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ОФІЦІЙНІ АКТИ ВИЩИХ ОРГАНІВ  
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про підготовку та відзначення у 2014 році
180-річчя заснування Київського національного

університету імені Тараса Шевченка
від 11 грудня 2013 р. № 986-р

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення у 
2014 році 180-річчя заснування Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка у складі згідно з додатком.

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

2. Організаційному комітетові розробити і затвердити план заходів 
з підготовки та відзначення у 2014 році 180-річчя заснування Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка.

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

Міністрів України
 від 11 грудня 2013 р. №  986-р

СКЛАД
Організаційного комітету з підготовки та

 відзначення у 2014 році 180-річчя заснування
Київського національного університету

 імені Тараса Шевченка

Перший віце-прем’єр-міністр України, голова Оргкомітету
Міністр освіти і науки, заступник голови Оргкомітету
Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевчен-

ка, заступник голови Оргкомітету (за згодою)
Заступник Глави Адміністрації Президента України (за згодою)
Радник Президента України — Керівник Головного управління з пи-

тань гуманітарного розвитку Адміністрації Президента України (за зго-
дою)

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України 
Міністр економічного розвитку і торгівлі
Міністр закордонних справ
Заступник Міністра фінансів
Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони (за зго-

дою)
Голова комітету Верховної Ради України з питань національної без-

пеки і оборони, голова Наглядової ради Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка (за згодою)

Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим 
Голова Закарпатської облдержадміністрації 
Голова Київської міськдержадміністрації 
Голова Київської облдержадміністрації 
Голова Черкаської облдержадміністрації
Президент Національної академії наук (за згодою)
Президент Національної академії педагогічних наук (за згодою)
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Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 02.10.2013 
№ 141 “Про проведення перевірки усунення недоліків, 
виявлених під час проведення комплексної перевірки 

діяльності УНДІАСД”
від 10 жовтня 2013 року № 145

У зв’язку з відрядженням Прилепішевої Ю. А., заступника дирек-
тора департаменту – начальника відділу міжнародного співробітництва 
Укрдержархіву, для підвищення кваліфікації (наказ Укрдержархіву від 
10.10.2013 № 42-в)

НАКАЗУЮ:
1. Вивести зі складу робочої групи для проведення перевірки усунен-

ня недоліків, виявлених під час проведення комплексної перевірки діяль-
ності УНДІАСД Прилепішеву Ю. А., заступника директора департаменту 
– начальника відділу міжнародного співробітництва Укрдержархіву.

2. Ввести до складу робочої групи для проведення перевірки усу-
нення недоліків, виявлених під час проведення комплексної перевірки 
діяльності УНДІАСД Ярошенка Д. В., начальника відділу використання 
інформації департаменту організацій архівної роботи Укрдержархіву.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург

Про участь державних архівів у відзначенні 70-ї річниці
початку форсування річки Дніпро на території 

Дніпропетровської області
від 14 жовтня 2013 року № 146

На виконання постанови Верховної Ради України від 19 вересня 2013 
року № 611–VII “Про вшанування військових подвигів воїнів Червоної 
армії під час форсування річки Дніпро на території Дніпропетровської 
області” та доручення Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2013 року 
№ 38678/1/1–13,

НАКАЗИ ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
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НАКАЗУЮ:
1. Директорам ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, держархіву Дніпро-

петровської області провести виявлення фото- та архівних документів і 
матеріалів про подвиг бійців Червоної Армії під час форсування річки 
Дніпро на території Дніпропетровської області, участь у цих подіях пар-
тизанів та підпільників.

Цифрові копії та переліки виявлених документів надіслати на адресу 
Укрдержархіву та Держархіву Дніпропетровської області до 19 жовтня 
2013 року. 

2. Держархіву Дніпропетровської області (Киструська Н. В.) забез-
печити: 

1) підготовку та відкриття 22 жовтня 2013 року експозиції виставки 
фото- та архівних документів і матеріалів до 70- ї річниці початку форсу-
вання річки Дніпро на території Дніпропетровської області;

Електронний варіант виставки до 20 жовтня 2013 року переда-
ти Укрдержархіву для публікації на офіційному веб-порталі Державної  
архівної служби;

2) інформування, не пізніше 22 жовтня 2013 року, Укрдержархіву та 
керівництва Дніпропетровської державної адміністрації про заходи, про-
ведені Державним архівом області на виконання постанови Верховної 
Ради України від 19 вересня 2013 року № 611–VII “Про вшанування вій-
ськових подвигів воїнів Червоної армії під час форсування річки Дніпро 
на території Дніпропетровської області”.

