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ОФІЦІЙНІ АКТИ ВИЩИХ ОРГАНІВ  
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ

____________________________________________________

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами Голодомору  
1932–1933 років в Україні

від 19 серпня 2013 року № 430/2013

З метою гідного вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні, 
забезпечення належної організації та проведення у 2013 році заходів 
у зв’язку з 80-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні  
постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:
1) утворити організаційний комітет з підготовки та проведен-

ня заходів у зв’язку з 80-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років  
в Україні;

2) забезпечити розроблення та затвердити у місячний строк план за-
ходів у зв’язку з 80-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Ук-
раїні, передбачивши, зокрема:

проведення 23 листопада 2013 року – у День пам’яті жертв голодо-
морів жалобних заходів у місті Києві, зокрема на території Національ-
ного музею “Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні”, а також 
жалобних заходів в інших населених пунктах України за участю пред-
ставників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
громадськості;

організацію в населених пунктах України тематичних виставок ар-
хівних документів, фотоматеріалів, творів мистецтва та літератури, а та-
кож виступів творчих колективів, діячів культури і мистецтв;

проведення у навчальних закладах, військових частинах, закладах 
культури заходів, присвячених ушануванню пам’яті жертв голодоморів 
в Україні;

3) ужити в установленому порядку заходів щодо прискорення спо-
рудження у місті Вашингтоні (Сполучені Штати Америки) пам’ятника 
жертвам Голодомору 1932–1933 років;
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4) забезпечити за участю Національної академії наук України під-
готовку та реалізацію програми досліджень теми голодоморів першої 
половини XX століття в Україні (Голодомору 1932–1933 років в Україні, 
голодоморів 1921–1922 років та 1946–1947 років в Україні).

2. На території України 23 листопада 2013 року приспустити Держав-
ний Прапор України, обмежити проведення розважальних заходів,внести 
відповідні зміни до програм радіо та телебачення.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київсь-
кій та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити 
і забезпечити виконання регіональних планів заходів у зв’язку з 80-ми 
роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема забезпечити 
покладання у День пам’яті жертв голодоморів траурних вінків та компо-
зицій із житніх і пшеничних колосків до пам’ятних знаків, місць поховань 
жертв голодоморів, ушанування пам’яті померлих хвилиною мовчання, 
проведення інших скорботних заходів, належне впорядкування місць по-
ховань жертв голодоморів.

4. Міністерству закордонних справ України:
забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами 

України у 2013 році заходів у зв’язку з 80-ми роковинами Голодомору 
1932–1933 років в Україні, вжити заходів з метою організації тематичних 
виставок у приміщеннях парламентів, урядових установ іноземних де-
ржав, міжнародних організацій;

забезпечити залучення до участі в офіційних заходах, які проводи-
тимуться в Україні, представників дипломатичного корпусу іноземних 
держав, акредитованого в Україні;

сприяти представникам української громадськості за кордоном у 
проведенні заходів із вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні.

5. Державному комітету телебачення і радіомовлення України спри-
яти широкому висвітленню в державних засобах масової інформації за-
ходів, що проводитимуться у зв’язку з 80-ми роковинами Голодомору 
1932–1933 років в Україні.

Президент України В. Янукович
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ПОСТАНОВА 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про відзначення 70-річчя визволення міста Нікополя 
Дніпропетровської області від німецько-фашистських 

загарбників, здобутого в результаті проведення наступальної 
Нікопольсько-Криворізької операції військами  

3-го і 4-го Українських фронтів
від 17 вересня 2013 року № 576-VII

8 лютого 2014 року відзначатиметься 70-та річниця визволення міста 
Нікополя Дніпропетровської області від німецько-фашистських загарб-
ників, здобутого в результаті проведення наступальної Нікопольсько-
Криворізької операції військами 3-го і 4-го Українських фронтів.

З метою відзначення пам’ятних дат Великої Вітчизняної війни, вша-
нування подвигів воїнів Червоної Армії із визволення міста Нікополя 
Дніпропетровської області від німецько-фашистських загарбників, здо-
бутого в результаті проведення наступальної Нікопольсько-Криворізької 
операції військами 3-го і 4-го Українських фронтів, посилення патріотич-
ного виховання громадян та на виконання Закону України “Про увічнення 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років” Верховна Рада 
України постановляє:

1. Відзначити 8 лютого 2014 року 70-ту річницю визволення міста 
Нікополя Дніпропетровської області від німецько-фашистських загарб-
ників.

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
у двотижневий термін з дня прийняття цієї Постанови утворити ор-

ганізаційний комітет з підготовки та проведення заходів із залученням 
зацікавлених ветеранських, воїнських та громадських організацій, народ-
них депутатів України; 

у місячний термін з дня утворення зазначеного організаційного ко-
мітету розробити план заходів щодо відзначення 70-ї річниці визволення 
міста Нікополя Дніпропетровської області від німецько-фашистських за-
гарбників;

організувати проведення у військових підрозділах Збройних Сил 
України і навчальних закладах, на підприємствах, в установах та органі-
заціях науково-практичних конференцій, круглих столів, уроків пам’яті, 
відвідування кімнат бойової слави, кінофестивалів, конкурсів на кращу 
патріотичну пісню, публікацію і тематичну передачу та інших заходів, 
присвячених Великій Вітчизняній війні.
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3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України передбачити 
проведення відкритих уроків пам’яті, зустрічей з ветеранами війни в за-
гальноосвітніх середніх та вищих навчальних закладах.

4. Рекомендувати Державному комітету телебачення і радіомовлення 
України організувати теле- і радіопередачі, присвячені героїчному подви-
гу воїнів, партизанів, підпільників та мирного населення під час визволен-
ня міста Нікополя Дніпропетровської області від німецько-фашистських 
загарбників, здобутого в результаті проведення наступальної Нікопольсь-
ко-Криворізької операції військами 3-го і 4-го Українських фронтів.

5. Запропонувати Національному банку України розглянути мож-
ливість карбування ювілейної монети з нагоди 70-ї річниці визволення 
міста Нікополя Дніпропетровської області від німецько-фашистських загар-
бників та проведення наступальної Нікопольсько-Криворізької операції.

6. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Вер-
ховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.

7. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В. Рибак

Про відзначення 70-річчя визволення міста Орджонікідзе 
Дніпропетровської області  

від німецько-фашистських загарбників
від 17 вересня 2013 року № 577-VII

4 лютого 2014 року відзначатиметься 70-та річниця визволення міста 
Орджонікідзе Дніпропетровської області від німецько-фашистських за-
гарбників.

З метою відзначення пам’ятних дат Великої Вітчизняної війни, вша-
нування подвигів воїнів Червоної Армії із визволення міста Орджонікідзе 
Дніпропетровської області від німецько-фашистських загарбників, поси-
лення патріотичного виховання громадян та на виконання Закону України 
“Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років” 
Верховна Рада України постановляє:

1. Відзначити 4 лютого 2014 року 70-ту річницю визволення міста 
Орджонікідзе Дніпропетровської області від німецько-фашистських за-
гарбників.

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
у двотижневий термін з дня прийняття цієї Постанови утворити ор-

ганізаційний комітет з підготовки та проведення заходів із залученням 
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зацікавлених ветеранських, воїнських та громадських організацій, народ-
них депутатів України;

у місячний термін з дня утворення зазначеного організаційного ко-
мітету розробити план заходів щодо відзначення 70-ї річниці визволення 
міста Орджонікідзе Дніпропетровської області від німецько-фашистсь-
ких загарбників;

організувати проведення у військових підрозділах Збройних Сил 
України і навчальних закладах, на підприємствах, в установах та органі-
заціях науково-практичних конференцій, круглих столів, уроків пам’яті, 
відвідування кімнат бойової слави, кінофестивалів, конкурсів на кращу 
патріотичну пісню, публікацію і тематичну передачу та інших заходів, 
присвячених Великій Вітчизняній війні.

3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України передбачити 
проведення уроків пам’яті, зустрічей з ветеранами війни в загальноосвіт-
ніх середніх та вищих навчальних закладах.

4. Запропонувати Національному банку України розглянути мож-
ливість карбування ювілейної монети з нагоди 70-ї річниці визволення 
міста Орджонікідзе Дніпропетровської області від німецько-фашистсь-
ких загарбників.

5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Вер-
ховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.

6. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В. Рибак

Про вшанування військових подвигів воїнів Червоної 
Армії під час форсування річки Дніпро на території 

Дніпропетровської області
від 19 вересня 2013 року № 611-VII

Задля відзначення пам’ятних дат Великої Вітчизняної війни, вшану-
вання військових подвигів воїнів Червоної Армії під час звільнення те-
риторії Дніпропетровської області та на виконання Закону України “Про 
увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років” Вер-
ховна Рада України постановляє:

1. Відзначити у період з 25 вересня 2013 року по 25 жовтня 2013 року 
70-ту річницю початку форсування річки Дніпро на території Дніпропет-
ровської області.

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
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у двотижневий термін з дня прийняття цієї Постанови утворити 
організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзна-
чення на державному рівні 70-річчя початку форсування річки Дніпро на 
території Дніпропетровської області;

у тримісячний термін з дня утворення зазначеного організаційного 
комітету за участю зацікавлених ветеранських, військових, громадських 
організацій, народних депутатів України розробити план заходів щодо 
відзначення 70-ї річниці початку форсування річки Дніпро на території 
Дніпропетровської області та поінформувати Верховну Раду України про 
результати його реалізації не пізніше квітня 2014 року;

передбачити у плані заходів щодо відзначення 70-ї річниці початку 
форсування річки Дніпро на території Дніпропетровської області заходи 
соціальної реклами й популяризації безсмертного подвигу бійців Чер-
воної Армії, проведення зустрічей з ветеранами війни, демонстрацію на 
телебаченні та трансляцію по радіо сюжетів, організацію виставок, від-
криття пам’ятних дощок та меморіальних знаків учасникам форсування 
річки Дніпро на території Дніпропетровської області, видання книг та ін-
формаційних матеріалів;

поінформувати Верховну Раду України про виконання Закону Ук-
раїни “Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 
років” в частині упорядкування, збереження та спорудження пам’ятників, 
створення музеїв, меморіальних комплексів, присвячених Великій Віт-
чизняній війні, шанобливого ставлення до ветеранів – воїнів-визволи-
телів Червоної Армії, символів та відзнак Великої Вітчизняної війни;

організувати проведення у військових підрозділах і навчальних за-
кладах, на підприємствах, в установах та організаціях науково-практич-
них конференцій, круглих столів, уроків пам’яті, оглядів кімнат бойової 
слави, кінофестивалів, конкурсів на кращу патріотичну пісню, публіка-
цію і тематичну передачу та інших заходів, присвячених Великій Вітчиз-
няній війні.

3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України передбачити 
проведення відкритих уроків пам’яті, зустрічей з ветеранами війни в се-
редніх та вищих навчальних закладах.

4. Рекомендувати Державному комітету телебачення і радіомовлен-
ня України забезпечити демонстрацію на телебаченні та трансляцію по 
радіо сюжетів, що висвітлюють героїчний подвиг наших воїнів під час 
визволення міста Дніпропетровська.

5. Запропонувати Національному банку України розглянути мож-
ливість карбування ювілейної монети з нагоди 70-ї річниці початку фор-
сування річки Дніпро на території Дніпропетровської області.
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6. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Вер-
ховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.

7. Ця Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опуб-
лікування.

Голова Верховної Ради України В. Рибак
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 
80-річчя від дня народження Л. М. Кравчука

від 3 липня 2013 р. № 591-р 

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 80-річчя від 
дня народження Л.М. Кравчука, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, На-
ціональній академії наук забезпечити виконання затвердженого цим розпо-
рядженням плану заходів у межах відповідних бюджетних призначень.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету 
Міністрів України 
від 3 липня 2013 р. № 591-р

ПЛАН 
заходів з підготовки та відзначення 80-річчя  

від дня народження Л. М. Кравчука

1. Провести в Київському національному університеті імені Тара-
са Шевченка наукову конференцію, присвячену інституту Президента  
України в системі державної влади України.

МОН, Мінкультури, Національна академія наук.
Січень 2014 року.

2. Провести фотовиставку, присвячену діяльності Л.М. Кравчука.
Мінкультури, Укрдержархів, Держкомтелерадіо. 

Січень 2014 року.

3. Провести в Національній опері урочистий вечір, присвячений  
80-річчю від дня народження Л.М. Кравчука.

Мінкультури. 
Січень 2014 року.
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4. Виготовити та ввести в обіг художній немаркований конверт та 
поштову марку, присвячені 80-річчю від дня народження Л.М. Кравчука.

Мінінфраструктури.
2014 рік.

5. Створити документальний фільм, організувати цикл тематичних 
теле- і радіопередач про суспільно-політичну діяльність Л.М. Кравчука, 
забезпечити висвітлення заходів з підготовки та відзначення 80-річчя від 
дня його народження.

Держкіно, Держкомтелерадіо.
2014 рік.

6. Опрацювати питання щодо створення в Адміністрації Президента 
України галереї портретів Президентів України.

Державне управління справами. 
2014 рік.

7. Організувати в Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського 
виставку документів щодо здобуття Україною незалежності.

Національна академія наук, Укрдержархів.
2014 рік.

8. Опрацювати питання щодо випуску пам’ятної медалі, присвяченої 
80-річчю від дня народження Л.М. Кравчука.

Національний банк (за згодою).
2014 рік.

9. Забезпечити видання фотоальбому, присвяченого діяльності  
Л.М. Кравчука.

Держкомтелерадіо.
2014 рік.
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Про затвердження плану заходів з підготовки і відзначення 
25-річчя організаційного об’єднання громадського руху 

колишніх малолітніх в’язнів нацизму
від 21 серпня 2013 р. № 629-р 

1. Затвердити план заходів з підготовки і відзначення 25-річчя ор-
ганізаційного об’єднання громадського руху колишніх малолітніх в’язнів 
нацизму, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Се-
вастопольській міським державним адміністраціям подати до 15 жовтня 
Державній службі з питань інвалідів та ветеранів інформацію про стан 
виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її уза-
гальнення та подання до 1 листопада Кабінетові Міністрів України.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету 
Міністрів України 
від 21 серпня 2013 р. № 629-р

ПЛАН
заходів з підготовки і відзначення 25-річчя організаційного 

об’єднання громадського руху колишніх малолітніх в’язнів нацизму

1. Надати підтримку Українській спілці в’язнів - жертв нацизму у 
підготовці та проведенні в м. Києві:

1) тематичної міжнародної конференції.
Міноборони, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів, 

Мінсоцполітики, Укрдержархів, Український інститут національної 
пам’яті (за згодою), Українська спілка в’язнів -  

жертв нацизму (за згодою).
13 вересня 2013 р.;

2) жалобної церемонії на території Національного історико-ме-
моріального заповідника “Бабин Яр”.

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів, Мінкультури, 
Міноборони, Мінсоцполітики, Мінмолодьспорт, МОН, 

Київська міськдержадміністрація, Державна міжвідомча комісія 
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у справах увічнення пам’яті жертв війни  
та політичних репресій (за згодою).

13 вересня 2013 р.;

3) урочистого зібрання представників громадських об’єднань жертв 
нацистських переслідувань.

Київська міськдержадміністрація, Українська спілка в’язнів - 
жертв нацизму (за згодою).

13 вересня 2013 року.
2. Забезпечити:
1) надання відповідно до законодавства громадським об’єднанням 

жертв нацистських переслідувань всебічної підтримки у проведенні за-
ходів з відзначення 25-річчя організаційного об’єднання громадського 
руху колишніх малолітніх в’язнів нацизму.

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

Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
До 10 вересня 2013 р.;

2) вжиття заходів із збереження пам’яті про жертв нацистських пере-
слідувань, підтримання у належному стані меморіалів, пам’ятників, брат-
ських могил та інших поховань жертв нацистських переслідувань. 

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

спілка в’язнів - жертв нацизму (за згодою).
Протягом вересня 2013 р.;

3) внесення пропозицій щодо відзначення державними нагородами 
осіб, які є колишніми малолітніми в’язнями нацизму, за значний особис-
тий внесок у збереження пам’яті про жертв нацистських переслідувань. 

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

спілка в’язнів - жертв нацизму (за згодою).
До 23 серпня 2013 р.;

4) сприяння висвітленню у засобах масової інформації заходів з від-
значення 25-річчя організаційного об’єднання громадського руху колиш-
ніх малолітніх в’язнів нацизму.

Держкомтелерадіо, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,  
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,  
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Українська спілка в’язнів - жертв нацизму (за згодою).
Протягом вересня 2013 р.;

5) у місцях проведення заходів з відзначення 25-річчя організаційно-
го об’єднання громадського руху колишніх малолітніх в’язнів нацизму:
охорону громадського порядку та дотримання безпеки дорожнього руху.

МВС.
12-13 вересня 2013 р.;

медичне супроводження та належний державний санітарно-епі-
деміологічний нагляд.

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

12-13 вересня 2013 року.
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Про участь державних архівів у проведенні
у 2014 році в Україні Року учасників бойових дій

 на території інших держав
від 1 липня 2013 р. № 89

На виконання Указу Президента України від 12 червня 2013 року  
№ 329/2013 “Про участь державних архівних установ у проведенні  
у 2014 році в Україні Року учасників бойових дій на території інших де-
ржав”,

НАКАЗУЮ:
1. Директорам ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, ДНАБ, м. Київ:
1) провести виявлення документів і матеріалів про учасників бой-

ових дій на території інших держав, про виведення військ колишнього 
СРСР з Республіки Афганістан, роль українських військовослужбовців і 
правоохоронців у міжнародних діях, заходах, спрямованих на виконання 
миротворчих та гуманітарних завдань, про діяльність Української спілки 
ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), інших дотичних доку-
ментів і матеріалів.

Цифрові копії та переліки виявлених документів і матеріалів надісла-
ти на адресу Укрдержархіву не пізніше 1 жовтня 2013 року;

2) директорам ЦДАГО, ЦДКФФА, ЦДАМЛМ забезпечити оформ-
лення каталогу та експозиції виставки з нагоди 25-ї річниці виведення 
військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан, забезпечити її від-
криття 14 лютого 2014 року.

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

1) опрацювати до кінця вересня 2013 року питання щодо можливості 
отримання цифрових копій архівних документів і матеріалів з фондів 
російських державних архівів;

2) у грудні 2013 року спільно з відділом використання інформації де-
партаменту організації архівної роботи Укрдержархіву (Ярошенко Д. В.) 
та директорами ЦДАГО, ЦДКФФА, ЦДАМЛМ розробити, з урахуванням 

НАКАЗИ ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
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виявлених архівних документів і матеріалів, тематико-експозиційний 
план виставки з нагоди 25-ї річниці виведення військ колишнього СРСР 
з Республіки Афганістан;

3) забезпечити висвітлення інформації про відкриття виставки в за-
собах масової інформації.

3. Відділу використання інформації департаменту організації архів-
ної роботи Укрдержархіву (Ярошенко Д. В.):

1) до 1 жовтня 2013 року опрацювати питання щодо можливості 
участі у підготовці експозиції виставки ГДА МО, ГДА СБУ, ГДА МВС, 
ГДА МЗС та отримання з фондів цих архівів цифрових копій документів 
і матеріалів відповідної тематики;

2) завчасно інформувати ДЕКС ЦДА про потребу державних архівів 
у транспортному забезпеченні для перевезення виставкового обладнання 
та експозицій виставок до місця їх проведення та у зворотному напрямку;

3) підготовку звітної інформації про участь державних архівних ус-
танов у проведенні у 2014 році в Україні Року учасників бойових дій на 
території інших держав.

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

1) розміщення он-лайнового варіанту виставки на офіційному веб-
порталі Укрдержархіву “Архіви України” до 14 лютого 2014 року; 

2) не пізніше ніж за місяць до дати проведення підготувати елект-
ронний варіант виставки для передання державним архівам областей, мм. 
Києва та Севастополя;

3) верстку каталогу виставки.
5. Директорам державних архівів областей, мм. Києва та Севасто-

поля:
1) забезпечити організацію та проведення до 14 лютого 2014 року те-

матичних виставок документів і матеріалів, передбачивши у їх підготовці 
участь громадських об’єднань воїнів-інтернаціоналістів та ветеранів;

2) забезпечити висвітлення у місцевих засобах масової інформації 
участі державних архівів у заходах з відзначення Року учасників бойових 
дій на території інших держав;

3) відповідно до компетенції взяти участь у інших заходах, що про-
водитимуться в регіонах;

4) не пізніше 16 лютого 2014 року інформувати Укрдержархів про 
проведену роботу.

6. ДЦЗД НАФ (Венгель Г. О.) забезпечити друк інформаційних ма-
теріалів та каталогу виставки, що експонуватиметься в м. Києві.
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7. Директору ДЕКС ЦДА (Зенченко Є. М.) забезпечити транспортне 
обслуговування ЦДАГО, ЦДКФФА, ЦДАМЛМ під час транспортування 
виставкового обладнання та експозиції  виставки до місця її проведення 
та у зворотному напрямку.

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

В. о. Голови В. М. Воронін

Про участь державних архівних установ  
та установ СФД у відзначенні Дня ветерана

від 1 липня 2013 р. № 90

На виконання пункту 2 Указу Президента України від 24 вересня 
2004 року № 1135 “Про оголошення в Україні 2005 року Роком вете-
ранів” та доручення Кабінету Міністрів України від 25 червня 2013 року  
№ 30615/13/1–12:

НАКАЗУЮ:
1. Директорам ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, ДНАБ, м. Київ провес-

ти виявлення архівних документів і матеріалів, присвячених трудовим 
досягненням та бойовим подвигам ветеранів війни, праці та військової 
служби.

Переліки та цифрові копії виявлених документів і матеріалів надісла-
ти на адресу Укрдержархіву не пізніше 22 серпня 2013 року.

2. Відділу використання інформації департаменту організації архів-
ної роботи Укрдержархіву (Ярошенко Д. В.):

1) забезпечити координацію роботи державних архівних установ 
та установ СФД з участі у заходах з підготовки та відзначення 1 жовтня  
2013 року Дня ветерана та підготовку звітної інформації і її подання до  
1 листопада 2013 року Державній службі з питань інвалідів  та ветеранів;

2) забезпечити участь керівництва Укрдержархіву 1–2 жовтня  
2013 року у ІІІ Всеукраїнському форумі ветеранів.

3. Відділу інформаційних технологій департаменту діловодства, 
формування, зберігання та обліку документів НАФ Укрдержархіву (За-
бенько Ю. І.) забезпечити розміщення он-лайнового варіанту виставки 
на офіційному веб-порталі Укрдержархіву “Архіви України” до 1 жовтня 
2013 року; 

4. Керівникам державних архівних установ та установ СФД відповід-
но до компетенції:
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1) провести виставки документів і матеріалів, присвячених трудовим 
досягненням та бойовим подвигам ветеранів війни, праці та військової 
служби;

2) проведення зустрічей колективів з ветеранами війни, праці, війсь-
кової служби, представниками громадських організацій ветеранів;

3) взяти участь у інших заходах, що проводитимуться в регіонах;
4) до 21 жовтня 2013 року подати Укрдержархіву звітну інформацію 

про участь у заходах з відзначення Дня ветерана в регіонах.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишається за Головою  

Державної архівної служби.
В. о. Голови В. М. Воронін

Про внесення змін до наказу Укрдержархіву   
від 31.01.2012 № 15 “Про затвердження складу  

 колегії ЦДАЗУ”
від 9 липня 2013 р. № 93

Відповідно до п. 11 Положення про Центральний державний архів 
зарубіжної україніки та у зв’язку з кадровими змінами у складі керівниц-
тва Центрального державного архіву зарубіжної україніки 

НАКАЗУЮ:
1. Ввести до складу колегії Центрального державного архіву зарубіж-

ної україніки Магу Ірину Миколаївну – заступника директора – головно-
го зберігача фондів ЦДАЗУ.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишається за Головою 
Укрдержархіву.

Підстава: лист Центрального державного архіву зарубіжної україні-
ки від 05.07.2013 № 197/07/07-10.

