято-Троїцьку Сергієву 
Лавру.

У державних архівних установах

В Українському науково-дослідному інституті архівної справи
та документознавства (УНДІАСД)

1 березня 2013 р. вийшли друком тези доповідей та повідомлень 
учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Електронний 
документ: актуальні завдання та практичне впровадження (Життєвий 
цикл електронного документа)”, що відбулась в Києві 11–12 жовтня 2012 р.

* * *
21–22 березня 2013 р. директор УНДІАСД О. Я. Гаранін та аспіран-

тка інституту І. Г. Отамась взяли участь у Міжнародній науково-практич-
ній конференції “Управління документацією: минуле, сьогодення, май-
бутнє”, присвяченій пам’яті професора Т. В. Кузнєцової, яка відбулася 
на базі Російського державного гуманітарного університету (м. Москва, 
Російська Федерація). Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін на пленарному 
засіданні конференції виступив з доповіддю на тему: “Роль електрон-
них документів в інформаційному суспільстві з позиції українських ар-
хівістів”.
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* * *
21–22 березня 2013 р. старший науковий співробітник відділу доку-

ментознавства А. Ю. Слизький та аспірант УНДІАСД В. М. Малиновсь-
кий взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Інфор-
маційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві”, яка 
відбулася на базі Національного авіаційного університету.

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

6 лютого 2013 р. директор архіву Н. В. Маковська та заступник 
директора О. Б. Берковська провели зустріч із співробітником Цент-
ру документації Об’єднання “Саксонські меморіали” А. Харитоновим.  
У ході зустрічі обговорено хід виконання Угоди про співробітництво між  
ЦДАВО України та Об’єднанням “Саксонські меморіали”, а також скла-
дено попередній план спільних заходів, присвячених 70-й річниці Пере-
моги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.

В Держархіві Дніпропетровської області

27–28 січня 2013 р. представники архіву взяли участь в роботі Між-
народної науково-педагогічної конференції “Пам’ять про Голокост”.

У Держархіві Миколаївської області

21 березня 2013 р. директор архіву Л. Л. Левченко взяла участь у між-
народній науково-практичній конференції “Інформаційно-документальні 
комунікації в глобалізованому суспільстві”, що відбулася під проводом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та за участю На-
ціонального авіаційного університету, Дипломатичної академії України 
при МЗС України та Російського державного гуманітарного університету. 
Л. Л. Левченко виступила із доповіддю на тему: “Американські програми 
захисту архівів в умовах техногенних і природних катастроф сучасного 
світу”.

* * *
28 березня 2013 р. начальник відділу інформації та використання 

документів М. О. Мельник та головний спеціаліст відділу інформації 
та використання документів Ю. А. Бугаєвська взяли участь у ІІ Міжна-
родній науково-практичній конференції “Історичні мідраші Північного 
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Причорномор’я” з доповідями на теми: “Огляд документальних джерел 
з історії євреїв за фондами Державного архіву Миколаївської області” 
та “Реєстрація єврейських релігійних громад на Миколаївщині у 1924– 
1930 рр.”. Організаторами конференція виступили Миколаївське това-
риство єврейської культури, Миколаївський національний університет  
ім. В. О. Сухомлинського, Миколаївський інститут права Національного 
університету “Одеська юридична академія”.

У Держархіві Одеської області

1–2 березня 2013 р. головний науковий співробітник відділу НДА 
О. Штепко та провідний спеціаліст відділу НАФ С. Березін взяли участь 
в роботі організаційного комітету V Міжнародної наукової конференції 
студентів, аспірантів і молодих вчених “Одеські читання: актуальні про-
блеми історії, археології та етнології”, яка відбулася на історичному фа-
культеті Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. У ро-
боті конференції взяли участь понад 140 науковців із різних міст України 
та Росії. За результатами роботи конференції заплановано видання збірки 
наукових праць, до якої увійдуть статті працівників архіву: “Культурно-
историческое направление в отечественном антиковедении к. XIX – нач. 
ХХ ст.: профессор А. Н. Деревицкий и его творческое наследие” (С. Бе-
резин) та “Деятельность румынской администрации на острове Змеиный 
(1878–1944)” (О. Штепко).