3. Структурним підрозділам Укрдержархіву забезпечити:
1) відділу інформаційних технологій департаменту діловодства, фор-

мування, зберігання та обліку документів НАФ Укрдержархіву (Забенько 
Ю. І.) розміщення он-лайнового варіанту виставки на офіційному веб-
порталі Укрдержархіву до 22 жовтня 2013 року;

2) відділу використання інформації департаменту організації архів-
ної роботи Укрдержархіву (Ярошенко Д. В.) інформування Секретаріа-
ту Кабінету Міністрів України про участь Укрдержархіву та державних 
архівів у відзначенні 70-ї річниці початку форсування річки Дніпро на 
території Дніпропетровської області до 25 жовтня 2013 року.

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

Голова О. П. Гінзбург
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Про участь державних архівів у відзначенні 70-річчя 
визволення міста Орджонікідзе  

Дніпропетровської області  
від німецько-фашистських загарбників

від 17 жовтня 2013 року № 148

На виконання постанови Верховної Ради України від 17.09.2013  
№ 577–VII “Про відзначення 70-річчя визволення міста Орджонікідзе 
Дніпропетровської області від німецько-фашистських загарбників”,

НАКАЗУЮ:
1. Директорам ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, Держархіву Дніпропет-

ровської області провести виявлення фото- та архівних документів і ма-
теріалів про 70-річчя визволення міста Орджонікідзе Дніпропетровської 
області від німецько-фашистських загарбників, відбудову міста.

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

2. Держархіву Дніпропетровської області (Киструська Н. В.):
забезпечити підготовку та відкриття 4 лютого 2014 року експозиції 

виставки фото- та архівних документів і матеріалів до 70-річчя визволен-
ня міста Орджонікідзе Дніпропетровської області від німецько-фашист-
ських загарбників;

до 5 лютого 2014 року інформувати відділ використання інформа-
ції департаменту організації архівної роботи Укрдержархіву та Дніпро-
петровську облдержадміністрацію про роботу, проведену на виконання 
постанови Верховної Ради України від 17.09.2013 № 577–VII “Про від-
значення 70-річчя визволення міста Орджонікідзе Дніпропетровської об-
ласті від німецько-фашистських загарбників”.

3. Відділу інформаційних технологій департаменту діловодства, 
формування, зберігання та обліку НАФ Укрдержархіву (Забенько Ю. І.) 
забезпечити розміщення он-лайнового варіанту виставки на офіційному 
веб-порталі Укрдержархіву до 4 лютого 2014 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург
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Про участь державних архівів у відзначенні 70-річчя 
визволення міста Нікополя Дніпропетровської області від 

німецько-фашистських загарбників
від 17 жовтня 2013 року № 149

На виконання постанови Верховної Ради України від 17.09.2013 № 
576–VII “Про відзначення 70-річчя визволення міста Нікополя Дніпро-
петровської області від німецько-фашистських загарбників, здобутого в 
результаті проведення наступальної Нікопольсько-Криворізької операції 
військами 3-го і 4-го Українських фронтів”,

НАКАЗУЮ:
1. Директорам ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, Держархіву Дніпро-

петровської області провести виявлення фото- та архівних документів і 
матеріалів про 70-річчя визволення міста Нікополя Дніпропетровської 
області від німецько-фашистських загарбників, відбудову міста.

Цифрові копії та переліки виявлених документів надіслати на адресу 
Укрдержархіву до 20 листопада 2013 року.

2. Держархіву Дніпропетровської області (Киструська Н. В.):
забезпечити підготовку та відкриття 7 лютого 2014 року експозиції 

виставки фото- та архівних документів і матеріалів до 70-річчя визволен-
ня міста Нікополя Дніпропетровської області від німецько-фашистських 
загарбників;

до 10 лютого 2014 року інформувати відділ використання інформа-
ції департаменту організації архівної роботи Укрдержархіву та Дніпро-
петровську облдержадміністрацію про роботу, проведену на виконання 
постанови Верховної Ради України від 17.09.2013 № 576–VII “Про від-
значення 70-річчя визволення міста Нікополя Дніпропетровської області 
від німецько-фашистських загарбників, здобутого в результаті проведен-
ня наступальної Нікопольсько-Криворізької операції військами 3-го і 4-го 
Українських фронтів.