В.о. Голови служби В. М. Воронін

Про подання оперативної інформації Міністерству юстиції
від 15 липня 2013 р. № 94

З метою щоденного та щотижневого інформування Міністерства юс-
тиції про діяльність Укрдержархіву 

НАКАЗУЮ:
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1. Керівникам структурних підрозділів Укрдержархіву, Державно-
го департаменту СФД щоденно до 16 години подавати в електронному 
вигляді сектору нормативно-правового забезпечення (Сверщок Н. А.) на 
адресу: mjzvit@archives.gov.ua оперативну інформацію про діяльність 
відповідного структурного підрозділу за примірною структурою:

– інформація про поточну діяльність з розв’язання найбільш важли-
вих проблем;

– проведені заходи (стислий виклад);
– інформація про зони суспільно-політичної і соціально-економічної 

напруги в суспільстві та реагування на конфліктні ситуації;
– інформація про виконання доручень Президента України та Уряду;
– повідомлення про критичні ситуації в підвідомчих органах;
– прогнозовані події.
2. Сектору нормативно-правового забезпечення (Сверщок Н. А.):
– до 17 години подавати узагальнену інформацію до відділу органі-

заційно-аналітичної роботи та міжрегіонального співробітництва (Богу-
нова Н. К.) для візування її керівництвом; 

– до 10 години наступного дня подавати завізовану інформацію фак-
сом та електронною поштою до Департаменту взаємодії з органами влади 
Міністерства юстиції.

3. Керівникам структурних підрозділів Укрдержархіву, Державного 
департаменту СФД щочетверга до 16 години подавати в електронному 
вигляді на адресу org@archives.gov.ua стислий план роботи відповідно-
го структурного підрозділу на наступний тиждень та звіт про виконання 
плану за поточний тиждень.

4. Відділу організаційно-аналітичної роботи та міжрегіонально-
го співробітництва (Богунова Н. К.) за поданою інформацією складати 
орієнтовний план роботи Укрдержархіву на наступний тиждень та звіт 
про виконання плану поточного тижня.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника  
Голови Музичук О. В.

В.о. Голови В. М. Воронін
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Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву
 від 16.07.2013 № 8/1 “Про стан усунення недоліків,

 виявленихпід час комплексної перевірки 
у Державному архіві Донецької області”

від 16 липня 2013 р. № 95

 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 Державної 
архівної служби України, затвердженого наказом Укрдержархіву від  
25 липня 2011 р. № 13,

НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію рішення колегії Укрдержархіву від 16.07.2013 № 8/1 

“Про стан усунення недоліків, виявлених під час комплексної перевірки 
у Державному архіві Донецької області”.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова служби О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ

від 16 липня 2013 р. № 8/1

Про стан усунення недоліків,
виявлених під час комплексної перевірки

у Державному архіві Донецької області

Колегія відзначає, що архівними установами Донецької області ви-
конано значну роботу щодо усунення недоліків, виявлених у ході ком-
плексної перевірки, проведеної Державною архівною службою у липні 
2012 року.

Затверджено структуру держархіву, оновлений склад колегії, дооп-
рацьовано положення про структурні підрозділи держархіву, положення 
про ЕПК. 

Здійснено низку заходів щодо поліпшення умов зберігання документів.
Посилено контроль за поверненням справ, виданих із сховищ до чи-

тального залу та працівникам держархіву.
Заведено нову єдину книгу видавання справ для ремонтно-рестав-

раційних робіт, розпочато відновлення книги обліку надходжень фонду 
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користування і книги обліку надходжень страхового фонду у паперовому 
та електронному вигляді.

З метою усунення біоушкоджень оброблено дихлофосом та розчи-
ном аміаку 3 939 примірників газет, стіни архівосховища оброблено ан-
тибактеріальними засобами та розчином клею “ПВА”.

Поліпшено умови зберігання документів НАФ шляхом заміни або 
виділення додаткових приміщень у 8 архівних відділах міських рад  
і 3 архівних відділах райдержадміністрацій.

Встановлено охоронну сигналізацію в приміщеннях 2 архівних від-
ділів міської ради та 1 трудового архіву (з виводом на пульт позавідомчої 
державної охорони). 

Встановлено пожежну сигналізацію в приміщеннях 3 архівних від-
ділів міських рад і 1 архівного відділу райдержадміністрації.

Відремонтовано охоронну сигналізацію в приміщенні 1 архівного 
відділу міської ради, автоматичну систему пожежогасіння в архівосхови-
щі 1 архівного відділу міської ради.

З метою досягнення принципу централізації обліку у держархіві ве-
деться робота щодо створення другого примірника описів партійних фон-
дів шляхом комп’ютерного набору описів. Набрано 2114 описів.

З метою переміщення облікових документів на партійні фонди із 
будівлі № 2 до будівлі № 1 розпочато обладнання приміщення для цент-
ралізованого зберігання облікової документації.

В основному усунуто недоліки з питань формування НАФ, організа-
ції роботи з підприємствами, установами та організаціями.

Доопрацьовано Списки юридичних і фізичних осіб – джерел форму-
вання НАФ, які передають і не передають документи до держархіву.

Відповідно до вимог Порядку утворення та діяльності комісій з 
проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою 
КМУ від 8 серпня 2007 року №1004, списки – джерел формування архів-
них відділів райдержадміністрацій і міських рад затверджено директором 
держархіву.

Ліквідовано ЕК держархіву.
На 7 578 од. зб. (14%) зменшилася кількість документів, що зберіга-

ються понад встановлені строки в архівних підрозділах установ Донець-
кої області.

Укладено 3 договори про співробітництво з організаціями приватної 
форми власності – джерелами комплектування.

Відбулися певні позитивні зрушення щодо організації використання 
документної інформації.
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Держархівом налагоджено постійну співпрацю з Донецьким облас-
ним телебаченням та радіо, щотижневиком “Донецькі новини”, газетою 
“Жизнь”.

Підготовлено та проведено цикл радіопередач “На полюсах історії” 
на Донецькому обласному радіо, розміщено цикл статей у газеті “Жизнь”, 
підготовлено та проведено прес-конференцію, прямий ефір, надано 
інтерв’ю пресі з актуальних питань.

Розроблено регламент функціонування офіційного веб-сайту держ-
архіву. 

Інформація на веб-сайт держархіву подається українською, російсь-
кою та англійською мовами.

Загалом на сайті держархіву функціонує 19 сторінок.
Створили власні веб-сторінки 9 архівних відділів райдержадмініст-

рацій і міських рад. Загалом власні веб-сторінки мають 38 (84%) архівних 
відділів райдержадміністрацій і міських рад, інші розміщують інформа-
цію на сайтах міських рад та районних райдержадміністрацій. 

За допомогою мережі Інтернет проведено виявлення документів  
з історії регіону, які зберігаються у фондах Російського державного істо-
ричного архіву (м. Санкт-Петербург), виявлено 40 документів.

Водночас, держархівом не усунуто низку недоліків.
У сховищах держархіву відсутня пожежна сигналізація і система 

пожежогасіння. Водночас, заходи Програми економічного і соціального 
розвитку Донецької області на 2012 рік, якими було передбачено фінансу-
вання у розмірі 2062,7 тис. грн. на розробку проектно-кошторисної доку-
ментації для встановлення систем пожежної сигналізації та автоматично-
го пожежогасіння в архівосховищах корпусу №1, не профінансовано. 

Не забезпечено цілодобову обов’язкову охорону приміщень держар-
хіву підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутріш-
ніх справ відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 
10 серпня 1993року № 615. 

Система кондиціювання у сховищах відсутня, система вентиляції 
повітря не працює у зв’язку з відсутністю достатнього фінансування на 
електроенергію. У зв’язку з цим не дотримується температурно-вологіс-
ний режим у сховищах, що призводить до пошкодження документів.

Фінансування на доопрацювання проектно-кошторисної документа-
ції на будівництво котельні та заміну системи вентиляції і кондиціювання 
у архівосховищах будівлі №1 передбачено заходами регіональної Про-
грами забезпечення збереження документів НАФ в Донецькій області на 
2011–2015 роки на 2015 рік.
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Технічний стан страхового фонду не перевіряється, оскільки відсут-
нє обладнання та кошти на його придбання.

Потребує посилення контроль за поверненням справ до архівосхо-
вищ, виданих до читального залу та працівникам держархіву, оскільки є 
випадки несвоєчасного повернення справ.

Не завершено централізацію ведення обліку.
Залишається невирішеним питання забезпечення приміщеннями ар-

хівних відділів Добропільської, Першотравневої райдержадміністрацій, 
трудового архіву Великоновосілківської районної ради.

Не встановлено охоронну сигналізацію у 10 архівних установах ни-
зової ланки. 

Відсутня пожежна сигналізація у приміщеннях 13 архівних установ 
низової ланки.

Не завжди дотримується вимога щодо подання на розгляд ЕПК 
описів справ разом з актами про вилучення для знищення документів, не 
внесених до НАФ.

Держархів не здійснює упорядкування документів установ, підпри-
ємств, організацій на договірних засадах.

Лише 27%  архівних відділів райдержадміністрай та міських рад ма-
ють статус юридичної особи.

Кошти, отримані держархівом від надання платних послуг, є незнач-
ними.

Лише 7% архівних відділів та 11% трудових архівів надають платні 
послуги.

Ціни на роботи (послуги), що надає держархів, не переглянуто та не 
приведено у відповідність до чинного законодавства.

Виходячи з викладеного, колегія вирішує:
1. Інформацію щодо усунення недоліків, виявлених робочою групою 

Укрдержархіву під час комплексної перевірки у 2012 році, прийняти до 
відома.

2. Зобов’язати керівництво Державного архіву Донецької області 
(Буценко Н.Д.):

продовжувати вживати необхідних заходів для виконання рішення 
колегії Укрдержархіву від 26.09.2012 в повному обсязі;

надсилати Укрдержархіву піврічні звіти щодо усунення недоліків.
3. Відділу організаційно-аналітичної роботи та міжрегіонального 

співробітництва Укрдержархіву (Богунова Н. К.) продовжити контроль за 
усуненням держархівом недоліків у повному обсязі.

4. УНДІАСД (Гаранін О.Я.) провести обстеження архівосховищ 
будівлі №1 Держархіву Донецької області з метою виявлення біоушкод-
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жень та надання рекомендацій щодо їх усунення та проведення профілак-
тичних заходів.

5. Структурним підрозділам Укрдержархіву надати необхідну допо-
могу Держархіву Донецької області в організації здійснення заходів щодо 
усунення недоліків у його діяльності.

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

Про участь державних архівів у відзначенні 70-річчя 
визволення міста Слов’янська та Слов’янського району 

Донецької області та 70-річчя визволення Донбасу  
від німецько-фашистських загарбників

від 22 липня 2013 р. № 97

На виконання постанов Верховної Ради України від 4 липня 2013 
року № 416–VII “Про відзначення 70-річчя визволення міста Слов’янська 
та Слов’янського району Донецької області від німецько-фашистських за-
гарбників” та № 418– VII “Про відзначення 70-річчя визволення Донбасу 
від німецько-фашистських загарбників”, доручення Кабінету Міністрів 
України від 18 липня 2013 року № 28266/1/1–13,

НАКАЗУЮ:
1. Директорам ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, держархівів Донецької, 

Запорізької, Луганської областей провести виявлення фото- та архівних до-
кументів і матеріалів про визволення міста Слов’янська та Слов’янського 
району Донецької області, Донбасу від німецько-фашистських загарб-
ників, внесок у визволення регіону учасників підпільно-партизанського 
руху, евакуацію та реевакуацію промислових об’єктів (заводів, фабрик, 
ін.), відбудову промисловості та сільського господарства Донбасу.

Цифрові копії та переліки виявлених документів надіслати на адресу 
Укрдержархіву до 17 серпня 2013 року. 

2. Держархіву Донецької області (Буценко Н. Д.) 
не пізніше 6 вересня 2013 року забезпечити підготовку та відкриття 

експозиції виставки фото- та архівних документів і матеріалів до 70-річчя 
визволення міста Слов’янська та Слов’янського району Донецької облас-
ті від німецько-фашистських загарбників;

не пізніше 8 вересня 2013 року забезпечити підготовку та відкриття 
експозиції виставки фото- та архівних документів і матеріалів до 70-річчя 
визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників.
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Електронний варіант виставок до 2 вересня 2013 року передати 
Укрдержархіву для публікації на офіційному веб-порталі Державної ар-
хівної служби.

3. Відділу інформаційних технологій департаменту діловодства, 
формування, зберігання та обліку документів НАФ Укрдержархіву (За-
бенько Ю. І.) забезпечити розміщення он-лайнового варіанту виставок на 
офіційному веб-порталі Укрдержархіву до 6 вересня 2013 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишити за першим заступ-
ником Голови Державної архівної служби Вороніним В. М.

В. о. Голови В. М. Воронін

Про участь державних архівів у відзначенні
70-річчя прориву радянськими військами німецької лінії 

оборони “Вотан” та визволення міста Мелітополя
від 22 липня 2013 р. № 98

На виконання постанови Верховної Ради України від 4 липня 2013 
року № 413–VII “Про відзначення 70-річчя прориву радянськими вій-
ськами німецької лінії оборони “Вотан” та визволення міста Меліто-
поля та доручення Кабінету Міністрів України від 18 липня 2013 року  
№ 28266/1/1–13,

НАКАЗУЮ:
1. Директорам ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, Держархіву Запорізької 

області провести виявлення фото- та архівних документів і матеріалів 
про прорив радянськими військами німецької лінії оборони “Вотан” та 
визволення міста Мелітополя, відбудову промисловості та сільського гос-
подарства.

Цифрові копії та переліки виявлених документів надіслати на адресу 
Укрдержархіву до 9 вересня 2013 року. 

2. Держархіву Запорізької області (Тедєєв О. С.) не пізніше 19 жов-
тня 2013 року забезпечити підготовку та відкриття експозиції виставки 
фото- та архівних документів і матеріалів до 70-річчя прориву радянськи-
ми військами німецької лінії оборони “Вотан” та визволення міста Мелі-
тополя.

Електронний варіант виставки до 14 жовтня 2013 року передати 
Укрдержархіву для публікації на офіційному веб-порталі Державної ар-
хівної служби.
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3. Відділу міжнародного співробітництва департаменту організації 
архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.) опрацювати до по-
чатку жовтня 2013 року питання щодо можливості отримання з фондів 
ДАРФ та ЦАМО РФ цифрових копій архівних документів та матеріалів 
про історію підготовки та організацію прориву радянськими військами 
німецької лінії оборони “Вотан”.

4. Відділу інформаційних технологій департаменту діловодства, 
формування, зберігання та обліку документів НАФ Укрдержархіву (За-
бенько Ю. І.) забезпечити розміщення он-лайнового варіанту виставки на 
офіційному веб-порталі Укрдержархіву до 18 жовтня 2013 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишити за першим заступ-
ником Голови Державної архівної служби Вороніним В. М.

В. о. Голови В. М. Воронін

Про участь державних архівних установ
 у заходах з підготовки та відзначення 200-річчя  

від дня народження Тараса Шевченка”
від 22 липня 2013 р. № 99

На виконання Указу Президента України від 11 квітня 2012 року  
№ 257/2012 “Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річ-
чя від дня народження Тараса Шевченка” та постанови Верховної Ради  
України від 19 червня 2013 року № 340–VII “Про підготовку та відзначен-
ня 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка”,

НАКАЗУЮ:
1. Створити робочу групу з підготовки виставки фото- та архівних 

документів і матеріалів “До 200-річчя від дня народження Тараса Шев-
ченка” та реалізації спільних проектів з Федеральним архівним агент-
ством (Російська Федерація) до 200-річного ювілею Тараса Шевчен-
ка: підготовки та видання “Художнього альбому про Т. Г. Шевченка”, 
організації та проведення круглого столу “Життя та творча спадщина  
Т. Г. Шевченка” у складі:

Воронін В. М.
Прилепішева Ю. А.
Маковська Н. В.
Козіна О. Г.
Топішко Н. О.
Кісіль І. М.
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Кульчий О. В.
Робочій групі:
1) Прилепішевій Ю. А., Кульчий О. В. до 14 жовтня 2013 року опра-

цювати питання щодо можливості отримання з фондів Інституту літера-
тури ім. Т. Г. Шевченка НАН України та Інституту рукопису Національної 
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського цифрових копій архівних доку-
ментів і матеріалів про життя та творчу діяльність Тараса Шевченка;

2) до 21 жовтня 2013 року розробити тематико-експозиційний план 
виставки “До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка” з ураху-
ванням виявлених у державних архівних установах фото- та архівних до-
кументів і матеріалів;

3) до кінця 2013 року підготувати та затвердити в установленому по-
рядку робочий план та сценарій проведення круглого столу “Життя та 
творча спадщина Т. Г. Шевченка”, передбачивши участь у ньому шевчен-
кознавців та архівістів України, Росії, Казахстану, інших держав;

4) Вороніну В. М., Прилепішевій Ю. А., Кульчий О. В. забезпечити 
узгодження з російською стороною концепції та робочого плану з підго-
товки до видання “Художнього альбому про Т. Г. Шевченка”;

5) визначити дату та місце проведення наприкінці лютого – на почат-
ку березня 2014 року виставки “До 200-річчя від дня народження Тараса 
Шевченка” та круглого столу “Життя та творча спадщина Т. Г. Шевченка” 
в приміщенні ЦДАМЛМ.

2. Директорам ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, ЦДІАК, ЦДІАЛ, 
ЦДАМЛМ, ДНАБ, м. Київ, держархівів Київської, Кіровоградської, Пол-
тавської, Сумської, Харківської, Черкаської, Чернігівської областей та  
м. Києва:

1) до 7 жовтня 2013 року виявити архівні документи і матеріали про 
життя, творчу та громадську діяльність Тараса Шевченка, перепоховання 
та вшанування пам’яті видатного сина українського народу.

Цифрові копії виявлених архівних документів і матеріалів їх пере-
ліки надіслати до відділу міжнародного співробітництва Укрдержархіву 
(Прилепішева Ю. А.);

2) Директору ЦДАЗУ (Берковський В. Г.) до кінця жовтня 2013 року 
опрацювати питання щодо можливості отримання цифрових копій до-
кументів і матеріалів, пов’язаних з життям, творчістю та громадською 
діяльністю Тараса Шевченко, з архівних фондів української діаспори за 
кордоном для включення до експозиції виставки, про результати інфор-
мувати Укрдержархів.

2) Директорам ЦДАМЛМ, ЦДІАК, ЦДКФФА забезпечити:
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2.1.) підготовку та розміщення експозиції виставки “До 200-річчя від 
дня народження Тараса Шевченка” в приміщенні ЦДАМЛМ у терміни 
визначені робочою групою після затвердження тематико-експозиційного 
плану виставки;

2.2.) підготовку афіші та буклету виставки не пізніше ніж за 10 днів 
до дати відкриття виставки та круглого столу;

2.3.) ЦДАМЛМ та ЦДІАК підготовку прес-релізу не пізніше ніж за 
10 днів до дати відкриття виставки та круглого столу.

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

1) забезпечити координацію роботи робочої групи та державних ар-
хівних установ з підготовки та проведення виставки, круглого столу та 
підготовки до видання каталогу;

2) до кінця жовтня 2013 року опрацювати питання щодо можливості 
отримання з фондів державних архівних установ Росії, Казахстану, Поль-
щі та Литви цифрових копій архівних документів і матеріалів про жит-
тя та творчу діяльність Тараса Шевченка для включення до експозиції 
виставки;

3) висвітлення у засобах масової інформації участі Укрдержархіву 
та державних архівних установ у заходах з відзначення 200-річчя від дня 
народження Тараса Шевченка;

4) координацію роботи з реалізації спільних проектів з Федеральним 
архівним агентством (Російська Федерація) до 200-річного ювілею Тара-
са Шевченка.

4. Керівникам державних архівних установ:
1) підготувати і провести в регіонах тематичні виставки фото- та 

архівних документів, присвячені історії життя, творчій та громадській 
діяльності Тараса Шевченка, вшануванню його пам’яті;

2) відповідно до компетенції взяти участь в урочистостях та інших 
тематичних просвітницьких, культурно-мистецьких заходах до 200-річчя 
від дня народження Тараса Шевченка, що проводитимуться в регіонах;

3) ЦДКФФА сприяти представникам теле- та радіо компаній в під-
готовці документальних фільмів про видатного сина українського народу 
Тараса Шевченка;

4) забезпечити висвітлення у засобах масової інформації участі де-
ржавних архівних установ у зазначених заходах;

5) про проведену роботу до 10 березня 2014 року інформувати Укрде-
ржархів.

5. Відділу інформаційних технологій департаменту діловодства, 
формування, зберігання та обліку документів НАФ Укрдержархіву  
(Забенько Ю. І.) забезпечити:
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1) розміщення он-лайнового варіанту виставки на офіційному веб-
порталі Укрдержархіву “Архіви України” не пізніше ніж за 5 днів до дати 
відкриття виставки;

2) не пізніше ніж за місяць до дати проведення підготувати елект-
ронний варіант виставки для передання державним архівам областей, мм. 
Києва та Севастополя;

3) верстку каталогу виставки.
6. Фінансово-економічному управлінню Укрдержархіву (Стадник В. 

А.) передбачити у проекті Державного бюджету на наступний рік видатки 
на фінансування організації та проведення Укрдержархівом наприкінці 
лютого – на початку березня 2014 року заходів до 200-річчя від дня на-
родження Тараса Шевченка.

7. ДЦЗД НАФ (Венгель Г. О.) забезпечити друк інформаційних ма-
теріалів та каталогу виставки, круглого столу.

8. Директору ДЕКС ЦДА (Зенченко Є. М.) забезпечити:
1) транспортне обслуговування ЦДАМЛМ, ЦДІАК, ЦДКФФА під 

час транспортування виставкового обладнання та експозиції  виставки до 
місця її проведення та у зворотному напрямку;

2) транспортне обслуговування представників державних архівних 
установ Росії, Казахстану, інших держав – учасників відкриття виставки 
та круглого столу.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишається за Головою  
Державної архівної служби Гінзбург О. П.

В. о. Голови Державної служби В. М. Воронін

Щодо участі делегації українських архівістів
у 14-й Загальній конференції Євро-Азійського регіонального 

відділення Міжнародної ради архівів (мм. Бішкек,  
Чолпон-Ата, Киргизька Республіка, 1–7 вересня 2013 року)

від 27 липня 2013 р. № 101

На виконання Протоколу 13-ї Загальної конференції Євро-Азійсь-
кого регіонального відділення (ЄВРАЗІКА) Міжнародної ради архівів 
(МРА) та беручи до уваги запрошення Голови ЄВРАЗІКИ А. С. Вірабяна 
від 15 липня 2013 року,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад української делегації у кількості 4 особи:
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Музичук О. В.    керівник делегації
Прилепішева Ю. А.
Козіна О. Г.
Камєнєва С. А.
2. Відділу організаційно-аналітичної роботи та міжрегіонального 

співробітництва департаменту організації архівної роботи Укрдержар-
хіву (Богунова Н. К.) до 19 серпня 2013 року підготувати інформаційні 
матеріали (російською мовою, обсяг 5 сторінок машинопису) про стан 
розвитку архівної галузі в Україні та установ СФД у 2012 – першому 
півріччі 2013 року для виступу заступника Голови Державної архівної 
служби Музичук О. В. на робочому засіданні ЄВРАЗІКИ.

3. Департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку до-
кументів НАФ Укрдержархіву (Сельченкова С. В.) та директору УНДІАСД 
(Гаранін О. Я.) до 19 серпня 2013 року визначитися із темою доповіді та 
до 26 серпня 2013 року підготувати матеріали доповіді заступника Голо-
ви Державної архівної служби Музичук О. В. на науковій конференції 
(круглому столі) “Сучасні проблеми в сфері комплектування державних 
архівів” та її презентацію (російською мовою, обсяг до 12/15 сторінок ма-
шинопису), її електронний варіант передати відділу міжнародного спів-
робітництва департаменту організації архівної роботи Укрдержархіву.

4. Директорам ЦДАГО (Козіна О. Г.) та Держархіву Київської облас-
ті (Камєнєва С. А.) підготувати доповіді (російською мовою) на наукову 
конференцію (круглий стіл) “Сучасні проблеми в сфері комплектування 
державних архівів”, що відбудеться у рамках робочих засідань ЄВРАЗІКИ, 
їх повний текст на електронному носії передати до Укрдержархіву не піз-
ніше 19 серпня 2013 року.

5. Начальнику відділу міжнародного співробітництва департаменту 
організації архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпе-
чити:

1) координацію роботи з керівництвом ЄВРАЗІКИ та відповідаль-
ними працівниками Архівного агентства при Державній реєстраційній 
службі при Уряді Киргизької Республіки з питань організації перебування 
українських архівістів у мм. Бішкек та Чолпон-Ата;

2) підготовку в установленому порядку до підписання в рамках  
14-ї Загальної конференції ЄВРАЗІКИ Протокол про затвердження Пла-
ну спільних заходів Державної архівної служби України та Федерального 
архівного агентства (Російська Федерація) на 2014–2016 роки.