145

ЮВІЛЕЙНІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

Заходи державних архівних установ,
присвячені Дню Соборності та Свободи України

22 січня 2013 р. директор Держархіву Волинської області В. М. Гика 
взяв участь в урочистостях з нагоди відзначення Дня Соборності та Сво-
боди України, що відбулися у Волинському академічному обласному ук-
раїнському музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка.

* * *
21 січня 2013 р. на в ефірі 1-го каналу обласного радіо в програ-

мі “Вісник” прозвучав виступ провідного спеціаліста відділу інформа-
ції та використання документів Держархіву Дніпропетровської області  
О. В. Барановської, присвячений Дню соборності та Свободи України.

* * *
22 січня 2013 р. заступник директора - головний охоронець фондів 

Н. Г. Шимченко та головний спеціаліст - керівник режимно-секретної 
служби Держархіву Житомирської області Н. М. Біловол взяли участь в 
урочистих заходах з нагоди Дня Соборності та Свободи України, які від-
булися за участі президента України В. Ф. Януковича в Національному 
палаці мистецтв “Україна” (м. Київ).

* * *
11 січня 2013 р. у приміщенні Держархіву Закарпатської області від-

булося відкриття виставки документів з нагоди 94-ї річниці проголошен-
ня Акта Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української 
Народної Республіки.

* * *
22 січня 2013 р. в ефірі Івано-Франківської обласної державної теле-

радіокомпанії прозвучала передача “День Соборності: відродження нації 
у документах” за участю заступника начальника відділу використання 
інформації документів Держархіву Івано-Франківської області Л. М. Со-
ловки. У передачі висвітлено джерельну базу архіву періоду ЗУНР.
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* * *
21 січня 2013 р. представники Держархіву Кіровоградської області 

взяли участь у засіданні круглого столу, присвяченому Дню Соборності 
та Свободи України. У заході, що пройшов у приміщенні Державного 
навчального закладу “Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обласної 
державної адміністрації”, взяло участь керівництво облдержадміністра-
ції, науковці, краєзнавці, представники громадськості. Представники ар-
хіву виступили із доповідями щодо перебігу подій Української революції 
1917–1921 років на теренах краю.

* * *
25 січня 2013 р. директор Держархіву Одеської області І. І. Ніточко 

виступив на ТРК “Круг” з нагоди Дня Соборності та Свободи України.

* * *
22 січня 2013 р. у приміщенні Полтавського музично-драматичного 

театру ім. М. В. Гоголя з нагоди урочистих заходів до Дня Соборності 
та Свободи України відбулося відкриття виставки документів “22 січ-
ня – День Соборності та Свободи України”. В експозиції представлено 
50 документів з фондів центральних державних архівів та Держархіву 
Полтавської області, що відтворюють основні етапи державного будів-
ництва у період визвольних змагань українського народу 1917–1922 рр.: 
Універсали Української Центральної Ради та Директорії, світлини уро-
чистих заходів, що відбувалися на Софійській площі у Києві у 1917– 
1919 рр., портрети видатних діячів Української Народної Республіки та 
Західно-Української Народної Республіки. Окремий розділ присвячено 
полтавцям, які брали активну участь у державотворчому процесі: голо-
ві Директорії УНР С. В. Петлюрі, члену Директорії УНР А. Макаренку, 
головам українських урядів Ф. А. Лизогубу, Б. М. Мартосу, А. М. Ліви-
цькому.

Того ж дня в газеті “Полтавський вісник” вийшла друком стаття 
заступника директора - начальника відділу інформації та використання 
документів Т. П. Пустовіта “22 січня – День Соборності та Свободи Ук-
раїни”.