3. Відділу інформаційних технологій департаменту діловодства, 
формування, зберігання та обліку НАФ Укрдержархіву (Забенько Ю. І.) 
забезпечити розміщення он-лайнового варіанту виставки на офіційному 
веб-порталі Укрдержархіву до 7 лютого 2014 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург
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Про віднесення посад директорів департаментів 
до відповідної категорії посад державних службовців

від 17 жовтня 2013 року № 150

Відповідно до додатку 24 постанови Кабінету Міністрів України 
від 14.08.2013 р. № 703 “Про віднесення деяких посад працівників 

органів державної влади, інших державних органів, установ до відповід-
них категорій посад державних службовців та визнання такими, що втра-
тили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України”

НАКАЗУЮ:
1. Віднести посади директорів департаментів Укрдержархіву до тре-

тьої категорії посад державних службовців. 
2. Відділу кадрового забезпечення (Баранова О. В.) дотримуватись 

вимог Положення про ранги державних службовців, затвердженого пос-
тановою Кабінету Міністрів України від 19.06.1996 р. № 658, щодо при-
своєння рангів державним службовцям у межах відповідної категорії по-
сад.

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

Голова О. П. Гінзбург

Про введення в дію рішення колегіїУкрдержархіву  
від 15.10.2013 № 11/2 “Про забезпечення взаємодії 

Державноїархівної служби,  державних архівних установ  
та спеціальних установ СФД

із ЗМІ та громадськими організаціями”
від 17 жовтня 2013 року № 151

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 15.10.2013 № 11/2 

“Про забезпечення взаємодії Державної архівної служби, державних ар-
хівних установ та спеціальних установ СФД із ЗМІ та громадськими ор-
ганізаціями».
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2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ
колегії Державної архівної служби України

від 15 жовтня 2013 року № 11 /2

Про забезпечення взаємодії Державної архівної служби,
державних архівних установ та спеціальних установ

СФД із ЗМІ та громадськими організаціями

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

14 грудня 2012 року відбулися установчі збори по формуванню но-
вого складу громадської ради при Державній архівній службі України на 
2013–2014 роки за участі представників 15 інститутів громадянського 
суспільства.

Щороку Укрдержархів складає орієнтовний план проведення кон-
сультацій з громадськістю з урахуванням завдань, визначених відповід-
ними дорученнями Кабінету Міністрів України, Державною програмою 
економічного і соціального розвитку України, планом організаційної ро-
боти Укрдержархіву та іншими документами, а також результатів попе-
редніх консультацій з громадськістю, який затверджується Головою Де-
ржавної архівної служби та оприлюднюється на офіційному веб-порталі 
Укрдержархіву.

Укрдержархівом затверджено наказ від 25 квітня 2013 року № 57 
“Про організацію громадського спілкування через офіційний веб-портал 
Укрдержархіву”. 18 лютого 2013 року підписано Угоду про співпрацю 
між Державною архівною службою України та Національною спілкою 
краєзнавців України.



15

Упродовж січня-вересня 2013 року випадків проведення протестних 
зібрань громадськості з питань, що відносяться до компетенції Укрде-
ржархіву не було. 

У першому – третьому кварталах ц. р. відбулося два спільних засі-
дання громадської та науково-експертної рад при Укрдержархіві (24 квіт-
ня, 11 вересня 2013 року). Усі засідання відбуваються за участі керівниц-
тва та відповідальних працівників Укрдержархіву. 

Забезпечення діяльності громадської та науково-експертної рад, а та-
кож взаємодію із засобами масової інформації, відповідно до положення 
здійснює відділ міжнародного співробітництва департаменту організації 
архівної роботи Укрдержархіву. Цей напрямок роботи координує перший 
заступник Голови Державної архівної служби.

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

Не всі нормативно-правові акти підготовлені структурними підроз-
ділами Укрдержархіву подаються на розгляд громадської ради для пуб-
лічного обговорення, їх обговорення громадськістю обмежується елек-
тронними консультаціями з громадськістю за допомоги опублікування у 
рубриці “Обговорюємо проекти документів” на офіційному веб-порталі 
Укрдержархіву.

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

Протоколи засідань громадської ради та спільних засідань громад-
ської та науково-експертної рад оприлюднено на офіційному веб-порталі 
Укрдержархіву у рубриці “Громадянське суспільство і влада”. 