5. Фінансово-економічному управлінню Укрдержархіву (Стадник В. А.) 
забезпечити коштами (добові на 5 діб, авіаквиток, готельні на 4 доби) пра-
цівників Укрдержархіву, що відряджаються до Киргизької Республіки. 
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6. Відділу кадрового забезпечення департаменту організації архівної 
роботи Укрдержархіву (Баранова О. В.) підготувати наказ про відряджен-
ня керівництва та відповідальних працівників Укрдержархіву до мм. Біш-
кек Чолпон-Ата (Киргизької Республіки).

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

В. о. Голови В. М. Воронін

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

документознавства, археографії за 2012 рік
від 26 липня 2013 р. № 102

Відповідно до Положення про конкурс науково-методичних та на-
уково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, архео-
графії, затвердженого наказом Держкомархіву від 28.07.2010 № 101, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12.08.2010 № 676/17971 
та на підставі рішення Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву від 
26.06.2013 року (протокол № 2)

НАКАЗУЮ:
1. Присудити першу премію із врученням дипломів І ступеня за-

ступнику директора ЦДАВО України Берковській Оксані Борисівні та 
колишньому головному спеціалісту сектору використання інформації до-
кументів ЦДЕА України Загородньому Олегу Вікторовичу за підготовку 
методичних рекомендацій “Доступ державних архівів до електронних 
документів, що знаходяться на зберіганні у Центральному державному 
електронному архіві України”.

2. Присудити другу премію із врученням диплому ІІ ступеня завіду-
вачу сектора науково-технічної інформації науково-інформаційного відді-
лу УНДІАСД Романовському Ростиславу Володимировичу за підготовку 
методичних рекомендацій “Вимоги до підготовки довідкових архівно-ар-
хеографічних видань”.

3. Присудити третю премію із врученням дипломів ІІІ ступеня науко-
вому співробітнику відділу інформаційних технологій Державного архіву 
Хмельницької області Галатирі Віталію Вікторовичу, начальнику відді-
лу інформаційних технологій Державного архіву Хмельницької області 
Олійнику Юрію Васильовичу за підготовку макету обласної пересувної 
історико-документальної виставки “Хмельниччина в роки Великої Віт-
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чизняної війни 1941–1945 рр.”, з науково-довідковим виданням “Хмель-
ниччина в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.) або Поділля 
очима солдатів вермахту”.

4. Відділу організаційно-аналітичної роботи та міжрегіонального 
співробітництва Укрдержархіву (Богунова Н. К.) забезпечити виготов-
лення та вручення дипломів.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. Голови служби В.М. Воронін

Щодо участі у роботі 2-го засідання українсько-китайської 
Підкомісії з питань співробітництва у сфері культури  

в м. Пекін (КНР), 8–13 вересня 2013 року
від 5 серпня 2013 р. № 105

На виконання Протоколу 1-го засідання українсько-китайської 
Підкомісії з питань співробітництва у сфері культури від 11 листопада  
2011 року, доручення Кабінету Міністрів України від 7 травня 2013 року 
№ 17684/1/1–13 та беручи до уваги запрошення Головного архівного  
управління КНР від 29 липня 2013 року,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад української делегації у кількості 2 особи:
Гінзбург О. П.    керівник делегації
Кісіль І. М.
2. Начальнику відділу міжнародного співробітництва департаменту 

організації архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпе-
чити:

1) координацію роботи з Міністерством культури, Посольством КНР 
в Україні та Посольством України в КНР з питань організації перебуван-
ня українських архівістів у м. Пекін, оформлення в’їзних віз до КНР та 
технічного завдання на відрядження до КНР;

2) підготовку в установленому порядку до підписання в рамках  
2-го засідання українсько-китайської Підкомісії Угоди про співробітниц-
тво між Державною архівною службою України та Державним архівним 
управлінням Китайської Народної Республіки в архівній сфері.

3. Фінансово-економічному управлінню Укрдержархіву (Стадник В. А.) 
забезпечити оплату послуг на обслуговування Голови Державної архівної 
служби в Залі офіційних делегацій 8 та 13 вересня 2013 року. 
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4. Відділу кадрового забезпечення департаменту організації архівної 
роботи Укрдержархіву (Баранова О. В.) підготувати наказ про відряджен-
ня Голови Державної архівної служби до м. Пекін (КНР).

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою
Голова О. П. Гінзбург

 

Про оголошення конкурсу наукових праць
імені Василя Веретенникова у галузі архівознавства,

археографії і документознавства
від 5 серпня 2013 р. № 108

Відповідно до Положення про конкурс наукових праць імені Васи-
ля Веретенникова у галузі архівознавства, археографії і документознавс-
тва, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 4 березня  
2013 року  № 370/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  
5 березня 2013 року за № 357/22889, з метою стимулювання інтересу пра-
цівників галузі та громадськості до наукових досліджень

НАКАЗУЮ:
1. Оголосити конкурс наукових праць імені Василя Веретенникова  

у галузі архівознавства, археографії і документознавства.
2. Для наукової оцінки робіт створити експертну комісію у складі:
Воронін В.М
Прись Т.П.

Богунова Н.К.

Сельченкова С.В.

Прилепішева Ю.А.

Щербак М.Г.

– Перший заступник Голови Укрдержархіву
– директор департаменту організації архівної 
роботи Укрдержархіву
– заступник директора департаменту-на-
чальник відділу організаційно-аналітичної 
роботи та міжрегіонального співробітництва 
Укрдержархіву
– директор департаменту діловодства, форму-
вання, зберігання та обліку НАФ Укрдержар-
хіву
– заступник директора департаменту- началь-
ник відділу міжнародного співробітництва 
Укрдержархіву
– завідувач кафедри архівознавства та спе-
ціальних галузей історичної науки Київсько-
го національного університету імені Тараса 
Шевченка (за згодою)
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Христова Н.М. – завідувач відділу фізико-хімічних та біологіч-
них досліджень УНДІАСД (за згодою)

2. Експертній комісії до 1 грудня 2013 року подати на розгляд Науко-
во-видавничої ради Укрдержархіву висновки щодо кращих робіт, висуну-
тих на здобуття премії.

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 участь ЦДАМЛМ у виставковому проекті
“Адріан Прахов та його коло”

від 12 серпня 2013 р. № 109

У зв’язку із зверненням Національного заповідника “Софія Київська” 
(далі – Національний заповідник) з пропозицією взяти участь у вистав-
ковому проекті “Адріан Прахов та його коло”, тематико-експозиційним 
планом якого передбачено включення до експозиції документів з фондів 
ЦДАМЛМ України (оригінали та копії),

НАКАЗУЮ:
1. Директору ЦДАМЛМ (Кульчий О. В.):
1) до кінця вересня 2013 року укласти з Національним заповідником 

договір про передавання у тимчасове користування оригіналів предметів 
з фондів архіву, проект договору погодити з відділами зберігання та облі-
ку документів НАФ (Кисельова Л. А.) та міжнародного співробітництва 
Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.), сектором нормативно-правового 
забезпечення (Швець О. І.) Укрдержархіву;

2) копії підписаного договору у триденний термін надати Укрдерж-
архіву;

3) забезпечити на період визначений у договорі (листопад – грудень 
2013 року) передавання у тимчасове користування Національному за-
повіднику оригіналів документів НАФ з фондів архіву для використання 
в експозиції виставки терміном на один місяць (Додаток № 1);

4) завчасно надати ДЦЗД НАФ оригінали документів для виготов-
лення страхових копій на оригінали документів;

5) передавання оригіналів документів здійснити відповідно до вимог 
Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” 
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та “Порядку користування документами Національного архівного фонду 
України, що належать державі, територіальним громадам”.

2. Покласти персональну відповідальність за своєчасне повернен-
ня оригіналів документів НАФ з фондів ЦДАМЛМ на директора архіву 
Кульчий О. В.

3. ДЦЗД НАФ (Венгель Г. О.) забезпечити виготовлення страхових 
копій на оригінали документів з фондів ЦДАМЛМ, що експонуватимуть-
ся на виставці.

4. Відділам міжнародного співробітництва (Прилепішева Ю. А.) та 
зберігання та обліку документів НАФ (Кисельова Л. А.) забезпечити ко-
ординацію та контроль за роботою ЦДАМЛМ з Національним заповід-
ником.

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

Голова Державної служби О. П. Гінзбург

Про внесення змін до наказу Укрдержархіву
від 31.10.2012 № 14 “Про затвердження складу колегії

ЦДАМЛМ України”
від 22 серпня 2013 р. № 113

Відповідно до п. 11 Положення про Центральний державний архів-
музей літератури і мистецтва України та у зв’язку з кадровими змінами в 
Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України 

НАКАЗУЮ:
1. Включити до складу колегії ЦДАМЛМ Конах Світлану Тихонів-

ну – заступника директора ЦДАМЛМ.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Підстава: лист Центрального державного архіву-музею літератури  

і мистецтва України від 15.08.2013 № 339.

Голова служби О. П. Гінзбург
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Про внесення змін до Положення
про Північно-східний регіональний центр

страхового фонду документації
від 22 серпня 2013 р. № 114

Відповідно до Указу Президента України від 24 травня 2013 року  
№ 307 “Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державни-
ми адміністраціями виконавчої влади на відповідній території” та з ме-
тою удосконалення діяльності Північно-східного регіонального центру 
страхового фонду документації,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зміни до Положення про Північно-східний регіо-

нальний центр страхового фонду документації, затвердженого наказом 
Укрдержархіву від 20.04.2012 № 70, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова служби О. П. Гінзбург

Про внесення змін до Положення
про Північний регіональний центр

страхового фонду документації
від 22 серпня 2013 р. № 115

Відповідно до Указу Президента України від 24 травня 2013 року  
№ 307 “Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державни-
ми адміністраціями виконавчої влади на відповідній території” та з ме-
тою удосконалення діяльності Північного регіонального центру страхо-
вого фонду документації,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зміни до Положення про Північний регіональний центр 

страхового фонду документації, затвердженого наказом Укрдержархіву 
від 20.04.2012 № 71, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова служби О. П. Гінзбург
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Про внесення змін до Положення
про Південно-східний регіональний центр

страхового фонду документації
від 22 серпня 2013 р. № 116

Відповідно до Указу Президента України від 24 травня 2013 року  
№ 307 “Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державни-
ми адміністраціями виконавчої влади на відповідній території” та з ме-
тою удосконалення діяльності Південно-східного регіонального центру 
страхового фонду документації,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зміни до Положення про Південно-східний регіо-

нальний центр страхового фонду документації, затвердженого наказом 
Укрдержархіву від 20.04.2012 № 72, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова служби О. П. Гінзбург

Про внесення змін до Положення
про Південно-західний регіональний центр

страхового фонду документації
від 22 серпня 2013 р. № 117

Відповідно до Указу Президента України від 24 травня 2013 року  
№ 307 “Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державни-
ми адміністраціями виконавчої влади на відповідній території” та з ме-
тою удосконалення діяльності Південно - західного регіонального центру 
страхового фонду документації,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зміни до Положення про Південно-західний регіо-

нальний центр страхового фонду документації, затвердженого наказом 
Укрдержархіву від 20.04.2012 № 73, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова служби О. П. Гінзбург



42

Про внесення змін до Положення
про Південний регіональний центр

страхового фонду документації
від 22 серпня 2013 р. № 118

Відповідно до Указу Президента України від 24 травня 2013 року  
№ 307 “Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державни-
ми адміністраціями виконавчої влади на відповідній території” та з ме-
тою удосконалення діяльності Південного регіонального центру страхо-
вого фонду документації,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зміни до Положення про Південний регіональний 

центр страхового фонду документації, затвердженого наказом Укрдерж-
архіву від 20.04.2012 № 74, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова служби О. П. Гінзбург

Про внесення змін до Положення
про Кримський регіональний центр

страхового фонду документації
від 22 серпня 2013 р. № 119

Відповідно до Указу Президента України від 24 травня 2013 року  
№ 307 “Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державни-
ми адміністраціями виконавчої влади на відповідній території” та з ме-
тою удосконалення діяльності Кримського регіонального центру страхо-
вого фонду документації,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зміни до Положення про Кримський регіональний 

центр страхового фонду документації, затвердженого наказом Укрдерж-
архіву від 20.04.2012 № 75, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова служби О. П. Гінзбург
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Про внесення змін до Положення
про Західний регіональний центр

страхового фонду документації
від 22 серпня 2013 р. № 120

Відповідно до Указу Президента України від 24 травня 2013 року  
№ 307 “Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державни-
ми адміністраціями виконавчої влади на відповідній території” та з ме-
тою удосконалення діяльності Західного регіонального центру страхово-
го фонду документації,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зміни до Положення про Західний регіональний центр 

страхового фонду документації, затвердженого наказом Укрдержархіву 
від 20.04.2012 № 76, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова служби О. П. Гінзбург

Про внесення змін до Положення
про Донбаський регіональний центр

страхового фонду документації
від 22 серпня 2013 р. № 121

Відповідно до Указу Президента України від 24 травня 2013 року  
№ 307 “Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державни-
ми адміністраціями виконавчої влади на відповідній території” та з метою 
удосконалення діяльності Донбаського регіонального центру страхового 
фонду документації

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зміни до Положення про Донбаський регіональний 

центр страхового фонду документації, затвердженого наказом Укрдерж-
архіву від 20.04.2012 № 77, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова служби О. П. Гінзбург
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Про участь державних архівних установ
у заходах у зв’язку з 80-ми роковинами Голодомору

1932–1933 років в Україні
від 30 серпня 2013 р. № 123

На виконання Указу Президента України від 19 серпня 2013 року  
№ 430/2013 “Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами Голодомору 1932–
1933 років в Україні”,

НАКАЗУЮ:
1. Керівникам державних архівних установ організувати та про-

вести тематичні виставки архівних та фотодокументів у зв’язку з 80-ми 
роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні (до 22 листопада  
2013 року).

Про плановані заходи інформувати Укрдержархів до початку листо-
пада 2013 року, про проведену роботу до 25 листопада 2013 року.

2. Відділу використання інформації департаменту організації архів-
ної роботи Укрдержархіву (Ярошенко Д. В.) забезпечити координацію 
роботи державних архівних установ з підготовки та проведення виставок 
архівних документів та фотоматеріалів до 80-річчя Голодомору 1932–
1933 років в Україні.

3. Відділу інформаційних технологій департаменту діловодства, 
формування, зберігання та обліку документів НАФ Укрдержархіву (За-
бенько Ю. І.) забезпечити розміщення он-лайнового варіанту виставки за 
раніше виявленими документами у 2008 році на офіційному веб-порталі 
Укрдержархіву (до 20 листопада 2013 року).

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

В. о. Голови О. В. Музичук

Про організацію виставки, присвяченої
діяльності Л. М. Кравчука та його внеску

у здобуття Україною незалежності
від 30 серпня 2013 р. № 124

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лип-
ня 2013 року № 591-р “Про затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення 80-річчя від дня народження Л. М. Кравчука”
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НАКАЗУЮ:
1. Директорам ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, держархівів Рівненсь-

кої, Чернівецької областей та м. Києва провести виявлення фото- та архів-
них документів і матеріалів про життя та діяльність Л. М. Кравчука, його 
внесок у здобуття Україною незалежності.

Цифрові копії та переліки виявлених документів надіслати на адресу 
Укрдержархіву до 18 жовтня 2013 року. 

2. Директорам ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА:
1) до 20 грудня 2013 року забезпечити підготовку експозиції вистав-

ки фото- та архівних документів, присвяченої життю та діяльності  
Л. М. Кравчука, його внеску у здобуття Україною незалежності, з ура-
хуванням її розміщення в приміщенні Національної опери під час про-
ведення урочистого вечора, присвяченого 80-річчю від дня народження  
Л. М. Кравчука;

2) до 20 грудня 2013 року передати електронний варіант виставки 
Укрдержархіву для публікації на офіційному веб-порталі Укрдержархіву 
у рубриці “Документальні виставки on-line”;

3) упродовж 2014 року взяти участь відповідно до компетенції в 
організації та відкритті в приміщенні Національної бібліотеки імені  
В. І. Вернадського виставки документів щодо здобуття Україною неза-
лежності, про результати інформувати Укрдержархів.

3. Структурним підрозділам забезпечити:
1) відділу міжнародного співробітництва (Прилепішева Ю. А.) та 

відділу використання інформації (Ярошенко Д. В.) департаменту органі-
зації архівної роботи Укрджерархіву забезпечити координацію роботи 
з Міністерством культури України та Національною бібліотекою імені  
В. І. Вернадського з питань розміщення та відкриття виставок до 80-річчя 
від дня народження Л. М. Кравчука у січні 2014 року та щодо здобуття 
Україною незалежності впродовж  2014 року;

2) відділу міжнародного співробітництва (Прилепішева Ю. А.) ви-
світлення у засобах масової інформації участі Укрдержархіву у заходах з 
підготовки та відзначення 80-річчя від дня народження Л. М. Кравчука;

3) відділу використання інформації (Ярошенко Д. В.) інформування 
Кабінету Міністрів України та Міністерства культури України про участь 
Укрдержархіву у заходах з підготовки та відзначення 80-річчя від дня на-
родження Л. М. Кравчука.

4) відділу інформаційних технологій департаменту діловодства, 
формування, зберігання та обліку документів НАФ Укрдержархіву  
(Забенько Ю. І.) забезпечити розміщення он-лайнового варіанту виставки 
на офіційному веб-порталі Укрдержархіву до 26 грудня 2013 року.
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5. Контроль за виконанням цього наказу залишається за Головою  
Державної служби Гінзбург О. П.

В. о. Голови Державної служби О. В. Музичук

Про зміни у складі Центральної комісії Державної архівної 
служби з контролю за наявністю, станом та розшуком 

документів Національного архівного фонду
від 10 вересня 2013 р. № 128

На часткову зміну наказу Державної архівної служби від 22.12.2011 
№ 127 “Про затвердження складу Центральної комісії Державної архівної 
служби з контролю за наявністю, станом та розшуком документів Націо-
нального архівного фонду” у зв’язку з виробничою необхідністю,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити секретарем Центральної комісії Державної архівної 

служби з контролю за наявністю, станом та розшуком документів На-
ціонального архівного фонду Фесенко І.Г., головного спеціаліста відділу 
зберігання та обліку документів Національного архівного фонду Укрдерж-
архіву, вивівши зі складу Боярчук І. Г., головного спеціаліста відділу 
зберігання та обліку документів Національного архівного фонду Укрдерж-
архіву та Яценюк А.М., директора Державного центру збереження доку-
ментів Національного архівного фонду.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. Голови О. В. Музичук

Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву  
від 17.09.2013 № 10/2 “Про стан виконання в Державній 

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

Кабінету Міністрів України, власних рішень”
від 19 вересня 2013 р. № 129

Відповідно до пункту 12 Положення про Державну архівну  служ-
бу 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 17.09.2013  

№ 10/2 “Про стан виконання в Державній  архівній службі законів Украї-
ни, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабіне-
ту Міністрів України, власних рішень”.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова служби О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

від 17 вересня 2013 р. № 10/2

Про стан виконання в Державній архівній службі законів України, 
постанов Верховної Ради України, актів Президента України,  

Кабінету Міністрів України, власних рішень

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан виконавської дис-
ципліни у Укрдержархіві за III квартал 2013 року та заходи щодо поси-
лення контролю і підвищення відповідальності за своєчасне і безумов-
не виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів 
і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів і 
доручень Міністерства юстиції, звернень та запитів народних депутатів 
України, колегія Укрдержархіву відзначає, що питання забезпечення на-
лежної виконавської дисципліни займають пріоритетне місце в діяльності 
Укрдержархіву.

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 Секрета-
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ря Ради національної безпеки і оборони України та Кабінету Міністрів  
України про стан виконання завдань, доведених органам виконавчої вла-
ди рішеннями Ради національної безпеки і оборони України.

У III кварталі 2013 року до Укрдержархіву надійшло 220 документів 
органів влади вищого рівня, в тому числі: 2 укази і доручення Президен-
та України, 115 постанов, розпоряджень, витягів з протоколів Кабінету 
Міністрів України, 4 звернення народних депутатів України, 3 постанови 
Верховної Ради України, 95 доручень та наказів Міністерства юстиції.  
З них таких, що вимагали виконання з боку Укрдержархіву – 149; до 
відома, до справи, для врахування, використання, ознайомлення, для  
роботи – 71.

Станом на 17.09.2013 на контролі виконання доручень в Укрдержар-
хіві знаходяться 75 довгострокових документів, на які надається щоквар-
тальна, щомісячна або щотижнева інформація.

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 щоквартально 
розглядаються колегією Укрдержархіву. 

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.

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
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Про ведення протоколів оперативних нарад
з директорами центральних державних архівних установ

у Голови Державної архівної служби
від 23 вересня 2013 р. № 131

З метою систематизації доручень Голови Державної архівної служби 
та належним виконанням функцій директорами центральних державних 
архівних установ

НАКАЗУЮ:
1. Покласти ведення протоколів оперативних нарад з директорами 

центральних державних архівних установ у Голови Державної архівної 
служби на головного спеціаліста відділу міжнародного співробітництва 
департаменту організації архівної роботи Кіслову Г. В.

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

Голова служби О. П. Гінзбург

Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву  
від 17.09.2013 № 10/3 “Про стан усунення недоліків, 

виявлених під час комплексної перевірки  
у Держархіві Івано-Франківської області”

від 24 вересня 2013 р. № 132

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 17.09.2013 № 10/3 

“Про стан усунення недоліків, виявлених під час комплексної перевірки 
у Держархіві Івано-Франківської області”.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

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

від 17 вересня 2013 р. № 10/3

Про стан усунення недоліків, 
виявлених під час комплексної перевірки

Державного архіву Івано-Франківської області

Розглянувши результати контрольної перевірки діяльності Держав-
ного архіву Івано-Франківської області (далі – держархів), колегія за-
значає, що архівними установами Івано-Франківської області проведено 
певну роботу щодо усунення порушень і недоліків, виявлених у ході ком-
плексної перевірки фахівцями Укрдержархіву у травні 2012 року.

На засіданні колегії держархіву розглянуто результати комплексної 
перевірки та затверджено план заходів щодо усунення недоліків у діяль-
ності держархіву. На виконання плану заходів проведено наступну роботу.

Затверджено нову структуру держархіву, штатний розпис працівни-
ків держархіву приведено у відповідність до структури.

Вжито заходів щодо поліпшення роботи всіх дорадчих органів архіву.
Проведено певну роботу щодо покращення роботи з питань форму-

вання НАФ та роботи з підприємствами, установами та організаціями.
Поновлено списки юридичних осіб – джерел формування НАФ, дже-

рел формування НАФ науково-технічною документацією, які схвалено 
ЕПК та затверджено директором держархіву. З метою розмежування дже-
рел комплектування НАФ, список юридичних осіб – джерел формування 
НАФ науково-технічною документацією погоджено ЕПК ЦДНТА України. 

Заведено картотеку обліку роботи з юридичними особами – джерела-
ми формування НАФ, які не передають документи до держархіву.

Посилено контроль за організацією стану діловодства та архів-
ної справи юридичних осіб - джерел формування. Протягом ІІ півріччя  
2012 - І півріччя 2013 років держархівом проведено 40 комплексних та 
4 тематичних перевірки. Довідки про результати перевірок складаються 
відповідно архівних вимог. Також держархів проводить паспортизацію 
архівних підрозділів юридичних осіб.

Проведено семінар для установ, підприємств та організацій на тему: 
“Порядок заповнення паспорта архівного підрозділу установ, організацій, 
підприємств”. Складено та затверджено плани-графіки проведення пере-
вірянь роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підроз-
ділів юридичних осіб – джерел формування НАФ. Покращилася якість 
укладання номенклатур справ юридичними особами обласного рівня.
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Скасовано низку наказів держархіву про затвердження цін на робо-
ти (послуги), які суперечили чинному законодавству. Водночас, ціни на 
роботи і послуги, що виконуються держархівом на договірних засадах, 
переглянуто та зареєстровано в Головному управлінні юстиції в Івано-
Франківській області.

Приведено у відповідність до встановлених вимог роботу кадрової 
служби. 

Водночас, частину недоліків усунуто держархівом не у повному обсязі.
Затверджено Регламент діяльності держархіву, положення про усі 

структурні підрозділи, посадові інструкції працівників, внесено зміни до 
розподілу обов’язків між директором та заступниками директора держар-
хіву, але зазначені документи потребують подальшого доопрацювання та 
приведення у відповідність до чинного Положення про держархів, за-
твердженого у березні 2013 року.

Не вдалося повною мірою усунути недоліки у плануванні роботи де-
ржархіву.

Рішенням Івано-Франківської обласної ради затверджено регіональ-
ну цільову програму забезпечення збереженості документів Національ-
ного архівного фонду в Державному архіві Івано-Франківської області на 
2013–2015 роки, але станом на липень 2013 року фінансування заходів 
цієї Програми не здійснювалося.