* * *
21 січня 2013 р. у приміщенні Держархіву Рівненської області від-

булося відкриття виставки архівних документів до річниці Української 
революції 1917–1921 рр. та Дня Соборності та Свободи України.
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* * *
21 січня 2013 р. у читальному залі Держархіву Сумської області від-

булося відкриття тематичної фотодокументальної виставки. В експозиції 
представлено копії документів з фондів Держархіву Сумської облатсі, 
ЦДАВО України та ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.

* * *
22 січня 2013 року працівники Держархіву Сумської області на чолі з 

директором В. В. Артюхом взяли участь у покладанні квітів до пам’ятника 
Т. Г. Шевченку, де відбувся мітинг з нагоди Дня Соборності та Свободи 
України.

* * *
22 січня 2013 р. у приміщенні Держархіву Тернопільської області 

відбулося відкриття виставки до 94-ої річниці проголошення Акту Злуки 
українських земель “Україна: один народ – одна держава”.

* * *
21 січня 2013 р. у Держархіві Харківської області відбулося відкрит-

тя виставки архівних документів “22 січня – День Соборності”. В експо-
зиції представлено копії документів з фондів Держархіву Харківської об-
ласті, ЦДАВО України, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, ДНАБ, 
м. Київ.

* * *
18 січня у приміщенні Держархіву Херсонської області відбулося 

відкриття виставки архівних документів до Дня Соборності та Свободи 
України “Шляхами соборності”. В експозиції представлено документи, 
що висвітлюють події 1917–1920 років, відображають діяльність видат-
них херсонців М. Грабовського, І. Челюка, В. Кедровського, А. Грабен-
ка та інших, роботу українських національних організацій Херсонщини: 
“Української Хати”, “Української книгарні”, тощо.

* * *
17 січня 2013 р. у читальному залі Держархіву Черкаської області 

відбулося відкриття виставки архівних документів до Дня Соборності та 
Свободи України.

* * *
22 січня 2013 р. у приміщенні Чернігівського обласного філармоній-

ного центру фестивалів та концертних програм відбулося відкриття 
фотодокументальної виставки “День Соборності та Свободи України”, 
підготовленої Держархівом Чернігівської області з нагоди 94-ї річниці 
проголошення Акту Злуки.
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* * *
22 січня 2013 р. працівники Держархіву м. Севастополя взяли участь 

у загальноміських урочистостях з нагоди святкування Дня Соборності та 
Свободи України та покладанні квітів до пам’ятника Т. Г. Шевченку.

Того ж дня у приміщенні Держархіву м. Севастополя відбулося від-
криття фотодокументальної та книжкової виставки до Дня Соборності та 
Свободи України.

Заходи державних архівних установ, 
присвячені Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту

25 січня 2013 р. у приміщенні ЦДАВО України відбулося відкрит-
тя виставки архівних документів “Очима свідків...”, присвячену Дню 
пам’яті жертв Голокосту.

* * *
25 січня 2013 р. у читальному залі ЦДАГО України відбулося від-

криття документальної виставки, присвяченої Дню пам’яті жертв Го-
локосту. В експозиції представлено матеріали, що викривають злочини 
німецьких окупантів проти мирних громадян та масове знищення єврей-
ського населення на окупованих територіях України.

* * *
22 січня 2013 р. у Держархіві Дніпропетровської області відбулося 

відкриття виставки “Голокост на Дніпропетровщині”. В експозиції пред-
ставлено фотокопії документів, газетних статей та фотографій, які містять 
інформацію про злочини, скоєні під час німецько-фашистської окупації 
території Дніпропетровської області у 1941–1944 роках: перелік будинків 
м. Дніпропетровська, які належали євреям і були залишені під час еваку-
ації у серпні 1941 p., звіт про реалізацію майна, конфіскованого у жителів 
м. Дніпропетровська в жовтні 1941 р. і переданого на комісію Дніпро-
петровському міськпромторгу, статті в рубриці “По місту” в окупаційній 
газеті з повідомленням про початок реалізації домашнього майна з квар-
тир “комуністів та жидів”, оголошення відділу соціального забезпечення 
Дніпропетровської міської управи про перереєстрацію всіх пенсіонерів, 
“крім жидів” (1941 p.), фотографії з місця ексгумації радянських грома-
дян м. Дніпропетровська, розстріляних або закатованих німецькими оку-
пантами (1945 р.), тощо.