Держархівом не усунуто низку недоліків, виявлених комплексною 
перевіркою.

Автоматичну систему пожежогасіння в держархіві не встановлено.
За результатами перевіряння наявності і стану збереженості доку-

ментів 383 справи із 143 фондів продовжують знаходитися у розшуку.
Облікова документація продовжує зберігатися у кабінеті начальни-

ка відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового 
апарату.

Попри те, що протягом року закартоновано майже 10 тис од. зб., 
кількість незакартонованих справ не зменшилася і складає 60%.

Повільними темпи приймаються документи НАФ, що зберігаються в 
архівних підрозділах обласних установ понад встановлені строки.

Зведені номенклатури справ, погоджені держархівом, мають лише 
50% установ-джерел формування НАФ, які передають і не передають до-
кументи до держархіву.

Не започатковано укладання договорів про співробітництво з органі-
заціями приватної форми власності – джерелами формування НАФ, які 
передають документи до держархіву.
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Методичне керівництво держархіву архівними відділами райдержад-
міністрацій, міських рад та трудовими архівами потребує подальшого 
вдосконалення.

Не зважаючи на доручення голови облдержадміністрації та лист за-
ступника голови – керівника апарату облдержадміністрації щодо забез-
печення функціонування архівних відділів як самостійних структурних 
підрозділів у структурі районних державних адміністрацій та приведення 
їх штатної чисельності у відповідність до постанови Кабінету Міністрів 
України від 12.03.2005 № 179, ситуація за рік не змінилася на краще. 
Лише в 5 районах області архівні відділи діють як самостійні структурні 
підрозділи райдержадміністрацій із статусом юридичної особи, у вось-
ми районах архівні відділи функціонують у складі апаратів райдержад-
міністрацій. Жоден архівний відділ міської ради не має статусу юридич-
ної особи. Всупереч Закону України “Про Національний архівний фонд 
та архівні установи” в Городенківському районі архівний відділ перетво-
рено в архівний сектор.

Лише у 2 з 14 архівних відділів райдержадміністрацій штатна чи-
сельність відповідає чинному законодавству.

Протягом року встановлення протипожежної та охоронної сигналі-
зацій не було здійснено, отже половина приміщень архівних відділів 
райдержадміністрацій залишається не обладнаною охоронною сигналіза-
цією, а дві третини – протипожежною сигналізацією.

Середня завантаженість архівосховищ архівних відділів складає 
82% і продовжує зростати. Ступінь заповнення стелажного обладнання  
8 архівних відділів досягає 100%.

Вкрай гостро стоїть питання створення в області трудових ар-
хівів. Попри виданого розпорядження голови облдержадміністрації від 
10.12.2012 № 893 “Про створення в області мережі трудових архівів”, 
протягом року утворено тільки один трудовий архів при Рогатинській 
міській раді.

Як наслідок, кількість документів з особового складу, що зберіга-
ються в архівних відділах, зростає, отже, значна частина робочого часу 
працівників витрачається на надання довідок, а робота архівних відділів  
з установами – джерелами формування НАФ залишається недостатньою. 

Продовжує зберігати майже 32 тис. справ з особового складу і де-
ржархів області, а кількість запитів, що надходять до держархіву, збіль-
шується.

За підсумками проведеної у грудні 2010 року атестації робочих міс-
ць, виявлено шкідливі умови праці у 4 працівників держархіву.
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Станом на вересень 2013 року здійснюється підготовка нового при-
міщення для працівників сектору реставрації документів, в якому умови 
роботи будуть покращені. Однак Плану заходів щодо усунення шкідли-
вих умов праці не розроблено та не затверджено директором держархіву.

З огляду на вищезазначене колегія вирішує:
1. Довідку про результати перевірки усунення недоліків, виявлених 

під час комплексної перевірки Державного архіву Івано-Франківської об-
ласті, взяти до відома.

2. Зобов’язати керівництво держархіву (Гриник І. І.):
вжити необхідних заходів для усунення недоліків в повному обсязі;
до 23 вересня 2013 року розробити та затвердити План заходів щодо 

усунення виявлених шкідливих умов праці.
3. Відділу організаційно-аналітичної роботи та міжрегіонального 

співробітництва Укрдержархіву (Богунова Н. К.) продовжити контроль 
за виконанням цього рішення колегії, рішення колегії від 19.06.2012 р. та 
передбачити звіт щодо їх виконання на засіданні колегії у другому квар-
талі 2014 року.

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

Довідка  
про стан усунення недоліків,

виявлених під час комплексної перевірки
Державного архіву Івано-Франківської області

Архівними установами Івано-Франківської області проведено певну 
роботу щодо усунення порушень і недоліків, виявлених у ході комплекс-
ної перевірки фахівцями Укрдержархіву у травні 2012 року.

На засіданні колегії Державного архіву Івано-Франківської області 
(далі – держархів) розглянуто результати комплексної перевірки та за-
тверджено план заходів щодо усунення порушень і недоліків у діяльності 
держархіву (протокол від 26.06.2012 № 3).

Стан виконання плану заходів заслуховувався на оперативних нара-
дах у директора держархіву, на засіданні колегії держархіву (протокол від 
30.01.2013 № 1), на нараді у заступника голови-керівника апарату обл-
держадміністрації (протокол від 15.03.2013 № 3).

На виконання плану заходів проведено наступну роботу.
Затверджено нову структуру держархіву (розпорядження голови 



��

облдержадміністрації від 08.08.2012 № 553). Штатний розпис працівни-
ків держархіву приведено у відповідність до структури.

Приведено у відповідність до постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 26.10.2011 № 59 положення про бухгалтерську службу держархіву 
(утворено сектор бухгалтерського обліку та фінансової звітності).

Вжито заходів щодо поліпшення роботи усіх дорадчих органів ар-
хіву.

Оновлено та затверджено склад колегії держархіву (розпорядження 
голови облдержадміністрації від 05.03.2013 № 137), експертно-перевірної 
комісії (наказ від 15.11.2012 № 80), Науково-методичної ради (наказ від 
23.10.2012 № 71). До складу експертно-перевірної комісії, НМР включе-
но науковців Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника. 

Приведено у відповідність до положення про колегію держархіву 
план її роботи. Рішення колегії оголошуються до виконання наказами.

Дещо активізувалася робота Науково-методичної ради (надалі – 
НМР), на засіданнях якої розглянуто і схвалено: 

макет видання “Державний архів Івано-Франківської області: Аното-
ваний реєстр описів фондів. – Т. 1: Фонди періоду до 1939 року (протоко-
ли від 26.10.2012 № 2, від 22.01.2013 № 1)”;

“Методичні рекомендації про порядок наведення генеалогічних, 
фактологічних, біографічних, майнових запитів та оформлення відпові-
дей на звернення МЗС України, установ, організацій та громадян інозем-
них держав” (протокол від 18.04.2013 № 2).

методичну розробку “Альбом взірців оформлення відповідей на 
звернення та тематичні запити установ, організацій, підприємств і грома-
дян України” (протокол від 18.06.2013 року № 3).

Проведено певну роботу щодо покращення роботи з питань форму-
вання НАФ та роботи з підприємствами, установами та організаціями.

Поновлено списки юридичних осіб – джерел формування НАФ та у 
діяльності яких не утворюються документи НАФ, які схвалені ЕПК (про-
токол від 28.12.2012 № 12) та затверджені директором держархіву.

Список юридичних осіб – джерел формування НАФ науково-техніч-
ною документацією схвалено ЕПК (протокол № 3 від 22.02.2013) та по-
годжено ЕПК ЦДНТА України (протокол № 3 від 26.04.2013).

З метою контролю за організацією стану діловодства та архів-
ної справи юридичних осіб - джерел формування, протягом ІІ півріччя 
2012 - І півріччя 2013 років держархівом проведено 40 комплексних та 
4 тематичних перевірки. Довідки про результати перевірок складають-
ся відповідно до методичних рекомендацій Держкомархіву “Проведення 
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перевірянь роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних 
підрозділів підприємств, установ, організацій”. 

Заведено картотеку обліку роботи з юридичними особами – джерела-
ми формування НАФ, які не передають документи до держархіву.

Формуються відповідно до архівних вимог наглядові справи юри-
дичних осіб – джерел формування НАФ. 

З метою організації державного обліку документів НАФ, що збері-
гаються в архівних підрозділах підприємств, установ, організацій,  
держархів проводить паспортизацію архівних підрозділів юридичних 
осіб відповідно до методичних рекомендацій “Порядок заповнення пас-
порта архівного підрозділу установи, організації, підприємства”, схва-
лених Нормативно-методичною комісією Укрдержархіву (протокол від 
20.03.2012 № 1). 

У жовтні 2012 року проведено семінар для установ, підприємств та 
організацій на тему: “Порядок заповнення паспорта архівного підрозділу 
установ, організацій, підприємств”.

Складено та затверджено плани-графіки проведення перевірянь ро-
боти служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юри-
дичних осіб – джерел формування НАФ. 

Висновки на документи, подані на розгляд ЕПК, підготовлені екс-
пертами ЕПК, відображають аналіз складу та змісту документів.

На документах, поданих на розгляд ЕПК, проставляється гриф схва-
лення ЕК установи.

До описів справ постійного зберігання та з кадрових питань (особо-
вого складу) укладається передмова.

Описи справ розглядаються ЕПК разом з актами про вилучення для 
знищення документів, не внесених до НАФ. 

Укладання описів справ (КРУ за 2007-2011 роки, Державна інспек-
ція з карантину рослин по Івано-Франківській області за 2009-2012 роки) 
здійснюється відповідно до Правил роботи архівних підрозділів органів 
державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і ор-
ганізацій, затверджених наказом Держкомархіву від 16.03.2001 № 16, за-
реєстрованих у Міністерстві юстиції 08.05.2001 за № 407/5598.

ЕПК погоджено 404 номенклатури справ юридичних осіб на 
2013 рік (з них 68 у зоні комплектування держархіву), які укладено 
відповідно до Переліку типових документів, що створюються під 
час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядуван-
ня, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків 
зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції 
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від 12.04.2012 № 578/5 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
17.04.2012 за № 571/20884.

Покращилася якість укладання номенклатур справ юридичними 
особами обласного рівня, водночас, потребують доопрацювання та уточ-
нення заголовки документів, у деяких випадках їх систематизація (Івано-
Франківське обласне управління водних ресурсів).

Скасовано низку наказів держархіву про затвердження цін на роботи 
(послуги), які суперечили чинному законодавству.

Ціни на роботи і послуги, що виконуються держархівом на договір-
них засадах, переглянуто, затверджено наказом від 21.11.2012 № 83 та 
зареєстровано в Головному управлінні юстиції в Івано-Франківській об-
ласті 28.11.2012 за № 62/1159.

Приведено у відповідність до встановлених вимог роботу кадрової 
служби. 

В цілому недоліки в організації підготовки, оформлення та реєстра-
ції наказів усунуто, водночас у держархіві заведено лише три журнали 
реєстрації наказів: з особового складу, з основної діяльності, про надання 
відпусток. Накази з адміністративно-господарських питань продовжують 
реєструватися разом з наказами з основної діяльності.

Затверджено Регламент діяльності держархіву (наказ від 18.03.2013 
№ 19), але він потребує доопрацювання, оскільки здебільшого дублює 
положення про структурні підрозділи та служби (кадрова, фінансова).

Затверджено положення про усі структурні підрозділи держархіву 
(наказ від 18.10.2012 № 69), посадові інструкції працівників (затверджено 
директором архіву 30.10.2012). Внесено зміни та затверджено новий роз-
поділ обов’язків між директором та заступниками директора держархіву 
(наказ від 12.10.2012 № 68). Водночас,зазначені документи підготовлено 
не якісно (існує дублювання функцій, не відповідають Положенню про 
держархів, затвердженому розпорядженням облдержадміністрації 20.03 
2013 №181).

До складу відділу організаційно-аналітичної та режимно-секретної 
роботи введено посаду юрисконсульта, але у положенні про цей відділ 
завдання та функції юридичної служби не передбачені.

До посадових інструкцій працівників не включено питання з охорони 
праці у межах покладених на них завдань та функціональних обов’язків 
відповідно до чинного законодавства.

Крім цього, Регламент, розподіл обов’язків між керівництвом, по-
ложення про структурні підрозділи мають розбіжності. Зокрема, Регла-
ментом передбачено покладання контролю за організацією діловодства 
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на директора держархіву, водночас, розподілом обов’язків такої функції 
не передбачено.

Не вдалося повною мірою усунути недоліки у плануванні роботи 
держархіву. Так, плани та звіти роботи держархіву його структурних 
підрозділів та працівників держархіву (форми №№ 110, 111, 112) складе-
но, але обсяг робіт не завжди обраховується відповідно до Типових норм 
часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються у державних ар-
хівних установах, затверджених наказом Держкомархіву від 08.02.2008 
№22, погоджених з ЦК профспілки працівників державних установ. Не 
передбачено планами роботи сектору реставрації документів на 2013 рік 
значний обсяг робіт, водночас, робота виконується, складається звіт щодо 
її виконання (Ф. 111). Дані звітні показники не включено до Плану-звіту 
роботи держархіву (Ф. 110). Виконання зазначеної роботи враховано у 
звітах роботи відділу науково-технічного опрацювання та впорядкування 
документів, який утримується за рахунок спеціальних коштів. До звіту 
про мережу архівних установ області (Ф. 207) продовжують вноситися 
показники щодо кількості документів, які зберігаються в архівних уста-
новах області.

Рішенням 19 сесії Івано-Франківської обласної ради від 23.11.2012 
№ 720-19/2012 затверджено регіональну цільову програму забезпечення 
збереженості документів Національного архівного фонду в Державному 
архіві Івано-Франківської області на 2013–2015 роки. Загальний обсяг 
асигнувань з обласного бюджету на виконання заходів Програми складає 
1,5 млн. грн.

Протягом 2013–2015 років Програмою, зокрема, передбачено вико-
нання проектно-кошторисних робіт із влаштування в дев’яти архівосхо-
вищах автоматичної системи пожежогасіння, картонування документів 
НАФ, облаштування дахової котельні, комп’ютеризація читального залу. 
Станом на липень 2013 року фінансування заходів цієї Програми не здій-
снювалося.

Держархівом не усунуто низку недоліків, зазначених комплексною 
перевіркою.

Автоматичну систему пожежогасіння в держархіві не встановлено.
За результатами перевіряння наявності і стану збереженості доку-

ментів 383 справи із 143 фондів продовжують знаходитися у розшуку.
Облікова документація продовжує зберігатися у кабінеті начальни-

ка відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового 
апарату.

Попри те, що протягом року закартоновано майже 10 тис од. зб., 
кількість незакартонованих справ не зменшилася і складає 60% (протя-
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гом 2012 року прийнято на державне зберігання 11 463 од. зб. документів 
НАФ).

Продовжують залишатися повільними (прийнято за рік близько  
8 тис. справ) темпи приймання документів НАФ, що зберігаються в ар-
хівних підрозділах обласних установ понад встановлені строки. Якщо у 
минулому році таких документів було 57 769 од. зб., то у цьому році їх 
кількість складає 57 581.

Зведені номенклатури справ, погоджені держархівом, мають лише 
50% установ-джерел формування НАФ, які передають і не передають до-
кументи до держархіву.

Держархівом не започатковано укладання договорів про співробіт-
ництво з організаціями приватної форми власності – джерелами форму-
вання НАФ, які передають документи до держархіву.

Методичне керівництво держархіву архівними відділами райдержад-
міністрацій, міських рад та трудовими архівами потребує подальшого 
вдосконалення.

Не зважаючи на доручення голови облдержадміністрації від 
18.04.2012 № 2840/1/1-12/01-008, лист заступника голови – керівника 
апарату облдержадміністрації від 28.12.2012 № 2840/8/1-12/01-008 щодо 
забезпечення функціонування архівних відділів як самостійних структур-
них підрозділів у структурі районних державних адміністрацій та при-
ведення їх штатної чисельності у відповідність до постанови Кабінету 
Міністрів України від 12.03.2005 № 179 “Про упорядкування структури 
апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підроз-
ділів та місцевих державних адміністрацій”, ситуація за рік не змінилася 
на краще. Лише в 5 районах області (Богородчанський, Рогатинський, Ко-
ломийський, Галицький, Снятинський) архівні відділи діють як самостій-
ні структурні підрозділи райдержадміністрацій із статусом юридичної 
особи, у восьми районах архівні відділи функціонують в складі апаратів 
райдержадміністрацій.

Жоден архівний відділ міської ради не має статусу юридичної особи. 
Порушуючи Закон України “Про Національний архівний фонд та архівні 
установи” в Городенківському районі архівний відділ перетворено в ар-
хівний сектор.

Станом на липень ц.р. штатна чисельність працівників в архівних 
відділах райдержадміністрацій залишилася без змін. Лише у 2 з 14 архів-
них відділів райдержадміністрацій штатна чисельність відповідає чинно-
му законодавству. 

Лише половина приміщень архівних відділів райдержадміністрацій 
обладнано охоронною сигналізацією (2 з них підключено до ЦП) та тре-
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тина – протипожежною сигналізацією. Протягом року встановлення про-
типожежної та охоронної сигналізації не було здійснено.

Середня завантаженість архівосховищ архівних відділів складає 
82% і продовжує зростати. Ступінь заповнення стелажного обладнання в 
8 архівних відділах досягає 100%.

Вкрай гостро стоїть питання створення в області трудових архівів. 
На звернення директора держархіву до голови облдержадміністрації 
від 12.10.2012 № 01.2-12/318 видано розпорядження голови облдержад-
міністрації від 10.12.2012 № 893 “Про створення в області мережі тру-
дових архівів”. Попри це, протягом року утворено тільки один трудовий 
архів при Рогатинській міській раді, а всього в області функціонує три 
трудових архіви.

Як наслідок, кількість документів з особового складу, що зберігаєть-
ся в архівних відділах, зростає (станом на липень 2013 року – третина від 
їх загальної кількості). Отже, значна частина робочого часу працівників 
витрачається на надання довідок, а робота архівних відділів з установа-
ми – джерелами формування НАФ залишається недостатньою. 

Держархів також продовжує зберігати майже 32 тис. справ з особо-
вого складу. Кількість запитів, що надходять до держархіву, збільшується. 
У зв’язку з цим, держархівом внесено зміни до плану розвитку архівної 
справи на 2012 рік (Ф. 101) у бік збільшення показників щодо виконання 
запитів.

Функції служби з охорони праці покладено на заступника директо-
ра-головного зберігача фондів. У листопаді 2012 року укладено договір 
між Івано-Франківською міською поліклінікою № 3 та профспілковим 
комітетом держархіву від 11.09.2009 № 32 (від 14.11.2012 № 32) щодо 
проведення медичного огляду працівників держархіву.

За підсумками проведеної у грудні 2010 року атестації робочих міс-
ць, виявлено шкідливі умови праці у 2 працівників сектору реставрації 
документів (підвищений рівень шуму при роботі дрилі при формуван-
ні справ, підвищений рівень пилу рослинного походження, піднімання 
та переміщення вантажу 6–12 кг, нахил тулуба 24-40° протягом більше 
ніж 26 % робочого часу, випаровування шкідливих речовин під час ви-
користання клею), та двох працівників, що працюють за комп’ютером 
понад чотири години протягом робочого дня (тривалість зосередженого 
спостереження 74,1 % та 88,7 % тривалості робочого часу).

Станом на вересень 2013 року здійснюється підготовка нового при-
міщення для працівників сектору реставрації документів, в якому умови 
роботи будуть покращені. Однак Плану заходів щодо усунення шкід-



60

ливих умов праці не розроблено та не затверджено директором держ-
архіву.

Заступник директора департаменту-начальник відділу організаційно-
аналітичної роботи та міжрегіонального співробітництва Н.К. Богунова

З довідкою ознайомлений:
директор Держархіву Івано-Франківської області І. І. Гриник

Про введення в дію рішення колегіїУкрдержархіву  
від 17.09.2013 № 10/1 “Про стан усунення недоліків, 

виявлених під час перевірок у Держархіві  
в Автономній Республіці Крим”

від 24 вересня 2013 р. № 134

Відповідно до пункту 12 Положення про Державну архівну  службу 
України, затвердженого Указом Президента України від  6 квітня 2011р. 
№ 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 17.09.2013 № 10/1 

“Про стан усунення недоліків, виявлених під час перевірок у Держархіві 
в Автономній Республіці Крим”.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова служби О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

від 17 вересня 2013 р. № 10/1

Про стан усунення недоліків, виявлених під час перевірок
у Держархіві в Автономній Республіці Крим

Колегія відзначає, що Державним архівом в Автономній Республіці 
Крим (далі – держархів) проведено певну роботу щодо усунення не-
доліків, виявлених комплексною та контрольною перевірками, проведе-
ними відповідно у 2011 та 2012 роках.
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Відремонтовано та введено в дію ліфти, проведено ремонт покрівлі 
та сходинок центрального входу корпусу № 2.

Проведено мікробіологічне обстеження документів на предмет біо-
ушкоджень, за результатами цих обстежень проведено обробку справ та 
направлено лист до Кримського республіканського лабораторного цент-
ру Держсанепідемслужби України щодо надання практичної допомоги у 
знищенні виявлених біоуражень. 

З метою покращення умов роботи дослідників проведено косметич-
ний ремонт читального залу корпусу № 1, замінено столи для відвідувачів, 
придбано жалюзі та настільні лампи. В обох читальних залах обладнано  
2 робочих місця для роботи на комп’ютерах з підключенням до Інтернету. 
На будівлі держархіву встановлено QR код, за допомогою якого можна 
отримати інформацію про держархів.

Розроблено альбом уніфікованих форм документів держархіву; впро-
ваджено контроль за виконанням документів. 

Придбано спецодяг та організовано проходження медогляду праців-
никами держархіву.

Проведено роботу з усунення недоліків з питань організації роботи 
архіву та посилення контролю за роботою архівних відділів.

Зокрема, проводяться Дні держархіву в райдержадміністраціях та 
міських радах, під час проведення яких відбувається прийом громадян та 
представників підприємств, установ та організацій з питань діловодства, 
організації зберігання та упорядкування архівних документів, видавання 
довідок. Підсумки роботи обговорюються з міськими головами, головами 
райдержадміністрацій. Проведено республіканський семінар щодо впро-
вадження нових Правил роботи архівних установ України.

Як наслідок, в архівних відділах відбулися певні позитивні зрушення 
з питань забезпечення збереженості документів.

У архівних відділах збільшено протяжність металевого стелажного 
обладнання майже на 400 пог. м., придбано гігрометри, архівні коробки, 
бактерицидний випромінювач, електролічильники, кондиціонери, прид-
бано та заправлено вогнегасники, проведено ремонт водопроводу, при-
міщень та опалювальної системи. Встановлено систему відеоспостере-
ження та нову охоронну сигналізацію в Архіві Євпаторійської міськради; 
придбано меблі, жалюзі та відновлено охоронно-пожежну сигналізацію в 
Архівному відділі Совєтської райдержадміністрації.

Розпорядженням Ленінської райдержадміністрації відновлено статус 
Архівного відділу Ленінської райдержадміністрації, якому надано статус 
юридичної особи.
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Проводиться робота щодо створення мережі трудових архівів в Ав-
тономній Республіці Крим. Проведено республіканську нараду з питань 
створення та функціонування трудових архівів за участі керівників апа-
рату Ради міністрів Автономної Республіки Крим, за підсумками якої 
підготовлено проект постанови Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим “Про створення та функціонування трудових архівів в Автономній 
Республіці Крим”. 

Створено 5 трудових архівів при сільських радах, а також виділено 
окремі приміщення для 5 трудових архівів, які будуть створені найближ-
чим часом. 

Таким чином, мережа трудових архівів в Автономній Республіці 
Крим складає: 31% забезпеченості трудовими архівами міських рад;  
75% – селищних рад; 79% – сільських рад.

Слід також відзначити, що у 2013 році трудовий колектив Держав-
ного архіву в Автономній Республіці Крим занесено на Дошку пошани 
Київської районної в місті Сімферополі ради. За підсумками конкурсу 
“Кращій державний службовець” у 2013 році начальник відділу збереже-
ності, обліку та науково-довідкового апарату держархіву Розанов П. П. посів 
друге місце серед державних службовців в номінації “Кращій керівник”, 
а серед державних службовців райдержадміністрацій перше місце посі-
ла начальник архівного відділу Красногвардійської райдержадміністрації 
Сегеда І. А.

Водночас, слід зазначити, що держархіву не вдалося усунути у повно-
му обсязі недоліки, виявлені комплексною та контрольною перевірками.

Протипожежну сигналізацію до центрального пульту не підключено, 
реконструкцію системи газового хімпожежогасіння в корпусі № 1, уста-
новку системи газового пожежогасіння в корпусі № 2 не проведено, до-
даткове освітлення робочих місць в читальних залах не встановлено.

Укладено договір з Головним управлінням МВС України в Автоном-
ній Республіці Крим на суму понад 560 тис. грн. для здійснення охоро-
ни приміщень держархіву, але станом на серпень 2013 року управлінню 
сплачено лише 28% від необхідної суми коштів. 

Процес створення страхового фонду не поновлено.
Держархіву слід забезпечити суттєве підвищення якісного рівня ком-

плексу робіт з організації методичного керівництва архівними відділами 
райдержадміністрацій і міських рад.

Не повною мірою виконуються п. 5 протоколу № 23 засідання Кабі-
нету Міністрів України від 28.03.2012 щодо забезпечення функціонуван-
ня архівних відділів як самостійних структурних підрозділів у структурі 
районних державних адміністрацій.

Статусу юридичної особи не мають 32% архівних відділів.
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У 60% архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад Авто-
номної Республіки Крим штатна чисельність працівників не відповідає 
постанові Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 № 179 “Про упо-
рядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх 
територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій”.

Держархівом здійснюється недостатній контроль за веденням форм 
планово-звітної документації, продовжують мати місце порушення при їх 
веденні. Аналіз цін та тарифів на роботи та послуги протягом двох остан-
ніх років так і не проведено. Як наслідок, переважну більшість недоліків, 
зазначених попередніми перевірками, не усунуто.

Архівними відділами Армянської міської ради та Красногвардій-
ської районної державної адміністрації всупереч Закону України “Про 
Національний архівний фонд та архівні установи” до цін та тарифів на 
роботи та послуги, що виконуються ними, включено виконання запитів 
соціально-правового характеру. В Архівному відділі Білогірської рай-
держадміністрації ціни на роботи та послуги переглянуто, але досі не за-
тверджено. Виходячи з вищезазначеного, колегія вирішує:

1. Довідку про стан усунення недоліків взяти до відома.
2. Директору Держархіву в Автономній Республіці Крим:
продовжувати вживати необхідних заходів для усунення недоліків у 

повному обсязі;
взяти під особистий контроль організацію методичного керівництва 

архівними відділами райдержадміністрацій і міських рад;
до 1 жовтня 2013 року провести аналіз цін та тарифів на роботи та 

послуги, що виконуються архівними відділами райдержадміністрацій і 
міських рад та до 1 грудня 2013 року привести їх у відповідність до вимог 
чинного законодавства;

надсилати щоквартальні звіти щодо виконання рішень колегій 
Укрдержархіву від 18.10.2011, від 20.11.2012 та цього рішення.

3. Відділу організаційно-аналітичної роботи та міжрегіонально-
го співробітництва департаменту організації архівної роботи (Богу-
нова Н. К.) продовжити контроль за виконанням рішень колегії від 
18.10.2011, від 20.11.2012 та цього рішення; здійснювати моніторинг 
щоквартальних звітів держархіву щодо виконання цих рішень.

4. Відділу міжнародного співробітництва департаменту організа-
ції архівної роботи (Прилепішева Ю. А.) вчасно забезпечувати повне та 
об’єктивне висвітлення основних іміджевих заходів державних архівних 
установ України на веб-порталі Укрдержархіву.

Голова колегії, Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург
Секретар колегії І. В. Шеремет
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Довідка 
Про стан усунення недоліків, виявлених під час перевірок  

у Держархіві в Автономній Республіці Крим

На засіданні колегії Державного архіву в Автономній Республіці 
Крим (далі – держархів) 7 грудня 2012 року розглянуто результати конт-
рольної перевірки Укрдержархіву та затверджено План заходів щодо усу-
нення наявних недоліків у діяльності держархіву (наказ від 11.12.2012  
№ 110). На виконання цього Плану здійснено наступні заходи.

У листопаді 2012 року відремонтовано ліфти (загальна сума складає 
16,1 тис. грн., з яких 8,7 тис. грн. надійшли з загального фонду, 7,4 тис. 
грн. – зі спеціального). 

У червні 2013 року за рахунок коштів спеціального фонду (на суму 
19 тис. грн.) проведено ремонт покрівлі та сходинок центрального входу 
корпусу № 2.

Держархівом придбано і встановлено 20 термогігрометрів психомет-
ричних ВІТ-2 для вимірювання температури і вологості. Також придбано 
2 принтери, спецодяг для працівників держархіву (27 халатів, 4 робочих 
костюма).

За останній рік відремонтовано 150 та придбано 181 архівну коробку 
(у минулому році придбано лише 40 таких коробок).

На звернення держархіву у серпні 2013 року фахівцем Кримського 
республіканського лабораторного центру Держсанепідемслужби України 
проведено мікробіологічне обстеження документів на предмет біоуш-
коджень: взято проби з біоушкоджених документів, стін архівосховища  
№ 5 (цоколь № 1, 2), стін запасного виходу, зовнішніх стін архівосховищ. 
Результати досліджень показали зростання плісняви на стінах архівосхо-
вища № 5 (цокольне приміщення) та запасного виходу держархіву. За ре-
зультатами обстежень проведено обробку справ фондів № 489, № Р-1203 
та направлено лист до Кримського республіканського лабораторного 
центру Держсанепідемслужби України (вих. № 01-25/661 від 20.08.2013) 
щодо надання практичної допомоги у знищенні біоуражень.

З метою забезпечення збереженості кіно-, фоно-, фотодокументи пе-
реміщено з цокольного архівосховища № 5 корпусу № 1, пошкодженого 
пліснявою, до архівосховища № 4 корпусу № 2.

З метою покращення умов роботи дослідників проведено косметич-
ний ремонт у читальному залі корпусу № 1, замінено столи для відві-
дувачів, придбано жалюзі та настільні лампи. Також в читальних залах 
обладнано 2 робочих місця для роботи на комп’ютерах з підключенням 
до Інтернету. На них встановлено: кодифікатор рішень Сімферопольсь-
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кого міськвиконкому за 1944-1959 рр.; алфавітну картотеку фонду “Ко-
лекція справ репресованих громадян”; метричні записи про народжених 
Сімферопольської римсько-католицької церкви за 1909-1920 рр.; поро-
динні списки міщан м. Керч-Єнікале і м. Сімферополя; списки іноземних 
підданих фонду “Таврійське губернське правління”; реєстраційні списки 
мешканців м. Бахчисарая періоду окупації Криму 1941-1944 рр.

Працівниками держархіву проводяться консультації в режимі он-
лайн-зв’язку (з використанням веб-камери) з фізичними та юридичними 
особами щодо надання інформації про порядок отримання довідок со-
ціально-правового характеру, оформлення звернень до архіву тощо.

На будівлі держархіву встановлено QR код, за допомогою якого мож-
ливо отримати інформацію про держархів. Мову опису об’єкту (російсь-
ка, польська, англійська, українська) можна обирати самостійно.

З метою усунення недоліків в організації діловодства розроблено 
альбом уніфікованих форм документів держархіву; впроваджено конт-
роль за виконанням документів: в локальній мережі держархіву встанов-
лено програму “Datebook”; приведено у відповідність до архівних вимог 
журнали реєстрації вхідної та вихідної документації, журнал реєстрації 
наказів з основної діяльності, реєстраційно-контрольні картки. 

Організовано проходження медоглядів працівниками держархіву, 
що підлягають періодичним медоглядам, в кількості 32 осіб (наказ від 
19.07.2013 № 55).

Проведено певну роботу з усунення недоліків з питань організації 
роботи архіву.

Направлено на погодження до Ради міністрів Автономної Республі-
ки Крим погоджене Укрдержархівом Положення про Державний архів в 
Автономній Республіці Крим, розроблене на підставі Типового положен-
ня про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвер-
дженого постановою кабінету Міністрів України від 26.09.2013 № 887, 
Методичних рекомендацій з розробки Положення про державний архів 
області, міст Києва та Севастополя, затверджених наказом Укрдержархіву 
від 18.01.2013 № 4 та постанови Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим від 16.11.2011 №559-6/11 “О структуре органов исполнительной 
власти Автономной Республики Крым и внесении изменений в некото-
рые нормативно-правовые акты Верховной Рады Автономной Республи-
ки Крым” (зі змінами).

На підставі наказів Міністерства юстиції від 10.04.2013 № 667/5 та 
від 19.06.2013 № 1228/5 розроблено та затверджено відповідно Положен-
ня про Науково-методичну раду держархіву (наказ від 05.08.2013 № 66) 
та Положення про Експертно-перевірну комісію держархіву (наказ від 
05.08.2013 № 67).
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До складу відділу використання інформації документів та інформа-
ційних технологій введено сектор інформаційних технологій, внесено 
відповідні зміни до положення про відділ, сектор, посадові інструкції 
(наказ від 12.12.2012 № 117).

Проведено певну роботу з посилення контролю за роботою архівних 
відділів.

Відповідно до плану організаційної роботи держархіву у 2013 році 
проведено 6 Днів держархіву в Ленінській, Красноперекопській рай-
держадміністраціях, Красноперекопській, Армянській, Сімферополь-
ській, Керченській міських радах. Під час проведення цих заходів від-
бувається прийом громадян та представників підприємств, установ та 
організацій з питань діловодства, організації зберігання та упорядкуван-
ня архівних документів, видавання довідок. Організовується також про-
ведення “круглих столів” з питань розвитку архівної справи в регіоні за 
участю представників юридичних осіб, що перебувають у зоні комплек-
тування архівних відділів, місцевих установ соціального захисту, пенсій-
ного забезпечення, культури та освіти. Підсумки роботи обговорюються 
з міськими головами, головами райдержадміністрацій.

26 червня 2013 на базі Білогірської райдержадміністрації проведе-
но республіканський семінар з впровадження нових Правил роботи ар-
хівних установ України, затверджених наказом Міністерства юстиції від 
08.04.2013 № 656/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 10.04.2013 за 
№ 584/23116.

Здійснюється моніторинг підготовки та затвердження нових редак-
цій положень про архівні відділи райдержадміністрацій в Автономній 
Республіці Крим. Станом на серпень 2013 розпорядженнями райдержад-
міністрацій затверджено 7 положень про архівні відділи. Проекти по-
ложень і розпоряджень ще 7 архівних відділів райдержадміністрацій 
розроблено та подано на затвердження.

Здійснюється також моніторинг затвердження положень про екс-
пертні комісії архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад від-
повідно до наказу Міністерства юстиції від 19.06.2013 № 1226/5. Станом 
на серпень 2013 року затверджено 6 положень про ЕК архівних відділів 
(Кіровської, Красногвардійської, Чорноморської РДА, Судацької, Ял-
тинської, Євпаторійської) міськрад. Підготовлено до затвердження 14 по-
ложень про ЕК архівних відділів РДА і міськрад. 

Складено перспективний план-графік проведення перевірок архів-
них відділів. Розроблено та затверджено директором держархіву мето-
дичні рекомендації “Проведення комплексних, тематичних, контрольних 
перевірок архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад” (про-
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токол засідання Науково-методичної ради держархіву від 11.12.2012 № 5).
Як наслідок, в архівних відділах відбулися певні позитивні зрушення 

з питань забезпечення збереженості документів.
Збільшено протяжність металевого стелажного обладнання майже 

на 400 пог. м. в архівних відділах Білогірської, Совєтської, Чорноморської 
райдержадміністрацій, Армянської, Керченської, Сакської, Судацької 
міських рад та Архіві Євпаторійської міської ради. Архівними відділа-
ми Красногвардійської райдержадміністрації, Ялтинської міськради 
придбано гігрометри; архівними відділами Красногвардійської, Роздоль-
ненської, Сакської райдержадміністрацій, Ялтинської міськради – архів-
ні коробки; Архівним відділом Ялтинської міськради – бактерицидний 
випромінювач; архівними відділами Білогірської, Красноперекопської, 
Чорноморської райдержадміністрацій – електролічильники; архівними 
відділами Армянської та Керченської міськрад – кондиціонери. Придбано 
та заправлено вогнегасники в архівних відділах Білогірської, Джанкойсь-
кої, Красногвардійської, Первомайської райдержадміністрацій. Проведе-
но ремонт водопроводу в архівних відділах Кіровської та Чорноморської 
райдержадміні¬страцій; встановлено вікно та грати на нього в архівному 
відділі Кіровської райдержадміністрації; проведено ремонт приміщень та 
опалювальної системи, встановлено систему відеоспостереження та нову 
охоронну сигналізацію в Архіві Євпаторійської міськради; придбано меб-
лі, жалюзі та відновлено охоронно-пожежну сигналізацію в Архівному 
відділі Совєтської райдержадміністрації; проведено ремонтні роботи в 
Архівному відділі Судацької міської ради.

Розпорядженням Ленінської райдержадміністрації  від 25.03.2013  
№ 44/л відновлено зі статусом юридичної особи Архівний відділ Ленінсь-
кої райдержадміністрації.

Двома архівними відділами Красноперекопської та Сакської місь-
крад розроблено та затверджено рішеннями сесій переліки платних пос-
луг, які виконуються архівними відділами.

З метою здійснення контролю та координації роботи щодо створен-
ня трудових архівів на території Автономної Республіки Крим у травні 
2013 року в приміщенні Ради міністрів Автономної Республіки Крим 
держархівом в режимі відеоконференцзв’язку проведено республікансь-
ку нараду з питань створення та функціонування трудових архівів за 
участі заступника керівника апарату Ради міністрів Автономної Респуб-
ліки Крим Мельникової І. В. і начальника управління з діловодства Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим Косторнової О. Б. У нараді взяли 
участь заступники міських голів, керівники апаратів, керуючі справами, 
начальники архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад, а також 
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представники Міністерства соціальної політики Автономної Республіки 
Крим і Головного управління Пенсійного фонду України в Автономній 
Республіці Крим. Підготовлено проект постанови Ради міністрів Авто-
номної Республіки Крим “Про створення та функціонування трудових 
архівів в Автономній Республіці Крим”. 

Результатом цієї роботи стало створення в 2013 році трудових ар-
хівів Завітненської сільради Совєтського району, Майської і Пахарівської 
сільрад Джанкойського району, а також виділення Керченською, Красно-
перекопською, Сімферопольською, Феодосійською міськими радами ок-
ремих приміщень для трудових архівів, які будуть створені найближчим 
часом. На виконання Програми розвитку архівної справи в місті Сімфе-
рополі у 2013 році проведено капітальний ремонт приміщення, в якому 
буде розташовано трудовий архів Сімферопольської міської ради загаль-
ною площею 250 кв.м. 

Таким чином, мережа трудових архівів в Автономній Республіці 
Крим складає: 31% забезпеченості трудовими архівами міських рад;  
75% - селищних рад; 79% - сільських рад.

Рішенням виконкому Київської районної в місті Сімферополі ради 
за досягнуті успіхи, вагомий внесок в соціально-економічний розвиток  
м. Сімферополя, створення матеріальних та духовних цінностей трудо-
вий колектив Державного архіву в Автономній Республіці Крим в травні 
2013 року занесено на районну Дошку пошани.

Крім того, за підсумками конкурсу “Кращій державний службовець” 
у 2013 році начальник відділу збереженості, обліку та науково-довідково-
го апарату держархіву, голова Молодіжної ради при держархіві Розанов П. П. 
посів друге місце серед державних службовців секретаріату Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, Управління справами Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, міністерств, республіканських комітетів, 
інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим в номіна-
ції “Кращій керівник”. У цьому ж конкурсі серед державних службовців 
райдержадміні¬страцій в Автономній Республіці Крим перше місце посі-
ла начальник Архівного відділу Красногвардійської райдержадміністра-
ції Сегеда І. А.

Водночас, слід зазначити, що держархіву не вдалося усунути у повно-
му обсязі недоліки, виявлені комплексною та контрольною перевірками.

Кошторисом на 2013 р. передбачено 650 тис. грн. на підключення 
протипожежної сигналізації до центрального пульту, реконструкції сис-
теми газового хімпожежогасіння в корпусі № 1, установки системи газо-
вого пожежогасіння в корпусі № 2, встановлення додаткового освітлення 
робочих місць в читальних залах.
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Підготовлено проекти договорів на технічне обслуговування пожеж-
ної сигналізації в сумі 7,6 тис. грн., охоронної сигналізації – 4,2 тис. грн. 
Станом на серпень 2013 року кошти не надходили.

Укладено договір з Головним управлінням МВС України в Автоном-
ній Республіці Крим на суму 562 176 грн. для здійснення охорони при-
міщень держархіву. Станом на серпень 2013 року сплачено Управлінню 
Державної служби охорони при ГУ МВС України в Автономній Респуб-
ліці Крим лише 161,2 тис грн. 

Процес створення страхового фонду не поновлено.
Попри те, що розробляється нова мультімовна версія сайту держархіву, 

станом на серпень 2013 р. власний поштовий сервер не впроваджено та не за-
реєстровано в домені Державної архівної служби (archives.gov.ua). Плануєть-
ся, що оновлений сайт почне функціонування з жовтня 2013 року й буде 
переведено на доменне ім’я gov.ua.

Держархіву слід забезпечити суттєве підвищення якісного рівня ком-
плексу робіт з організації методичного керівництва архівними відділами 
райдержадміністрацій і міських рад.

Не повною мірою виконуються п. 5 протоколу № 23 засідання Кабі-
нету Міністрів України від 28.03.2012 щодо забезпечення функціонуван-
ня архівних відділів як самостійних структурних підрозділів у структурі 
районних державних адміністрацій. 

Статусу юридичної особи не мають 32% архівних відділів. 
У 60% архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад Авто-

номної Республіки Крим штатна чисельність працівників не відповідає 
вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 № 179 
“Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої 
влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністра-
цій”, а в Архівному відділі Судацької міської ради штатна чисельність 
складається з однієї особи.

У вересні 2012 року держархівом проведено республіканський семі-
нар щодо складання та веденні планово-звітної документації та надання 
платних послуг архівними відділами. Слід констатувати, що держархівом 
здійснюється недостатній контроль за веденням форм планово-звітної до-
кументації, а аналіз цін та тарифів на роботи та послуги протягом двох 
останніх років так і не проведено, і, як наслідок, проведення семінару не 
дало належного ефекту: переважну більшість недоліків, зазначених попе-
редньою перевіркою, не усунуто.

Продовжують мати місце порушення ведення форм планово-звітної 
документації в архівних відділах. Планами-звітами не завжди зазнача-
ються підсумкові показники обсягу запланованих та виконаних робіт, 
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норми виробітку, бюджет часу на їх виконання, що не дає можливості 
узагальнити інформацію та провести належний аналіз стану виконання 
квартальних, річних планів як працівниками, так і установами в цілому.

Станом на 01.01.2013 платні послуги надають 11 архівних відділів 
райдержадміністрацій та 7 архівних відділів міських рад. Через відсут-
ність контролю з боку держархіву за підготовкою архівними відділами 
нормативно-правових актів до реєстрації місцевими управліннями юсти-
ції, архівними відділами Армянської міської ради та Красногвардійської 
районної державної адміністрації всупереч Закону України “Про Націо-
нальний архівний фонд та архівні установи” до цін та тарифів на роботи 
та послуги, що виконуються ними, включено виконання запитів соціаль-
но-правового характеру. Ціна на видання довідки соціально-правового 
характеру архівними відділами складає 38,89 грн. та 32,67 грн. відповід-
но. Попри те, що Архівним відділом Білогірської райдержадміністрації 
переглянуто ціни на роботи та послуги, але переглянуті ціни досі не за-
тверджено. 

Наповнення наглядових справ архівних відділів потребує подальшо-
го їх приведення у відповідність до архівних правил. Так, існують випад-
ки відсутності в наглядових справах положень про архівні відділи, цін на 
роботи та послуги, що вони надають тощо.

У 2013 році проведено одну комплексну перевірку Архівного відділу 
Сімферопольської райдержадміністрації. Аналіз довідки з її проведення 
свідчить про те, що держархіву слід продовжувати роботу щодо удоско-
налення проведення перевірок і оформлення їх підсумків.

Структура довідки не повною мірою відповідає вимогам методичних 
рекомендацій з проведення перевірок, розроблених самим держархівом. 
Під час проведення перевірки не зверталася увага на найголовніші про-
блемні питання архівного відділу, а саме: не виконання Указу Президента 
України щодо приведення у відповідність із законодавством статусу та 
штатної чисельності працівників відділу (не є юридичною особою, штат-
на чисельність складається з 2-х осіб), проблеми комплектування, оскіль-
ки ступінь заповнення стелажного обладнання архівосховищ складає на 
100%. 

Не проведено аналіз посадових інструкцій працівників на їх від-
повідність головним завданням і функціям, зазначеним у положенні про 
архівний відділ, вимогам типових професійно-кваліфікаційних характе-
ристик. Не висвітлено питання здійснення контролю за діяльністю ар-
хівних підрозділів і служб діловодства, забезпечення додержання законо-
давства про Національний архівний фонд та архівні установи. Водночас, 
у довідці висвічуються кадрові питання, перевірку яких не передбачено 
вищезгаданими рекомендаціями. 
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В рішенні колегії держархіву щодо підсумків проведених комплекс-
ної перевірки Архівного відділу Симферопольської райдержадміністра-
ції та контрольних перевірок ще трьох архівних відділів розглянуто лише 
підсумки комплексної перевірки. Аналіз інших перевірок не проведено, 
не зазначено основних проблем та недоліків, на усунення яких необхідно 
звернути увагу керівництву райдержадміністрацій, міських рад.

Заступник директора департаменту-начальник відділу  
організаційно-аналітичної роботи  

та міжрегіонального співробітництва Н. К. Богунова

Про заходи щодо прискорення роботи зі створення
Інформаційної системи “Архівні фонди України”

від 27 вересня 2013 р. № 137

З метою прискорення роботи зі створення Інформаційної системи 
“Архівні фонди України”

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад робочої групи зі створення Інформаційної систе-

ми “Архівні фонди України” (далі – робоча група), згідно з додатком № 1.
2. Робочій групі до 20 грудня 2013 р. підготувати апробаційний про-

ект програми “Інформаційна система “Архівні фонди України”.
3. Директорам ЦДЕА України (Ус О. М.), ЦДАМЛМ України (Куль-

чий О. В.), УНДІАСД (Гранін О. Я.) організувати виконання співробітни-
ками зазначених установ – членами робочої групи завдань, визначених 
цим наказом.

4. Керівнику робочої групи Музичук О. В., членам робочої групи 
Забенько Ю. І. та Кисельовій Л. А. підготувати удосконалене технічне 
завдання з підготовки Інформаційної системи “Архівні фонди України”.

5. Центральним та галузевим державним архівам, Державному архіву 
в Автономній Республіці Крим, державним архівам областей, міст Києва 
та Севастополя здійснити заходи щодо уточнення відомостей, поданих 
державними архівами до бази даних “Архівні фонди України”, згідно з 
додатком № 2 та до 15 січня 2014 р. надіслати до Укрдержархіву оновле-
ний варіант заповненої бази даних “Архівні фонди України” станом на 
01.01.2014 р. в електронному вигляді на адресу: bd@archives.gov.ua. 

6. Директорам державних архівів Київської (Каменєва С.А.), Лу-
ганської (Безгинська К.М.), Львівської (Кравчук П.І.), Одеської (Ніточко 
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І.І.) областей вжити вичерпних заходів щодо прискорення завершення ро-
боти з наповнення бази даних “Архівні фонди України”.

7. Відділам зберігання та обліку документів Національного архівно-
го фонду (Кисельова Л.А.) та інформаційних технологій (Забенько Ю.І.) 
департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку докумен-
тів Національного архівного фонду Укрдержархіву надавати державним 
архівам методичну допомогу в роботі із базою даних “Архівні фонди  
України”.

8. Керівнику робочої групи Музичук О.В. забезпечити проведення 
апробації проекту “Інформаційна система “Архівні фонди України” до 
20 лютого 2014 р. та подати Голові Державної архівної служби пропози-
ції щодо подальших заходів функціонування та розбудови Інформаційної 
системи “Архівні фонди України”.

9. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету 
архівів України від 29.12.2009 № 227 “Про затвердження складу робочої 
групи зі створення інформаційної системи “Центральний фондовий ка-
талог”.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург

Додаток № 1
до наказу Укрдержархіву 
від 27 вересня 2013 р. № 137

СКЛАД
робочої групи зі створення Інформаційної системи

“Архівні фонди України”

Музичук О. В.

Горелова К. М.
Забенько Ю. І.