Інформацію про виставки висвітлювали газети “Вісті Придніпров’я”, 
“Наше місто”, “Шабат шалом”.
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* * *
28 січня 2013 р. у приміщенні Держархіву Закарпатської області 

відбулося відкриття виставки документів з нагоди вшанування пам’яті 
жертв Голокосту.

* * *
27 січня 2013 р. на відзначення Міжнародного дня пам’яті жертв 

Голокосту у читальному залі Держархіву Івано-Франківської області 
відбулося відкриття тематичної виставки “Голокост євреїв Прикарпат-
тя – складова етнодемографічної катастрофи Галичини”. В експозиції 
представлено документи Надзвичайної державної комісії з розслідування 
злодіянь німецько-фашистських загарбників, фотографії розкопок на міс-
цях поховань жертв геноциду, розпорядження і преса періоду німецької 
окупації та інші матеріали з даної тематики, які зберігаються у фондах 
архіву.

* * *
24 січня 2013 року у приміщенні Держархіву Кіровоградської області 

відбулося відкриття виставки архівних документів та матеріалів “Євреї Кіро-
воградщини: сторінками історії”, присвяченої пам’яті жертв Голокосту.

* * *
19 лютого 2013 р. у Миколаєві відбулася презентація нового видання 

Держархіву Миколаївської області “Судьбы евреев Николаевщины в пе-
риод Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.”, підготовленого спіль-
но з Миколаївським товариством єврейської культури та Миколаївським 
комплексом Національного університету “Одеська юридична академія”.

* * *
18 січня 2013 р. у газеті “Полтавський вісник” вийшла друком стаття 

заступника директора – начальника відділу інформації та використання 
документів Т. П. Пустовіта про шестидесятника і політв’язня В. Захар-
ченка “Лік смерті. Голокост на Полтавщині”.

* * *
25 січня 2013 р. у читальному залі Держархіву Сумської області від-

булося відкриття документальної виставки до Міжнародного дня пам’яті 
жертв Голокосту. В експозиції представлено документи установ періоду 
нацистської окупації Сумської області 1941–1943 рр., Надзвичайної де-
ржавної комісії по встановленню та розслідуванню злочинів фашистсь-
ких загарбників та їх посібників у 1941–1943 роках на території Сумської 
області.



* * *
24 січня 2013 р. на веб-сайті Держархіву Харківської області опублі-

ковано виставку архівних документів “Дробицький Яр: де пам’ять і туга 
зійшлися навіки (до Дня пам’яті жертв Голокосту)”. В експозиції пред-
ставлено документи з фондів архіву, які відображають політику геноциду 
єврейського населення в період німецько-фашистської окупації м. Харків.

* * *
6 березня 2013 р. в ефірі Харківського обласного державного радіо в 

передачі “На жорнах війни” прозвучало інтерв’ю начальника відділу ін-
формації та використання документів М. І. Ельксніт про документи, пред-
ставлені на он-лайн виставці “Дробицький Яр: де пам’ять і туга зійшлися 
навіки (до Дня пам’яті жертв Голокосту)”.

* * *
24 січня 2012 р. у приміщенні Держархіву Черкаської області під 

час проведення тематичної зустрічі зі студентами Навчально-наукового 
інституту історії та філософії Черкаського національного університету  
ім. Б. Хмельницького відбулося відкриття виставки архівних документів 
“До дня пам’яті жертв Голокосту”. Електронну версію виставки опублі-
ковано на веб-сайті архіву.

* * *
20 січня 2013 р. у приміщенні Держархіву Чернівецької області від-

булося відкриття виставки “День пам’яті жертв Голокосту...”, присвяче-
ної вшануванню пам’яті наших співвітчизників, загиблих та постражда-
лих від Голокосту.
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