Кисельова Л. А.

Ковтанюк Ю. С.
Купрунець Т. Я.

– заступник Голови Укрдержархіву, керівник гру-
пи;
– оператор сектора інформатизації ЦДАМЛМ; 
начальник відділу інформаційних технологій 
Укрдержархіву;
– заступник директора департаменту – начальник 
відділу зберігання та обліку документів Націо-
нального архівного фонду Укрдержархіву;
– заступник директора ЦДЕА;
головний спеціаліст відділу інформаційних техно-
логій ЦДЕА;
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Лозун А. А.

Стеценко А. О.

Ткачук Т. К.

Христова Н. М.

– головний спеціаліст відділу інформаційних тех-
нологій Укрдержархіву;
– начальник відділу забезпечення збереженості та 
обліку ЦДЕА;
– головний спеціаліст відділу зберігання та об-
ліку документів Національного архівного фонду 
Укрдержархіву;
– завідувач відділу фізико-хімічних та біологічних 
досліджень УНДІАСД.

Додаток № 2
до наказу Укрдержархіву 
від 27 вересня 2013 р. № 137  

Заходи щодо уточнення відомостей, 
наданих державними архівами до бази даних  

“Архівні фонди України”

1. Враховуючи рекомендації, які наведено у довідці про стан ведення 
баз даних “Архівні фонди України” в державних архівах, направленій до 
державних архівів листом Укрдержархіву від 30.08.2013 № 01.3/2954:

– внести інформацію до незаповнених базових таблиць (в частині 
“Складові частини фонду, короткий опис”), видалити або дозаповнити 
пусті рядки, які містяться у програмі, внести виправлення у крайні дати 
фондів, описів;

– літерні індекси архівних фондів (букви номеру коду) привести у 
відповідність із обліковими документами за допомогою робочого інтер-
фейсу програми (прибрати індекси “Р” та “П” шифру із фондів періоду 
незалежності);

– здійснити вивірку інформації про кількість наявних, переданих, 
приєднаних, втрачених, утилізованих фондів;

– виправити орфографічні та стилістичні помилки у інформації, вне-
сеній до програми;

– у разі змін структури базових таблиць привести їх до первинного 
стану.

2. Перевірити, щоб назва архівного фонду подавалася українською 
мовою та складалася з повної та скороченої назви фондоутворювача з 
усіма перемейнуваннями, його підпорядкуванням, місцезнаходженням та 
крайніми датами існування кожної з назв. Надання назв архівним фондам 
та архівним колекціям, визначення їх хронологічних меж має відповідати 



методичним рекомендаціям з фондування документів Національного ар-
хівного фонду, розроблених УНДІАСД у 2009 році.

3. Створювати резервну копію файлу Data.mdb після внесення змін 
до неї (не рідше одного разу на тиждень). Забезпечити її належне збері-
гання.
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В Укрдержархіві

13 серпня 2013 р. в ефірі телеканалу “Тоніс” вийшла передача з цик-
лу “Соціальний статус” на тему: “Пошук документів в архівах”, за участі 
Голови Укрдержархіву О. П. Гінзбург.

* * *
22 серпня 2013 р. Голова Укрдержархіву О. П. Гінзбург взяла участь 

у запису передачі “Про головне” Першого Національного телеканалу.

* * *
27 серпня 2013 р. заступник Голови О. В. Музичук взяла участь  

у роботі прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України.

* * *
5 вересня 2013 р. на офіційному веб-порталі Укрдержархіву опублі-

ковано фотодокументальну виставку “До 70-річчя визволення Донбасу 
від німецько-фашистських загарбників”.

* * *
27 вересня 2013 р. на офіційному веб-порталі Укрдержархіву опуб-

ліковано документальну виставку “Одеса наприкінці XVIII – початку  
ХХ століть”.

У державнихархівних установах 

В Українському науково-дослідному інституті  
архівної справи

та документознавства (УНДІАСД)

1 липня 2013 р. директор О. Я. Гаранін взяв участь в урочистостях  
з нагоди вручення дипломів випускникам історичного факультету Київсь-
кого національного університету ім. Т. Шевченка.

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

9 липня 2013 р. на веб-сайті архіву опубліковано виставку “До 23-ї 
річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України”.

* * *
21 липня 2013 р. провідний науковий співробітник відділу вико-

ристання інформації документів К. І. Криворучко виступила на мітингу 
пам’яті видатної української поетеси Олени Теліги та надала інтерв’ю 
журналістам радіо “Ера”.

* * *
1 серпня 2013 р. на веб-сайті архіву опубліковано он-лайн виставку 

“До 100-річчя від дня смерті Лесі Українки”.

У Центральному державному архіві громадських
об’єднань України (ЦДАГО України)

9 липня 2013 р. в газеті “Сільські вісті” вийшла друком стаття про-
відного наукового співробітника С. М. Бичека “За право на вільну Бать-
ківщину. До 25-ї річниці створення Української Гельсінської Спілки”.

* * *
1 серпня 2013 р. до 100-річчя з дня смерті видатної української пое-

теси Лесі Українки відкрито виставку документів “Дочці українського на-
роду присвячується”. Представлені в експозиції документи інформують 
про культурно-просвітницькі заходи в УРСР з популяризації творчості та 
вшанування пам’яті класика української літератури. 

Електронний варіант виставки опубліковано на веб-сайті архіву.

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

11 липня 2013 р. працівниками ЦДІАЛ України проведено екскурсію 
для аспірантів Віденського університету. Науковці ознайомилися із нав-
чально-методичними кабінетами сектора допоміжних історичних дис-
циплін, організацією роботи читального залу архіву, документами періо-
ду панування Австро-Угорської монархії на території Галичини.

* * *
15 липня 2013 р. працівниками ЦДІАЛ України проведено екскурсію 

для студентів Ізмаїльського державного педагогічного університету.
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* * *
15–16 липня 2013 р. працівниками ЦДІАЛ України проведено тема-

тичні екскурсії та практику для студентів філологічного факультету ЛНУ 
ім. І. Франка, які навчаються за спеціальністю “Слов’янська філологія”.

* * *
27 серпня 2013 р. у приміщенні архіву керівник прес-служби ігумен 

Никон (Гайдай) вручив медалі Спасо-Преображенського Угорницького 
монастиря директору архіву Д. І. Пельц, завідувачу сектора релігієзнавс-
тва О. В. Гайовій та науковому співробітнику відділу використання ін-
формації документів М. М. Мицан.

Того ж дня завідувач сектора релігієзнавства О. В. Гайова надала 
інтерв’ю кореспонденту радіо “Свободи” з приводу заснування митропо-
литом Андрієм Шептицьким Національного музею у Львові.

* * *
29 серпня 2013 р. начальник відділу використання інформації до-

кументів І. Р. Смольський надав інтерв’ю кореспонденту газети “Вести” 
(Київ) про виконання архівом генеалогічних і біографічних запитів.

* * *
9 вересня 2013 р. начальник відділу використання інформації до-

кументів І. Р. Смольський надав інтерв’ю кореспонденту журналу “Ко-
респондент” (Київ) про виконання архівом генеалогічних і біографічних 
запитів.

У Центральному державному кінофотофоноархіві України
ім. Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)

24 серпня 2013 р. до 90-річчя від дня народження В. М. Глушкова, 
видатного науковця, засновника школи української кібернетики, на веб-
сайті архіву опубліковано інформаційний лист.

* * *
10 вересня 2013 р. до дня народження Олександра Довженка,  

українського кінорежисера та письменника, на веб-сайті архіву опубліко-
вано інформаційний лист.

* * *
11 вересня 2013 р. до 70-річчя Національного заслуженого академіч-

ного українського народного хору ім. Г. Г. Верьовки на веб-сайті архіву 
опубліковано добірку фотодокументів.
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У Центральному державному науково-технічному
архіві України (ЦДНТА України)

2 липня 2013 р. у ЦДНТА України для студентів факультету культу-
рології Харківської державної академії культури проведено День архівної 
інформації, присвячений 17-й річниці прийняття Конституції України.

* * *
27 липня 2013 р. у періодичному виданні “Рабочая газета” вийшло 

друком інтерв’ю начальника відділу використання інформації документів 
А. Алєксєєнко, присвячене архівним документам щодо обводнення річок 
Харкова.

* * *
22 серпня 2013 р. у Харківському історичному музеї відкрито вистав-

ку архівних документів “Харків у період окупації 1941–1943 років”, яка 
піготолвена ЦДНТА України спільно з Державним архівом Харківської 
області  

* * *
25 вересня 2013 р. у ЦДНТА України проведено семінар-нараду з 

представниками організацій та підприємств Сумської області на тему: 
“Забезпечення збереженості науково-технічної документації. Проблеми 
та шляхи їх вирішення на сучасному етапі”. 

* * *
30 вересня 2013 р. у ЦДНТА України відкрито виставку архівних до-

кументів на тему: “Вітчизняні розробки з організації туризму та активно-
го відпочинку в Україні”, присвячену Всесвітньому дню туризму. Відві-
дувачі виставки ознайомилися з документальними джерелами вивчення 
історії питань організації туризму та будівництва об’єктів для відпочинку  
в нашій країні у XX столітті.

У Центральному державному архіві-музеї
літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України)

4 липня 2013 р. у конференц-залі ЦДАМЛМ України в рамках літе-
ратурно-музичного проекту “Мистецькі зустрічі в архіві-музеї” відбулася 
творча зустріч з музикантом, філософом, письменником Андрієм Нікіті-
ним та презентація його дебютної книжки “Провозглашение”.
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* * *
12 вересня 2013 р. в рамках проведення ХХ Форуму видавців  

у м. Львів, ЦДАМЛМ України організовано літературну зустріч за кни-
гою “Олександр Довженко. Щоденникові записи.1939–1956”, що відбула-
ся на Терасі Ринку (пл. Ринок) м. Львів.

* * *
13 вересня 2013 р. у конференц-залі ЦДАМЛМ України в рамках 

літературно-музичного проекту “Мистецькі зустрічі в архіві-музеї” від-
бувся концерт “Перлини камерної музики” за участі лауреатів міжнарод-
них конкурсів Оксани Казанцевої-Кабки (сопрано), Катерини Суглобіної 
(скрипка), Ігоря Савчука (фортепіано).

* * *
16 вересня 2013 р. у конференц-залі ЦДАМЛМ України в рамках 

літературно-музичного проекту “Мистецькі зустрічі в архіві-музеї” від-
бувся “Концерт фортепіанної музики” відомого українського піаніста, 
лауреата премії ім. Л. М. Ревуцького Євгена Громова.

26 вересня 2013 р. у конференц-залі ЦДАМЛМ України в рамках лі-
тературно-музичного проекту “Мистецькі зустрічі в архіві-музеї” відбув-
ся другий концерт із циклу “Забуті вокальні шедеври Франца Шуберта” 
за участі лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів Вікторії Забо-
лоцької та піаніста, музичного критика Олександра Москальця.

У Центральному державному архіві
зарубіжної україніки (ЦДАЗУ України)

19 вересня 2013 р. у ЦДАЗУ України відбулася творча зустріч з ві-
домим фольклористом та етнографом Робертом-Богданом Климашем  
(Канада).

У Держархіві в Автономній Республіці Крим

30 липня 2013 р. Держархів в Автономній Республіці Крим став 
першою архівною установою України, яку оснастили QR-кодом,  
в рамках програми підвищення туристичного іміджу столиці Криму – 
міста Сімферополя. 

За допомогою QR-кода можна отримати коротку інформацію про ар-
хів, зокрема його історію, основні функції та склад фондів, які знаходять-
ся на зберіганні.
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* * *
1 серпня 2013 р. в архіві відкрито виставку документів, присвяче-

ну пам’яті великої української поетеси Лесі Українки (Лариси Петрівни  
Косач).  

* * *
21 серпня 2013 р. в Музеї історії міста Сімферополя відкрито доку-

ментальну виставку до 100-річчя від дня заснування заводу “Фіодент”, 
підготовлену працівниками архіву. 

* * *
27 серпня 2013 р. в Судацькій міськраді Держархівом в Автономній 

Республіці Крим проведено День архіву. У рамках заходу відбувся круг-
лий стіл на тему: “Реалізація державної політики у сфері архівної справи 
і діловодства в Судацькому регіоні: проблеми та перспективи розвитку”, 
присвячений розвитку архівної справи в Судацькому регіоні.

* * *
9 вересня 2013 р. відкрито виставку мап з фондів архіву “Мапи Кри-

му XVIII–XX ст.”.

У Держархіві Волинської області

19 серпня 2013 р. в ефірі телеканалу “Нова Волинь” у передачі “Во-
линський тиждень” продемонстровано матеріали краєзнавчої тематики, 
підготовлені користувачами архіву та інтерв’ю начальника відділу інфор-
мації та використання документів НАФ Л. І. Коць.

* * *
21 серпня 2013 р. в архіві Волинською обласною державною теле-

радіокомпанією проведено зйомку з питань ведення підприємствами, 
органами місцевого самоврядування діловодства в контексті ділової 
української мови для передачі “Мова наша калинова”. З журналістами 
спілкувалася начальник відділу формування НАФ та діловодства Р. Р. Яр-
молюк.

* * *
29 серпня 2013 р. відбулося засідання колегії Держархіву Волинсь-

кої області, на якому, зокрема, розглянуто питання виконання рішення 
колегії Держархіву Волинської області від 29.08.2012 “Про дотримання 
умов зберігання та виконання Програми здійснення контролю за наявніс-
тю, станом і рухом документів на 2009–2019 роки архівними установами  
Ківерцівського району”.
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* * *
16 вересня 2013 р. у приміщенні  архіву відкрито виставку архівних 

матеріалів “Просвіта на Волині” присвячену 95-річчю від дня створення 
в м. Луцьку Товариства “Просвіта”. На відкритті виставки були присутні 
журналісти Волинської обласної державної телерадіокомпанії, телерадіо-
компанії “Аверс”, інтернет-видань “Волинські новини” та “Волинська 
правда”, газети “Луцький замок”. 

* * *
18 вересня 2013 р. начальник відділу інформації та використання до-

кументів НАФ Л. І. Коць взяла участь в роботі тематичного короткостро-
кового семінару “Робота із зверненнями громадян: стан та шляхи вдоско-
налення”, організованого Державним закладом післядипломної освіти 
“Волинський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, де-
ржавних підприємств, установ і організацій” для спеціалістів з питань робо-
ти із зверненнями громадян структурних підрозділів Волинської облдержад-
міністрації, апаратів райдержадміністрації, районних рад.

* * *
30 вересня 2013 р. в приміщенні архіву відкрито виставку “Шляхами 

бойової та трудової слави волинян”, присвячену Дню ветерана.

У Держархіві Дніпропетровської області

1 липня 2013 р. в архіві відкрито фотовиставку до 150-річчя від дня 
народження Євгена Петрушевича.

* * *
15 липня 2013 р. в ефірі обласного радіо у програмі “Вісник” про-

звучав виступ провідного спеціаліста відділу інформації та використан-
ня документів О. В. Шумейко, присвячений 23-й річниці Декларації про  
державний суверенітет України.

* * *
15 серпня 2013 р. в рамках проведення Єдиного дня інформування 

населення в архіві відбулася зустріч з колективами установ, підприємств 
і організацій Царичанського району області за темою “Правила безпеки 
дорожнього руху, правила поведінки на дорозі”.

* * *
10 вересня на Дніпропетровщині стартував марафон “Слава визво-

лителям”, присвячений 70-річчю визволення міст та районів Дніпропет-
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ровської області. У цей день делегація Донецької області передала Дніп-
ропетровщині символи естафети пам`яті: макет військового штандарту та 
книгу естафети. 

З ініціативи архіву області та з його допомоги архівними відділами 
райдержадміністрацій та міських рад організовано тематичні виставки.

* * *
Протягом вересня в архіві для учнів різних класів загальноосвітнь-

ої середньої школи м. Дніпропетровська № 34 проводилися уроки муж-
ності.

* * *
У ІІІ кварталі побачила світ книга “Жива пам’ять”. Книга пам’яті 

про окуповане місто Дніпропетровськ у роки Великої Вітчизняної війни 
1941–1943 рр. Книга підготовлена Міжнародною громадською організа-
цією “Взаєморозуміння і толерантність”, Державним архівом Дніпропет-
ровської області, Дніпропетровським національним історичним музеєм 
ім. Д І. Яворницького. 

У Держархіві Донецької області

3 липня 2013 р. директором архіву Н. Д. Буценко в Рівненській сіль-
ській раді Красноармійського району проведено виїзний прийом грома-
дян 

Того ж дня відбулось відкриття нового приміщення архівного відділу 
Красноармійської міської ради.

Того ж дня у газеті “Приазовский рабочий” (м. Маріуполь) вийшла 
друком стаття заступника начальника відділу інформації і використання 
документів держархіву О. Божко “Далеке та близьке. Культурні традиції 
Маріуполя”.

* * *
4 липня 2013 р. у газеті “Вечерний Донецк” вийшла друком стат-

тя “Перший номер “Вечёрки” читали навіть у тюменській тайзі”, в якій 
заступник начальника відділу інформації та використання документів 
архіву О. Божко прокоментувала інформацію про те, що Державний ар-
хів Донецької області зберігає підшивку “Вечернего Донецка” з першого 
його номера.

* * *
11 липня 2013 р. в архіві відбулась нарада за участі керівників ар-

хівних відділів міськрад, райдержадміністрацій, на якій розглянуто пи-
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тання приведення статусу архівних установ у відповідність до діючого 
законодавства, підсумки роботи і стан виконавської дисципліни архівних 
відділів міських рад, райдержадміністрацій за 1 півріччя 2013 року, про 
підготовку заходів щодо висвітлення подій до 70-річчя визволення Дон-
басу. 

* * *
12 липня 2013 р. в архіві відбулась нарада з питання створення та 

функціонування трудових архівів в області” за участі керівників трудових 
архівів районних, міських, сільських, селищних рад. У нараді взяв участь 
заступник Голови Донецької облдержадміністрації В. В. Фомін.

* * *
29 липня 2013 р. в ефірі Донецького обласного радіо вийшла пере-

дача циклу “На полюсах історії”, присвячена історії Донецької єпархії 
православної церкви.

* * *
30 липня 2013 р. працівники архіву взяли участь у проведенні науко-

во-практичного семінару, який проводився Прокуратурою Донецької об-
ласті за темою: “Питання практичного застосування та додержання нових 
положень “Інструкції з діловодства” в органах прокуратури України. 

* * *
5 серпня 2013 р. в ефірі Донецького обласного радіо прозвучала пе-

редача з циклу “На полюсах історії”, присвячена засновнику Новоросій-
ського товариства кам’яновугільного, залізного, стального та рейкового 
виробництва Джону Юзу.

* * *
12 серпня 2013 р. в ефірі Донецького обласного радіо прозвучала 

передача з циклу “На полюсах історії”–“Юзівка–Сталін–Сталіно–До-
нецьк”.

* * *
19 серпня 2013 р. в ефірі Донецького обласного радіо прозвучала пе-

редача з циклу “На полюсах історії”, присвячена Дню міста Донецька.

* * *
21 серпня 2013 р. відбулося засідання колегії держархіву, на якому, 

зокрема, розглянуто питання роботи веб-сайту архіву та підготовки про-
екту бюджетного запиту.
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* * *
29 серпня та 5 вересня 2013 р. в ефірі 27 каналу ДОДТРК вийшла те-

лепередача з циклу “Не підвладно часу”, присвячена стаханівському руху, 
яка підготовлена за документами Держархіву Донецької області.

* * *
2 та 9 вересня 2013 р. в ефірі Донецького обласного радіо прозвучала 

радіопередача з циклу “На полюсах історії”, присвячена 70-річчю визво-
лення Донбасу від німецько-фашистських загарбників.

* * *
5 вересня 2013 р. в архіві проведено відкритий урок для учнів ЗОШ 

№3 м. Докучаєвська, присвячений 70-річчю визволення Донбасу, а також 
ознайомлення  з тематичню виставкою. 

Того ж дня в газеті “Донбасс-неделя” вийшла друком стаття “Як 
Донбас пережив війну”, в якій розміщено фотодокументи Держархіву 
Донецької області та ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.

* * *
5–18 вересня 2013 р. в художньо-виставковому центрі “АртДонбасс” 

експонувалася виставка документів з фондів Держархіву Донецької об-
ласті “Донбасс непокорённый”, присвячена 70-річчю визволення Донбасу.

У Держархіві Житомирської області

1–12 липня 2013 р. на базі архіву проходили архівну практику сту-
денти І курсу історичного факультету Житомирського державного уні-
верситету ім. І. Франка. У ході практики ознайомлилися вони з історією 
та структурою архіву, обсягом фондів і документів, базами даних, довід-
ковим апаратом, покажчиками, матеріалами науково-довідкової бібліоте-
ки архіву.

* * *
9–11 липня 2013 р. працівники архіву взяли участь у семінарі на 

тему: “Запобігання та протидії проявам корупції на державній службі 
та службі в органах місцевого самоврядування”, який відбувся  на базі 
Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підпри-
ємств, установ і організацій.
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* * *
19 липня 2013 р. в приміщенні архіву за участі начальників архівних 

відділів, секторів  райдержадміністрацій, міськрад, відбулось розширене 
засідання колегії  Держархіву Житомирської області, на якому підведе-
но підсумки роботи архівних установ області за І півріччя 2013 року та 
проаналізовано виконання основних показників Плану розвитку архівної 
справи на 2013 рік.

* * *
25 липня 2013 р. заступник директора архіву-головний зберігач 

фондів Н. Г. Шимченко взяла участь у заходах, присвячених 160-річчю 
від дня народження видатного російського письменника, уродженця  
м. Житомира В. Г. Короленка, які відбулися у Житомирському літературно- 
меморіальному музеї В. Г. Короленка.

* * *
26 липня 2013 р. в преміщенні архіву відкрито стендову виставку 

документів “До 160-річчя з дня народження В. Г. Короленка”.

* * *
17 вересня 2013 р. в ефірі Житомирського обласного радіо прозву-

чала передача, підготовлена заступником директора архіву Л. В. Миро-
ненко на тему: “Основні напрямки роботи держархіву області та архівних 
установ”.

* * *
23–27 вересня 2013 р. в Центрі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Жито-
мирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної 
ради відбувся тематичний короткостроковий семінар з керівниками тру-
дових архівів області на тему: “Організація роботи архівних підрозділів 
державних установ”.

У Держархіві Закарпатської області

1–3 липня 2013 р. архівом проведено практику для студентів ІІ курсу 
історичного факультету Державного вищого навчального закладу “Ужго-
родський національний університет”.

* * *
20 серпня 2013 р. на базі архіву проведено чергове засідання постій-

но діючого семінару “Сучасне діловодство та архівна справа” для праців-
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ників архівних підрозділів та членів експертних комісій установ, органі-
зацій, підприємств – джерел комплектування архіву.

* * *
10 вересня 2013 р. проведено ознайомчу екскурсію архівом для сту-

дентів І курсу Ужгородського коледжу культури і мистецтв.

* * *
20 вересня 2013 р. у приміщенні архіву відкрито виставку докумен-

тів до 100-річчя Мараморош-Сігетських процесів.

* * *
30 вересня 2013 р. на базі архівного відділу Мукачівської райдержад-

міністрації проведено семінар-практикум на тему: “Інструкція з діловодс-
тва в сільських та селищних радах”.

У Держархіві Запорізької області

17 липня 2013 р. відбулося засідання колегії Держархіву Запорізької 
област, на якому, зокрема, розглянуто підсумки роботи архіву за І півріччя 
2013 року.

* * *
27 вересня 2013 р. на веб-сайті архіву до Дня ветерана опубліковано 

виставку архівних документів і матеріалів про ветеранів праці – керівни-
ків Держархіву Запорізької області.

У Держархіві Івано-Франківської області

29 липня 2013 р. фонди науково-довідкової бібліотеки архіву суттєво 
поповнилися численними виданнями більше п’ятдесяти примірників су-
часних книг із всесвітньої історії, історії України, в тому числі Буковини, 
Прикарпаття та Коломийщини.

Видання подаровано архіву професором кафедри політології При-
карпатського національного університету ім. Василя Стефаника та Уні-
верситету ім. Яна Кохановського у Кельцах (Республіка Польща), докто-
ром політичних наук, доктором філософії, членом Національної спілки 
краєзнавців України, Наукового товариства імені Шевченка, академіком 
Академії наук вищої школи України – І. С. Монолатієм.
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* * *
27 серпня 2013 р. відбулося засідання колегії Держархіву Івано-

Франківської області, на якому розглянуто питання забезпечення взає-
модії держархіву області із засобами масової інформації та роботу екс-
пертно-перевірної комісії архіву.

* * *
29 серпня 2013 р. у світ спецвипуску газети “Вперед” вийшли дру-

ком статті головного спеціаліста відділу забезпечення збереженості доку-
ментів, обліку та довідкового апарату А. Сміжака, “Бувайте здорові, їду 
до Канади” (про другу хвилю еміграції його земляків із Ямниці), “Кирило 
Ткачук – довголітній директор та вчитель Ямницької школи”.

У Держархіві Київської області

28 липня 2013 р. в ефірі І-го кналу Українського радіо прозвучала 
передача В. Ісакова “Київські етюди”, в якій взяв участь головний спе-
ціаліст відділу інформації та використання документів М. М. Корінний.

* * *
26 вересня 2013 р. в приміщенні архіву відкрито документальну 

виставку, присвячену жалобному дню початку масових розстрілів у Ба-
биному Яру.

У Держархіві Кіровоградської області

11 липня 2013 р. відбулось розширене засідання колегії за участю 
начальників (завідувачів) архівних відділів (секторів) райдержадмініст-
рацій та міськрад, на якому, зокрема, підведено підсумки роботи держав-
них архівних установ області та архівних відділів міськрад у І півріччі  
2013 року.  

* * *
11 липня 2013 р. у “Вечірній газеті” вийшла друком стаття головного 

спеціаліста відділу інформації та використання документів Л. Пасічник 
“Служіння богослова Георгія Флоровського”.

* * *
12 та 18 липня 2013 р. в газеті “Народне слово” вийшли друком стат-

ті головного спеціаліста відділу інформації та використання документів  
Л. Пасічник “Життєвий слід Феодосія Гетьманця” (до 75-річчя утворення 
Кіровоградської області), до рубрики “З архівної полиці” – “Залишене 
людям”.
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* * *
13, 20, 27 липня та 10, 17, 31 серпня 2013 р. директор архіву О. Ба-

бенко взяв участь у програмах Кіровоградської обласної державної те-
лерадіокомпанії “Озирнись”, присвячених життєвому і творчому шляху  
Є. Гребінки, творчій постаті І. Вишенського, “Повісті временних літ”, 
“Повчанню Володимира Мономаха”, творчості кіровоградського пись-
менника В. Смоленчука та пам’яткам літератури. 

* * *
15 липня 2013 р. в приміщенні архіву відкрито стаціонарну виставку 

архівних документів до 23-ї річниці прийняття Декларації про державний 
суверенітет України.

* * *
25 липня та 8 серпня 2013 р. в газеті “Народне слово” вийшли друком 

статті заступника начальника відділу інформації та звернень громадян  
О. Трибуцької  “З історії Херсонської єпархії: спостереження отця Ника-
нора, єпископа Херсонського й Одеського”, “Єлисаветградщина в росій-
сько-турецькій війні”.

* * *
7 та 14 вересня 2013 р. у програмах Кіровоградської обласної  

державної телерадіокомпанії “Озирнись”, присвячених перебігу націо-
нально-визвольних змагань 1918–1924 років, взяли участь заступник 
начальника відділу інформації та звернень громадян О. Трибуцька та 
провідний науковий співробітник відділу археографії та використання 
документів, кандидат історичних наук В. Колєчкін. 

* * *
11 вересня 2013 р. в Кіровоградській обласні державній універсаль-

ній науковій бібліотеці ім. Д. І. Чижевського відкрито виставку докумен-
тів “Сліди минулого”, присвячену 250-річю з дня розкопок Мельгуновсь-
кого кургану, яка була підготовлена архівом спільно з бібліотекою.

* * *
13 вересня 2013 р. працівники архіву провели виїзний семінар-прак-

тикум на тему: “Особливості використання документів Національного 
архівного фонду в роботі закладів, що належать до числа об’єктів істо-
рико-культурної спадщини” на базі комунального підприємства “Істори-
ко-архітектурний заповідник родини Раєвських” (с. Розумівка Олександ-
рівського району Кіровоградської області).
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* * *
20 вересня 2013 р. на веб-сайті архіву опубліковано виставку архів-

них документів “Старовинний Єлисавет в рекламних приватних оголо-
шеннях”.

У Держархіві Луганської області

4 липня 2013 р. директором Держархіву Луганської області  
К. М. Безгинською проведено нараду з кураторами архівних секторів – 
керівниками апаратів Білокуракинської, Краснодонської, Новоайдарської, 
Лутугинської, Попаснянської та Слов’яносербської райдержадміністрацій 
щодо виконання ними Закону України “Про Національний архівний фонд 
і архівні установи”, постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 
№ 606 “Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підроз-
ділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної 
у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій”.

* * *
25 липня 2013 р. в ефірі прозвучала програма “Регіональний вимір” 

Луганської обласної державної телерадіокомпанії, присвячена 75-річчю 
заснування Луганської (Ворошиловградської) області, в якій взяла участь 
директор архіву К. М. Безгинська.

У Держархіві Львівської області

12 липня 2013 р. головним спеціалістом відділу використання інфор-
мації О. Л. Бондаром проведено оглядову екскурсію виставковим цент-
ром архіву для студентів III курсу ЛНУ ім. І. Франка.

* * *
25 липня 2013 р. у додатку “Леополіс” часопису “Високий замок” 

вийшла друком стаття під назвою “У кам’яниці Боваровського колись 
було італійське консульство, а тепер працюють слідчі” (з історії будинку 
вул. Винниченка, 2 у м. Львові).

* * *
15 серпня 2013 р. у додатку “Леополіс” часопису “Високий замок” 

вийшла друком стаття під назвою “Хоч Шопен у Львові не був, а дім Шо-
пена тут є” (з історії будинку вул. Дорошенка, 11 у м. Львові).
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* * *
29 серпня 2013 р. відбулося засідання колегії Держархіву Львівсь-

кої області, за участю заступника голови – керівника апарату облдержад-
міністрації В. П. Гураля, на якому розглянуто питання стану суцільного 
перевіряння наявності документів в архіві станом на 09.08.2013 року, 
підготовки роботи архіву до осінньо-зимового періоду, виконання розпо-
рядження голови облдержадміністрації від 04.10.2012 № 675/0/5–12 “Про 
створення архівних установ органів місцевого самоврядування.

* * *
12 вересня 2013 р. відбулося засідання круглого столу на тему: “По-

рядок подачі документів на погодження ЕПК Держархіву Львівської об-
ласті”.

У Держархіві Одеської області

12 липня 2013 р. працівниками відділу формування Національ-
ного архівного фонду та діловодства архіву проведено лекцію для сту-
дентів історичного факультету Одеського національного університету  
ім. І. І. Мечникова за темою: “Формування НАФ – робота по поповненню 
державних архівів документами НАФ”.

* * *
26 липня 2013 р. заступник начальника відділу інформації С. А. Же-

лясков надав інтерв’ю журналістам телеканалу “Репортер” з приводу до-
кументального підтвердження (по запису в метричній книзі Одеського 
міського рабинату за 1891 рік) факту народження Мойше-Якова Меер-
Волевича Вінницького (1891–1919) – одесита, який свого часу став за-
гальновідомим кримінальним авторитетом під ім’ям “Мішка Япончик”. 

* * *
9 серпня 2013 р. на веб-сайті “Україна Incognita” щоденної всеук-

раїнської газети “День” опубліковано статтю директора архіву І. І. Ніточ-
ко “Остання депортація”.

* * *
20 серпня 2013 р. побачила світ збірка віршів директора архіву  

І. І. Ніточко “Рідному краю”. Це перше поетичне надбання автора, яким 
він захотів поділитися з читачами. 

Іван Іванович пише вірші багато років, представляючи їх на розгляд 
близьким і рідним. Та в очікуванні святкування дня Маринового – рідно-
го села автора, він вирішив вибрати зі своєї творчості найкраще і подару-
вати землякам – мешканцям Березівського краю.
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* * *
12 вересня 2013 р. працівники архіву взяли участь в організації та 

проведенні лекції на тему “Про порядок комплектування архіву. Завдання 
та перспективи розвитку галузі архівознавства та діловодства на сучасно-
му етапі” для секретарів сільських та міських рад Одеської області, яка 
відбулася в Управлінні підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіо-
нального інституту Національної академії державного управління при 
Президентові України.

* * *
20 вересня 2013 р. головний науковий співробітник відділу науко-

во-довідкового апарату О. Ю. Штепко взяла участь у засіданні обласної 
комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, 
яке відбулося під головуванням заступника голови Одеської облдержад-
міністрації В. Д. Матковського. 

На засіданні було підведено підсумки та обговорені шляхи вирішен-
ня проблемних питань щодо: продовження розкопок та поховання жертв 
політичних репресій на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги; роботи 
громадської організації Військово-історичний центр “Пам’ять і слава”; 
стану виконання обласної програми увічнення пам’яті про події та учас-
ників Великої Вітчизняної війни на 2012–2016 рр. 

У Держархіві Полтавської області

16 липня 2013 р. в приміщенні архіву відкрито документальну 
виставку “16 липня – День прийняття Декларації про державний суве-
ренітет України”. 

Того ж дня заступник директора-начальник відділу інформації та ви-
користання документів Т. П. Пустовіт взяв участь у круглому столі “До 
Дня прийняття Декларації про державний суверенітет України”, який від-
бувся у Полтавській облдержадміністрації. 

* * *
24 липня 2013 р. проведено навчання для працівників архіву області 

щодо організації формування Національного архівного фонду та комп-
лектування архіву, управління архівною справою і діловодством у зоні 
комплектування архіву.

* * *
29 серпня 2013 р. на веб-сайті жархіву опубліковано виставку до 110-

річчя відкриття пам’ятника І. П. Котляревському.
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* * *
4 вересня 2013 р. заступник директора - начальник відділу інформа-

ції та використання документів Т. П. Пустовіт взяв участь у презентації 
видання “Полтавська обласна філармонія 70”, яке відбулося на ОДТРК 
“Лтава”.

* * *
18 вересня 2013 р. архівом проведено відкритий урок для учнів  

11-го класу Полтавського багатопрофільного міського ліцею ім. І. П. Кот-
ляревського, присвячений 70-річчю визволення м. Полтави від фашист-
ських загарбників.

У заході взяв участь заступник голови - керівник апарату Полтавсь-
кої облдержадміністрації В. О. Пархоменко, представники місцевих ЗМІ.

* * *
20 вересня 2013 р. у приміщенні архіву відкрито документальну 

виставку “Ми пам’ятаємо подвиг Ваш безсмертний” до 70-річчя визво-
лення м. Полтави від фашистських загарбників.

У Держархіві Рівненської області

16 липня 2013 р. у приміщенні архіву з нагоди 23-ї річниці від дня 
прийняття Декларації про державний суверенітет України відкрито 
виставку друкованих видань, що зберігаються в науково-довідковій біб-
ліотеці архіву.

* * *
18 липня 2013 р. відбулось засідання колегії Держархіву Рівненської 

області, на якому, зокрема, розглянуто підсумки роботи державних архів-
них установ області за І півріччя 2013 р. та підсумки роботи із звернення-
ми громадян, що надійшли до держархіву області у І півріччя 2013 року.

* * *
23 серпня 2013 р. у приміщенні архіві відкрилто спільну виставку 

архівних документів архіву і Рівненського обласного краєзнавчого музею 
з нагоди 730-річчя заснування м.Рівного.

У Держархіві Сумської області

19–30 серпня 2013 р. директор архіву В. В. Артюх пройшов стажу-
вання в секторі архівного зберігання документів відділу випуску та збері-
гання урядових документів Департаменту забезпечення документообі-
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гу, контролю та роботи із зверненнями громадян Секретаріату Кабінету 
Міністрів України.

* * *
29 серпня 2013 р. заступник директора - начальник відділу організа-

ції та координації архівної справи І. Ю. Котляр взяла участь у прес-кон-
ференції, присвяченій презентації фотовиставки “Солдатська доля. Суми. 
ІІ Світова війна. Різний погляд…”, що відбулася в Сумському прес-клубі. 
Для експозиції виставки архівом надані фотографії партизан, солдат-виз-
волителів, земляків-остарбайтерів, німецьких солдат, наслідків фашист-
ської окупації Сумської області. 

* * *
1 вересня 2013 р. директор архіву В. В. Артюх взяв участь у відкрит-

ті фотовиставки до 70-річчя визволення міста Суми “Солдатська доля. 
Суми. ІІ Світова війна. Різний погляд…”, що відбулося в художній галереї 
“Наша”.

* * *
2 вересня 2013 р. на сайті архіву опубліковано документи до 70-річчя 

визволення міста Суми від фашистських загарбників, серед них: газетні 
публікації із спогадами учасників і свідків визвольних подій, фотографії 
визволителів м. Суми, висновки обласної надзвичайної комісії про зло-
діяння фашистських загарбників та їх спільників, фотографії зруйнова-
них будівель і споруд міста, а також постанови, накази, розпорядження, 
оголошення німецького керівництва.

* * *
5 вересня 2013 р. на веб-сайті архіву опубліковано фотодокументаль-

ну виставку до 70-річчя визволення Сумської області від нацистських за-
гарбників. 

* * *
10 вересня 2013 р. директор архіву В. В. Артюх та заступник ди-

ректора - начальник відділу організації і координації архівної справи  
І. Ю. Котляр взяли участь у презентації книги “Розвиток банківської справи 
на Сумщині (середина ХІХ – початок ХХ століття)”, що відбулася в Ук-
раїнській академії банківської справи. Близько 30 відсотків матеріалів для 
книги надано Держархівом Сумської області.  
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У Держархіві Тернопільської області

10 липня 2013 р. працівники архіву взяли участь у створенні фото-
документів про перебування у Тернополі представників ескадрильї бри-
танського Клубу любителів старовинної авіації Air Squadron.

* * *
16 липня 2013 р. в приміщенні архіву відкрито виставку “Провіс-

ник незалежності”, присвячену 23-й річниці прийняття Декларації про 
державний суверенітет України.

* * *
17 липня 2013 р. в приміщенні архіву відкрито виставку “Родом із 

Бучача”, присвячену 125-річчю від дня народження видатного класика 
єврейської літератури, лауреата Нобелівської премії 1966 р. уродженця 
Тернопілля Шмуеля Йосифа Халеві Чачкеса (псевдонім – Агнон). 

* * *
3 серпня 2013 р. працівники архіву взяли участь у захода, що від-

булися в рамках XV Всеукраїнського фестивалю лемківської культури 
“Дзвони Лемківщини” (м. Тернопіль). 

Архівний відділ Монастириської райдержадміністрації взяв участь у 
підготовці фестивалю.

* * *
25 серпня 2013 р. в приміщенні архіву відкрито виставку, присвя-

чену 80-ій річниці від дня народження журналіста, поета, письменника 
Степана Будного.

* * *
11 вересня 2013 р. в приміщенні архіву відкрито виставку “…Мій 

шлях додому заснував спориш”, присвячену  річниці виселення українців 
з Лемківщини, Посяння, Підляшшя і Холмщини.

* * *
24 вересня 2013 р. в приміщенні архіву відкрито документальну 

виставку з нагоди 75-ї річниці від дня народження відомого українського 
митця, археолога і громадсько-політичного діяча Ігора Герети.

У Держархіві Харківської області

5 липня 2012 р. головний спеціаліст відділу інформації та вико-
ристання документів архіву  О. В. Сафонова провела оглядову екскурсію 
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архівом для студентів 2 курсу Харківського національного університету  
ім. В. Н. Каразіна.

29 липня 2013 р. відбулося розширене засідання колегії Держар-
хіву Харківської області, на якому, зокрема, розглянуто підсумки роботи 
Держархіву Харківської області та архівних установ області за I півріччя  
2013 року, стан виконання Держархівом Харківської області Регіональної 
програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів 
НАФ на 2010–2014 роки.

* * *
14 серпня 2013 р. відбувся семінар з керівниками апаратів рай-

держадміністрацій Харківської області, керуючими справами міських 
виконавчих комітетів міст обласного значення, керівниками структурних 
підрозділів облдержадміністрацій під головуванням заступника голови -
керівника апарату Харківської облдержадміністрації В. В. Хоми.

У рамках семінару обговорено й пріоретені питання розвитку роз-
витку архівної галузі на Харківщині. 

* * *
21 серпня 2013 р. у Харківському історичному музеї відкрито спіль-

ний виставковий проект Держархіву Харківської області та ЦДНТА  
України “Харків у період окупації 1941–1943 років: до 70-річчя визволен-
ня”. В ексозиції представлено копії архівних документів, що характери-
зують умови життя мирного населення під час нацистської окупації, рух 
опору в окупованому Харкові, масштаби руйнації міста.

* * *
22 серпня 2013 р. в рамках урочистих заходів, присвячених 70-річчю 

визволення м. Харкова від німецько-фашистських загарбників, які відбу-
лися в Харківському історичному музеї, головний спеціаліст відділу ін-
формації та використання документів архіву О. В. Сафонова презентувала 
ветеранам Великої Вітчизняної війни документи Держархіву Харківської 
області, представлені у спільному з ЦДНТА України виставковому проек-
ті “Харків у період окупації 1941–1943 років: до 70-річчя визволення”.

* * *
20 вересня 2013 р. працівники архіву на базі Архівного відділу Чу-

гуївської районної державної адміністрації проведено семінар з підви-
щення кваліфікації та обміну досвідом працівників архівних відділів рай-
держадміністрацій та міськрад міст обласного значення.
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У Держархіві Херсонської області

16 липня 2013 р. в приміщенні архіву відкрито виставку архівних 
документів “Кроки до незалежності”, присвячену 23-й річниці прийняття 
Верховною Радою України Декларації про державний суверенітет України.

* * *
29 липня 2013 р. з питань впровадження нової редакції Типової 

інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді 
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої вла-
ди, та Переліку типових документів, що створюються під час діяльності 
державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, 
підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання докумен-
тів. Працівниками відділу формування НАФ та діловодства на базі Управ-
ління державної служби в Херсонській області проведено семінар.

* * *
12 серпня 2013 р. з нагоди 90-річчя бібліофіла, краєзнавцевя, архівіс-

та, фондоутворювача архіву М. А. Ємельянова, ювіляру вручено Почесну 
грамоту голови облдержадміністрації та нагрудний знак “Почесний ар-
хівіст України”. 

* * *
22 серпня 2013 р. відбулося засідання колегії Держархіву Херсонсь-

кої області, на якому, зокрема, розглянуто підсумки роботи архівних ус-
танов області за І півріччя 2013 року, стан підготовки архівних установ 
області до роботи в осінньо-зимовий період.

* * *
1 вересня 2013 р. директор архіву В. Ф. Боровик взяв участь у святі 

Дня знань у підшефній загальноосвітній школі № 36 м. Херсона. Під час 
урочистої лінійки колективу школи були передані збірки документів, 
довідкова література, видана архівом.

У Держархіві Хмельницької області

26 серпня 2013 р. в приміщенні архіву відкрито пересувну виставку 
фото- та архівних документів і матеріалів “Життя населення Хмельнич-
чини в роки нацистської окупації”, присвячену 70-й річниці визволення 
України від фашистських загарбників.
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* * *
2 вересня 2013 р. заступник директора архіву О. Войтович взяв 

участь у святкових заходах, присвячену Дню нотаріату України.

* * *
6 вересня 2013 р. у м. Хмельницький в Будинку рад під головуванням 

першого заступника голови облдержадміністрації В. Гаврішка відбулася 
нарада з питань активізації заходів щодо створення обласного страхового 
фонду документації. 

Участь у нараді взяли директор Південно-західного РЦ СФД В. Кулі-
чов (м. Черкаси), директор архіву В. Байдич, заступник директора архіву 
О. Войтович, керівники департаментів та управлінь облдержадміністра-
ції, представники обласних установ і організацій, дотичних до питання 
створення обласного страхового фонду документації.

* * *
13 вересня 2013 р. працівники архіву взяли участь у Всеукраїнській 

науково-краєзнавчій конференції “Дунаєвеччина в контексті історії Ук-
раїни”, присвяченій 610-ій річниці першої письмової згадки про Дунаївці 
та 90-річчю утворення Дунаєвецького району (м. Дунаївці).

У Держархіві Чернігівської області

29 серпня 1013 р. провідний спеціаліст відділу формування Націо-
нального архівного фонду та діловодства Н. Б. Панько взяла участь у засі-
данні круглого столу на тему: “Загальні правила складання номенклатури 
справ. Основні завдання експертної комісії, організація та проведення ек-
спертизи цінності документів, оформлення її результатів”, що відбулося 
в прокуратурі Чернігівської області.

* * *
1 вересня 2013 р. директор архіву Р. Б. Воробей взяла участь у 

святковій лінійці в Дорогинській загальноосвітній школі I-III ступенів  
Ічнянського району Чернігівської області, приуроченій Дню знань. Ди-
ректор архіву від імені голови Чернігівської облдержадміністрації оголо-
сила вітання педагогічним працівникам, учням, батькам з початком ново-
го навчального року та вручила подарунки першокласникам.

* * *
20 вересня 2013 р. в приміщенні архіву відкрито виставку “70-річчя 

визволення Чернігівщини”. В експозиції представлено понад 50 докумен-
тів та фотодокументів, що дають можливість відтворити події визволення 
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Чернігівщини: витяг із доповіді командувача військами Центрального 
фронту генерала армії К. К. Рокосовського Й. В. Сталіну про заплано-
вану операцію військ Центрального фронту, матеріали про форсування 
річки Десна та план форсування річки Дніпро, схеми визволення населе-
них пунктів, витяги із журналів бойових дій стрілецьких дивізій, доку-
менти про діяльність партизан та їх взаємодію з частинами Червоної Ар-
мії напередодні та під час визволення Чернігівської області, фотографії  
42-х Героїв Радянського Союзу та 42-х учасників боїв за визволення міста 
Чернігова та Чернігівської області, документи про початок відродження 
народного господарства в області.

* * *
27 вересня 2013 р. в рамках проведення заходів з відзначення  

в Україні Дня ветерана, у приміщенні архіву відкрито виставку “З нагоди 
Дня ветерана”.

У Держархіві м. Києва

1 вересня 2013 р. в ефірі ДТРК радіостанції “Голос Києва” прозву-
чала радіопередача з циклу “Київські етюди” до 115 річниці Київського 
політехнічного інституту”, підготовлена працівниками архіву.

У Держархіві м. Севастополя

3 липня 2013 р. архівом поведено літню практику для студентів Се-
вастопольської філії Московського державного університету ім. М. В. Ло-
моносова.

Начальник відділу інформації та використання документів НАФ  
В. Е. Христова провела для групи практикантів екскурсію по архіву і про-
читала лекцію про його історію.

* * *
15 липня 2013 р. директор архіву Т. А. Кузнєцова та заступник дирек-

тора - головний зберігач фондів Н. С. Калініна взяли участь у презентації 
фотоальбому “Найясніші візити до Криму”, яка відбулася в Алупкінсько-
му палацово-парковому музеї-заповіднику (Воронцовський палац).

* * *
24 липня 2013 р. в приміщенні архіву відкрито виставку “Символи 

честі і доблесті”, присвячену 230-річчю Севастополя і Чорноморського 
флоту, та до 120-річчю затвердження першого герба міста.



* * *
30 липня 2013 р. начальник відділу формування НАФ та діловодства 

Г. В. Кашперук провела навчально-методичний семінар на тему: “Органі-
зація діловодства в органах прокуратури” для керівників структурних 
підрозділів і відповідальних за збереження архівних документів Проку-
ратури кримського регіону України з нагляду за дотриманням законів у 
військовій сфері.

* * *
26 вересня 2013 р. в дар архіву передала свою книгу “Дитяча бібліо-

тека в історії Севастополя. Роки військові. Роки мирні” директор Севас-
топольської бібліотеки ім. А. Гайдара Н. В. Канівець.

Робота над цим виданням тривала майже десятиліття , систематизо-
вано великий обсяг даних про діяльність бібліотеки зі спогадів очевидців, 
архівних даних і колишньої секретної військової інформації. Автор вис-
ловила подяку архіву за допомогу в пошуку документів.
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В Укрдержархіві

2–6 вересня 2013 р. в м. Бішкек відбулася 14-а Загальна конференція 
ЕВРАЗІКИ, участь у якому взяли делегації державних архівних служб Бі-
лорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Росії, Таджикистану, Узбекис-
тану, України, спостерігачі від Генеральної дирекції державних архівів 
Республіки Польща. 

З вітальним словом до учасників звернулися Віце-премьєр-міністр 
Уряду Киргизстану Т. Сарпашев, Голова Державної реєстраційної служ-
би при Уряді Киргизстану Е. Сапарбаєв, керівники державних архівних 
служб. 

У рамках Загальної конференції ЕВРАЗІКИ відбулася міжнародна 
науково-практична конференція “Сучасні проблеми комплектування де-
ржавних архівів”. Від української сторони з доповідями виступили за-
ступник Голови Укрдержархіву О. В. Музичук та директор Держархіву 
Київської області С. А. Каменєва. 

Цього ж дня підписано Протокол про затвердження та План спіль-
них заходів Державної архівної служби України і Федерального архівно-
го агентства (Російська Федерація) на 2014–2016 роки. Від української 
сторони Протокол та План спільних заходів підписала заступник Голови 
Укрдержархіву О. В. Музичук.

* * *
9–13 вересня 2013 р. Голова Державної архівної служби України  

О. П. Гінзбург, як член української частини Підкомісії, взяла участь у ро-
боті українсько-китайської Підкомісії з питань співробітництва у сфері 
культури. 

У рамках роботи українсько-китайської Підкомісії відбулося під-
писання Угоди про співробітництво між Державною архівною службою 
України та Державним архівним управлінням Китайської Народної Рес-
публіки в архівній сфері. Від української сторони Угоду підписала Голова 
Укрдержархіву О. П. Гінзбург.

МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ
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У Держархіві Закарпатської області

29 липня 2013 р. в рамках угоди між Закарпатською облрадою та 
МЗС України до Берегівського підрозділу Держархіву Закарпатської об-
ласті прибула угорська делегація з метою надання допомоги у забезпечен-
ні збереженості документів, а також їх переведнні у цифровий формат.

У складі делегації були: п. Кенєреш Іштван – генеральний дирек-
тор Архіву м. Будапешт, п. Попп Ласло – керівник управління МЗС, п. 
Надь Клара – співробітник Міністерства юстиції з адміністративних 
питань, Вілбрандт Ніколетта – співробітник МЗС, п. Тот Іштван – гене-
ральний консул Консульства Угорщини у м. Берегово, п.  Форкошне Боч 
Юдіт – консул Консульства Угорщини у м. Берегово та Салепскі Ендре –  
в. о. генерального консула Угорщини у м. Ужгород. 

* * *
16–20 вересня 2013 р. на запрошення генерального директора Буда-

пештського столичного архіву п. Кенєреш Іштвана та у зв’язку із підго-
товкою до підписання угоди про співробітництво у сфері архівної справи 
між Держархівом Закарпатської області та Будапештським столичним 
архівом, а також для обговорення питань про надання Угорщиною до-
помоги Держархіву Закарпатської області із забезпечення фізичної збе-
реженості та оцифрування документів, що зберігаються у Берегівському 
підрозділі архіву, заступник директора архіву М. В. Марканич та заступ-
ник директора - головний зберігач фондів О. Й. Куташі відвідали у м. Бу-
дапешт (Угорщина).

* * *
27 вересня 2013 р. у приміщенні сесійної зали Закарпатської обл-

держадміністрації відбулася ХХ міжнародна науково-практична конфе-
ренція, яку проводив Держархів Закарпатської області та архів Саболч-
Сатмар-Березького комітату м. Ніредьгаз (Угорщина).

У Держархіві Одеської області

22–26 вересня 2013 р. заступник директора Л. Г. Білоусова, головний 
науковий співробітник О. Ю. Штепко, архівіст 1-ї категорії С. М. Гера-
симова та провідний спеціаліст С. Є. Березін взяли участь у роботі Пер-
шої міжнародної наукової конференції “Економічний і соціальний роз-
виток портових міст Північного Причорномор’я (кінець XVIII – початок  
XX ст.)”, яка відбулася у приміщенні Одеської філії Грецького Фонду 
Культури у рамках проекту “The Black Sea and its Port-cities”.



* * *
27 вересня 2013 р. у приміщенні Одеського історико-краєзнавчого 

музею урочисто відкрито Міжнародну виставку унікальних архівних до-
кументів “Одеса наприкінці XVIII – на початку ХХ сторіч”.

Проведення виставки відбулося в рамках спільних заходів Держав-
ної архівної служби України та Федерального архівного агентства (Росій-
ська Федерація). 

На виставці представлено документи з історії Одеси, які зберігають-
ся в фондах ЦДІАК України, Держархіву Миколаївської області, Держ-
архіву Одеської області, Держархіву Херсонської області, Російського 
державного історичного архіву, Російського державного військово-істо-
ричного архіву, Російського державного архіву стародавніх актів.
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Заходи державних архівних установ, присвячені
1025-річчю хрещення Київської Русі

25 липня 2013 р. на офіційному веб-порталі Укрдержархіву опублі-
ковано документальну виставку “1025-річчя хрещення Київської Русі”.

Того ж дня у ЦДАМЛМ України відкрито документальну виставку 
“Духовні святині Києва”.

Виставку підготовлено Центральним державним історичним архі-
вом України, м. Київ, за участю Центрального державного архіву-музею 
літератури і мистецтва України, Центрального державного архіву вищих 
органів влади та управління України та Центральний державний кінофо-
тофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного.

* * *
19 липня 2013 р. на веб-сайті ЦДАВО України опубліковано вистав-

ку “До 1025-річчя хрещення Київської Русі”. 

* * *
26 липня 2013 р. в приміщенні Держархіву Дніпропетровської облас-

ті відкрито виставку, присвячену 1025-річчю хрещення Київської Русі. 

* * *
19 вересня 2013 р. у Центрі Слов’янської культури (м. Донецьк) від-

булося Урочиста академія з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі.
На увагу до церковних заслуг та в пам’ять 1025-річчя хрещення 

Київської Русі Держархів Донецької області, з благословення Митропо-
лита Київського та всієї України Предстоятеля Української Православної 
Церкви Володимира, нагороджено Орденом Української Православної 
Церкви Преподобного Нестора Літописця Ш ступеню.

Під час заходу експонувалася документальна виставка “Донбас 
православний” підготовлена Держархівом Донецької області. Презен-
тацію відвідали представники духовенства області, Голова Донець-
кої облдержадміністрації А. В Шишацький, Голова Донецької облради  
А. М. Федорук, Голова Донецької міськради О. О. Лук’янченко.

ЮВІЛЕЙНІ ТА ПАМЯТНІ ДАТИ
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* * *
22 липня 2013 р. в ефері Донецького обласного радіо вийшла з пе-

редача циклу “На полюсах історії”, присвячена  до 1025-річчя хрещення 
Київської Русі.

* * *
26 липня 2013 р. на веб-сайті Держархіву Запорізької області опуб-

ліковано статтю головного спеціаліста-архівіста С. Д. Третяк, в якій 
висвітлено історію спорудження церкви Святого Миколая м. Олександ-
рівська до її знесення у 1932 році.

* * *
26 липня 2013 р. в Держархіві Київської області за участі заступника 

голови Київської облдержадміністрації Т. Л. Подашевської, заступника 
голови Київської облради І. І. Шкирти відкриття виставки архівних доку-
ментів до 1025-річчя хрещення Київської Русі.

* * *
3 та 24 липня, 14 серпня 2013 р. директором Держархіву Кіровоград-

ської області О. Бабенком у приміщенні обласного художнього музею 
проведено цикл лекцій, присвячених 1025-річчю хрещення Київської 
Русі.

26 липня 2013 р. з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі ди-
ректора архіву О. Бабенка було нагороджено орденом Володимира Ве-
ликого третього ступеню. Високу церковну нагороду вручив Святійший 
Патріарх Філарет.

* * *
27 липня 2013 р. в приміщенні Держархіву Луганської області мо-

лодший науковий співробітник Луганського міського музею історії та 
культури О. С. Люлько прочитав лекцію на тему: “Читаєм духовные кни-
ги “Минея месяц июль 1629 год”, “Поучения Ефрема Сирина 1785 год”, 
“Минея месяц май 1747 год”.

* * *
24 липня 2013 р. в Держархіві Полтавської області відкрито доку-

ментальну виставку до 1025-річчя хрещення Київської Русі. В експо-
зиції представлено документи, що свідчать про величезний вплив Цер-
кви на культурно-духовне життя країни, у тому числі Полтавщини до  
1917 року.
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* * *
16 липня 2013 р. в приміщенні Держархіві Рівненської області з на-

годи 1025-річчя хрещення Русі відкрито виставку друкованих видань ар-
хівних документів.

26 липня 2013 р. у Рівненському обласному краєзнавчому музеї від-
крито спільну виставку документів Держархіву Рівненської області та 
Музею, присвячену 1025-річчю хрещення Київської Русі.

* * *
26 липня 2013 р. в Держархіві Сумської області відкрито докумен-

тальну виставку, присвячену 1025-річчю хрещення Київської Русі. Відві-
дувачі ознайомилися з документами з історії хрещення Київської Русі, 
заходами ювілейних святкувань 900-річчя та 1000-річчя введення хрис-
тиянства на Русі та ін. 

* * *
25 липня 2013 р. в Держархіві Тернопільської області відкрито 

виставку “Хрещення Русі–України”.

* * *
26 липня 2013 р. у складі делегації Харківської області група пред-

ставників Золочівського району, яку очолила начальник Архівного відді-
лу Золочівської райдержадміністрації Н. М. Борох, взяли участь в уро-
чистостях з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі, що проходили в 
м. Києві.

* * *
26 липня 2013 р. ув Держархіві Херсонської області відкрито вистав-

ку архівних документів “Хрещення Русі. Історія віків”, присвячену 1025-
річчю хрещення Київської Русі. В експозиції представлено документи з 
історії християнства Херсонщини від середини XVIII до XX ст.

* * *
17 липня 2013 р. працівники Держархіву Хмельницької області взяли 

участь у науковому симпозіумі “Християнство – духовна опора українсь-
кої нації”, присвяченому відзначенню 1025-річчю хрещення Київської 
Русі–України.

20 липня 2013 р. в Держархіві Хмельницької області відкрито вистав-
ку архівних документів до 1025-річчя хрещення Київської Русі–України.

* * *
26 липня 2013 р. в Держархіві Чернігівської області відкрито вистав-

ку “Храмові перлини Чернігівщини” до 1025-річчя хрещення Київської 
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Русі. в експозиції, що складається з двох частин – “Спасо-Преображен-
ський собор в Чернігові” та “Собор Різдва Богородиці в Козельці”, пред-
ставлено 30 документів, 7 друкованих видань із архівних фондів за 1748– 
1990 роки та майже 30 фотографій із фондів Держархіву Чернігівської 
області та ЦДІАК України, м. Київ.

* * *
25 липня 2013 р. в Держархіві м. Севастополя відкрито виставку 

“Відроджені храми Севастополя”, присвячену 1025-річчю хрещення 
Київської Русі.

Заходи державних архівних установ,  
присвячені Дню Державного Прапора  
та 22-й річниці незалежності України

19 серпня 2013 р. на офіційному веб-порталі Укрдержархіву опублі-
ковано фотодокументальну виставку до 22-ї річниці незалежності Украї-
ни за документами ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.

* * *
21 серпня 2013 р. в ЦДАВО України відкрито виставку архівних до-

кументів до Дня Державного Прапора та Дня незалежності України. 
Наступного дня відбулися урочисті збори.

* * *
22 серпня 2013 р. в ЦДАГО України відкрито виставку документів, 

які розкривають процес становлення незалежної Української держави. 
Копії документів також розміщено на веб-сайті архіву. 

Того ж дня відбулися урочисті збори колективу архіву.

* * *
22 серпня 2013 р. Вв ЦДІАЛ України відкрито тематичну вистав-

ку, присвячену Дню Державного Прапора та 22-й річниці незалежності  
України.

* * *
23 серпня 2013 р. в ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного проведе-

но урочисті збори колективів Укрдержархіву та центральних державних 
архівів, присвячені 22-й річниці незалежності України, з демонстрацією 
відеофільму “Українська незалежність. Леонід Кравчук”.

24 серпня 2013 р. до 22-ї річниці незалежності України на веб-сайті 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного та в Інтернет-виданні “Українсь-
ка правда” опубліковано добірку фотодокументів з фондів архіву.
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* * *
23 серпня 2013 р. у ЦДНТА України проведено урочисті збори ко-

лективу, присвячені Дню Державного Прапора України та 22-ї річниці 
незалежності України.

* * *
4 вересня 2013 р. в приміщенні Інституту історичної освіти  

НПУ ім. М. П. Драгоманова відкрито документальну виставку до Дня 
незалежності України “Витоки та проголошення Української держави”, 
підготовленої спільно з працівниками ЦДАЗУ України.

* * *
22 серпня 2013 р. в Держархіві Волинської області відкрито виставку 

друкованих та документальних матеріалів “Україна Незалежна”. 
23 серпня 2013 року працівники архіву взяли участь в церемонії уро-

чистого підняття Державного Прапора України перед приміщенням Во-
линської облради та взяли участь в урочистих зборах з нагоди 22-річниці 
незалежності України, які відбулися у Волинському обласному академіч-
ному музично-драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка.

* * *
15 серпня 2013 р. в рамках проведення Єдиного дня інформування 

населення у Держархіві Дніпропетровської області відбулися зустрічі з 
колективами установ, підприємств і організацій Царичанського району 
області за темами: “22-а річниця незалежності України: досягнення та 
перспективи” та “День Державного Прапора України”.

20 серпня 2013 р. до Дня Державного Прапора України в приміщенні 
Держархіві Дніпропетровської області відкрито виставку “Державні сим-
воли України”.

21 серпня 2013 р. з нагоди 22-ї річниці проголошення незалежності 
України у приміщенні Дніпропетровської облдержадміністрації відкрито 
документальну виставку “Україна – рух до незалежності”.

* * *
22 серпня 2013 р. в Держархіві Донецької області відкрито виставку 

документів до Дня незалежності України.

* * *
22–23 серпня 2013 р. заступник директора - головний зберігач фондів 

Держархіву Житомирської області Н. Г. Шимченко та делегація працівни-
ків архіву взяли участь в урочистих заходах з нагоди Дня Державного 
Прапора України та Дня незалежності України, які відбулися в м. Жито-
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мирі за участі керівництва облдержадміністрації, обласної та міської рад, 
громадськості.

* * *
23 серпня 2013 р. в Держархіві Запорізької області відкрито виставку 

“Проголошення незалежності України як визначний крок на шляху само-
визначення українського народу”.

* * *
22 серпня 2013 р. Головним управлінням юстиції спіль-

но з Управлінням Державної пенітенціарної служби України та  
Держархівом Івано-Франківської області проведено інформаційно-пізна-
вальну годину для громадян, які знаходяться в Івано-Франківському 
СІЗО. В ході роз’яснювально-просвітницького заходу учасники зустрічі 
мали змогу ознайомитись з раритетними архівними документами етапів 
державотворення, які зберігаються в Держархіві Івано-Франківської об-
ласті.

23 серпня 2013 р. в Держархіві Івано-Франківської області відкрито 
тематичну виставку “Історія становлення української державності”.

* * *
14 серпня 2013 р. на веб-сайті Держархіву Кіровоградської облас-

ті опубліковано виставку архівних документів “Національно-визвольна 
революція у Єлисаветграді: факти, події, особистості” (до Дня незалеж-
ності України).

* * *
14 серпня 2013 р. у Держархіві Львівської області відкрито виставку 

“Україна на шляху до Незалежності”.  
23–24 серпня 2013 р. керівництво Держархіву Львівської області 

взяло участь в урочистих заходах Львівської облдержадміністрації та 
Львівської облради з нагоди 22 річниці незалежності України та Дня Де-
ржавного Прапора України.

* * *
22 серпня 2013 р. на веб-сайту Держархіву Одеської області опублі-

ковано тематичну виставку документів.

* * *
21 серпня 2013 р. у приміщенні Полтавського краєзнавчого музею 

відкрито документальну виставку, присвячену 22-й річниці Незалежності 
України. В експозиції представлено документи і матеріали Держархіву 
Полтавської області, що розповідають про події кінця 1980-х – початку 
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1990-х рр., економічні та соціальні досягнення Полтавщини на сучасному 
етапі.

22 серпня 2013 р. колектив Держархіву Полтавської області взяв 
участь в урочистих зборах та святковому концерті з нагоди 22-ї річниці 
незалежності України.

23 серпня 2013 р. колектив Держархіву Полтавської області взяв 
участь у святковій ході з нагоди Дня Державного Прапора України.

Того ж дня керівництво архіву взяло участь в урочистому врученні 
паспортів юним громадянам України з нагоди 22-ї річниці незалежності 
України.

* * *
19 серпня 2013 р. в Держархіві Рівненської області відкрито вистав-

ку архівних документів “Виборюючи Незалежність”, присвяченої 22-й 
річниці незалежності України та Дню Державного Прапора України.

* * *
21 серпня 2013 р. у Тернополі провели освячення та передачу  

Державних Прапорів України для підшефних військових одиниць та цен-
трального штабу ВМС України. Працівники Держархіву Тернопільської 
області взяли участь у події освячення та її фотодокументуванні. 

22 серпня 2013 р. працівники Держархіву Тернопільської області 
взяли учать в урочистих зборах громадськості з нагоди 22-ї річниці неза-
лежності України.

25 серпня 2013 р. в Держархіві Тернопільської області відкрито 
виставку до 22-ї річниці незалежності України та Дня Державного Пра-
пора України.

* * *
21 серпня 2013 р. в Держархіві Харківської області відкрито вистав-

ку архівних документів та друкованих видань “До Дня Державного Пра-
пора України та 22-ї річниці незалежності України”.

* * *
21 серпня 2013 р. Держархіві Херсонської області відкрито виставку 

архівних документів “Кроки до незалежності”, присвячену 22-й річниці 
незалежності України. В експозиції представлено близько 70 документів, 
фотодокументів, зображувальних матеріалів з фондів архіву та централь-
них державних архівів України.

* * *
22 серпня 2013 р. в приміщенні Держархіві Хмельницької області 

відкрито виставку архівних документів “Шлях української незалежності” 
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з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України та 22-ї річниці 
Незалежності України.

23–24 серпня 2013 р. працівники архіву взяли участь у загальнооб-
ласних заходах з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України 
та 22-ї річниці незалежності України. Урочистості відбулись на Майдані 
Незалежності та у приміщенні Хмельницького обласного музично-дра-
матичного театру ім. Старицького.

23 серпня 2013 р. працівники відділу інформаційних технологій Де-
ржархіву Хмельницької області взяли участь у радіопередачі з рубрики 
“Персона біля мікрофона” на тему “З історії Державного Прапора” при-
свяченій Дню Державного Прапора України на радіо FM 104.6.

* * *
20 серпня 2013 р. в Держархіві Черкаської області відкрито виставку 

архівних документів до Дня Державного Прапора та Дня незалежності 
України.

* * *
21 серпня 2013 р. в Держархіві Чернігівської області відкрито тема-

тичну фотодокументальну виставку “22 роки незалежності України”.
23 серпня 2013 р. в приміщенні Чернігівського обласного академіч-

ного українського музично-драматичного театру ім. Тараса Шевченка 
експонувалася фотодокументальна виставка “Храмові перлини Чернігів-
щини”, підготовлена Держархівом Чернігівської області.

* * *
26 серпня 2013 р. в Держархіві м. Севастополя відкрито фотодоку-

ментальну виставку “День незалежності України”.

Заходи державних архівних установ, присвячені
Дню партизанської слави

18 вересня 2013 р. на офіційному веб-порталі Укрдержархіву опублі-
ковано документальну виставку “Партизанський рух на території Украї-
ни в роки Великої Вітчизняної війни”.

* * *
18 вересня 2013 р. в ЦДАВО України відкрито виставку до Дня пар-

тизанської слави.
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* * *
19 вересня 2013 р. в ЦДАГО України відкрито виставку фото- та ар-

хівних документів “Документальні свідчення партизанської війни”.

* * *
17 вересня 2013 р. до Дня партизанської слави в Держархіві Дніп-

ропетровської області відкрито виставку “Підпільно-партизанський рух 
на Дніпропетровщині”. У відкритті виставки взяли участь студенти іс-
торичного факультету Дніпропетровського національного університету  
ім. О. Гончара, учні шкіл міста Дніпропетровська. 

20 вересня 2013 р. в Держархіві Дніпропетровської області прове-
дено засідання круглого столу та відкрито виставку документів “До Дня 
партизанської слави”.

* * *
18 вересня 2013 р. в Держархіві Донецької області відкрито виставку 

“Донбас нескорений”.

* * *
20 вересня 2013 р. в Держархіві Житомирської області відкрито 

виставку документів “До Дня партизанської слави” та проведено спіль-
но з Житомирським військовим інститутом ім. С. П. Корольова, Жито-
мирською обласною громадською організацією “Історико-патріотичного 
об’єднання “Пошук” та клубу військово-історичної реконструкції “Чер-
вона зірка” засідання круглого столу.

* * *
24 вересня 2013 р. в Держархіві Закарпатської області відкрито 

виставку документів до Дня партизанської слави.

* * *
20 вересня 2013 р. співробітниками Держархіву Запорізької області 

відкрито виставку “Добровільна організація патріотів з с. Олексіївка”.

* * *
20 вересня 2013 р. в Держархіві Івано-Франківської області відкрито 

тематичну виставку “Рух Опору на Прикарпатті”.

* * *
18 вересня 2013 р. в Держархіві Київської області відкрито докумен-

тальну виставку “Нескорена земля Київська”, присвячену Дню партизансь-
кої слави.
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* * *
20 вересня 2013 р. в Держархіві Кіровоградської області відкрито 

виставку архівних документів та матеріалів “Героїзм боротьби на окупо-
ваній території”, присвячену Дню пратизанської слави.

Того ж дня в ефірі Кіровоградської обласної державної телерадіо-
компанії прозвучала радіопередача “Із спогадів колишнього партизана”, 
підготовлена за документами Держархіву Кіровоградської області.

* * *
20 вересня 2013 р. на веб-сайті Держархіву Львівської області опуб-

ліковано тематичну виставку “У вирі славетної борні.

* * *
20 вересня 2013 р. у музеї “Підпільно-партизанський рух на Ми-

колаївщині в роки Великої Вітчизняної війни. 1941–1945 рр.” відкрито 
виставки “Віктор Лягін. Людина-легенда”, підгтовленої Музеєм спільно 
з Держархівом Миколаївської області. Виставка має характер інсталяції 
довоєнної квартири родини Лягіних. Оригінальні речі сім’ї Лягіних до 
музею передані вдовою сина В. О. Лягіна – І. В. Лягіною.

* * *
19 вересня 2013 р. в Держархіві Рівненської області відкрито вистав-

ку архівних документів “Відлуння священної пам’яті”, присвячену Дню 
партизанської слави.

* * *
19 вересня 2013 р. на веб-сайті Держархіву Сумської області опублі-

ковано фотодокументальну виставку до Дня партизанської слави.

* * *
16 вересня 2013 р. в Держархіві Харківської області відкрито вистав-

ка архівних документів “Нескорені та непереможні”. В експозиції пред-
ставлено документи про діяльність партизанських загонів на території 
Харківської області, фотографії командирів та членів партизанських за-
гонів, текст присяги партизана, спогади колишніх партизанів.

* * *
19 вересня 2013 р. в Держархіві Херсонської області відкрито вистав-

ку архівних документів, присвячену Дню партизанської слави. В експо-
зиції представлено документи воєнних років, а саме: про оборонні бої  
1941 року; антифашистський рух під час окупації Херсонщини, в тому 
числі, відомості про діяльність та загибель учасників підпільних органі-
зацій та партизанських загонів, їх портрети; акти обласної та міської Над-



звичайних комісій з розслідування злочинів окупаційної влади; докумен-
ти про визволення території Херсонської області.

* * *
20 вересня 2013 р. в Держархіві Черкаської області відкрито вистав-

ку архівних документів “Партизанський рух та підпілля на Черкащині”. 
Електронну версію виставки опубліковано на веб-сайті архіву та на веб-
сайті Черкаської облдержадміністрації.

* * *
20 вересня 2013 р. в Держархіві Чернігівської області відкрито те-

матичну фотодокументальну виставку “До 70-ї річниці визволення Чер-
нігівщини”, один із розділів якої присвячений партизанському руху на 
Чернігівщині.



Державна архівна служба з глибоким сумом сповіщає про те, що на 
65 році пішов з життя історик-архівіст, заступник Голови Державного ко-
мітету архівів України (2003–2008 років) ПОРТНОВ Георгій Володими-
рович. 

За 36 років служіння архівній справі Георгій Володимирович зробив 
вагомий внесок у розвиток української архівістики, справу формування, 
збереження й використання Національного архівного фонду. 

Розділяємо скорботу і біль рідних, друзів, колег – усіх, хто знав  
і працював із Георгієм Володимировичем.

ПОРТНОВ  
Георгій Володимирович

(1948–2013)

НЕКРОЛОГ
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