Взаємодія з засобами масової інформації відбувається відповідно до 
щотижневих планів найважливіших заходів, що потребують висвітлен-
ня у засобах масової інформації та участі у їх проведенні громадськості. 
Плани складаються на підставі пропозицій отриманих від структурних 
підрозділів Укрдержархіву, державних архівних установ та спеціальних 
установ СФД, затверджуються керівництвом Укрдержархіву та надсила-
ються до Секретаріату Кабінету Міністрів України, Держкомтелерадіо.

Про стан їх виконання Укрдержархів щотижня та щомісяця інфор-
мує Секретаріат Кабінету Міністрів України, Держкомтелерадіо.

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

Моніторинг здійснюють ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, держархіви в АР 
Крим, Вінницької, Івано-Франківської, Житомирської, Київської, Мико-
лаївської, Одеської, Херсонської, Чернівецької областей, мм. Києва та 
Севастополя, Державний департамент СФД, НДІ мікрографії, Південно-
східний регіональний центр СФД, Донбаський РЦ СФД, Кримський РЦ 
СФД, Північний РЦ СФД, Північно-східний РЦ СФД.

У період з січня до 30 вересня 2013 року до Укрдержархіву, держав-
них архівних установ та спеціальних установ СФД інформаційні запити 
та скарги від представників засобів масової інформації на неналежний 
розгляд їх запитів не надходили.

У першому півріччі 2013 року Укрдержархівом, державними ар-
хівними установами та спеціальними установами СФД взято участь  
у 27 брифінгах та прес-конференціях, 7 круглих столах, до участі у яких 
запрошено представників ЗМІ та громадськості.

ЦДАМЛМ продовжено роботу з реалізації літературно-музичного 
проекту “Мистецькі зустрічі в архіві-музеї”. 

У період з січня по вересень 2013 року за участі Укрдержархіву,  
державних архівних установ та спеціальних установ СФД вийшло понад 
259 телесюжетів та телепередач, 178 радіосюжетів та радіопередач, під-
готовлено 13 документаль-них фільмів, опубліковано у друкованих пе-
ріодичних ЗМІ 311 статей, розміщено 44 повідомлення у стрічках новин 
інформаційних агентств, в електронних ЗМІ розміщено понад 297 інфор-
маційних повідомлень. Зазначені цифри перевищують показники мину-
лого року за січень-серпень.

Найбільш активними у цій роботі є ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, держархі-
ви в АР Крим, Вінницької, Волинської, Закарпатської, Дніпропетровської 
областей.

Подальшого розвитку дістала взаємодія державних архівних установ 
з електронними ЗМІ (27 % від загальної кількості інформації у ЗМІ).

У 2013 році  на Facebook розміщено особисту сторінку Голови  
Державної архівної служби О. П. Гінзбург за адресою: https://www.
facebook.com/oginzburg. 

Зростає кількість телепередач, підготовлених за участі Укрдержар-
хіву та державних архівних установ. У першому півріччі 2013 року цей 
показник дорівнює 24% від загальної кількості інформацій в ЗМІ про на-
прямки діяльності Укрдержархіву та установ його системи. Активними в 
цьому напрямку є ЦДІАК, держархіви в АР Крим, Вінницької, Волинсь-
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кої, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненсь-
кої, Тернопільської,  Хмельницької областей.

Працівники державних архівних установ взяли участь у підготовці 
178 радіопередач та радіосюжетів (16 % від загальної кількості інформа-
цій у ЗМІ). Найбільш активними в цьому напрямку є держархіви Донець-
кої Київської, Хмельницької, Чернігівської областей, м. Києва. 

Питома частка оприлюднених інформацій в інформагентствах не-
значна і становить 4 % від загальної кількості інформацій у ЗМІ. 

Основна тематика інформаційних повідомлень про діяльність Укрде-
ржархіву у ЗМІ у першому півріччі 2013 року, це: виконання запитів со-
ціально-правового та генеалогічного характеру, склад та зміст докумен-
тів НАФ, архівне законодавство, міжнародна діяльність у сфері архівної 
справи. 

Взаємодія спеціальних установ СФД із ЗМІ та громадськими органі-
заціями носить обмежений характер, що пояснюється специфікою їхньої 
діяльності. Основна форма інформування про їх діяльність – розміщення 
відповідної інформації на власному веб-сайті та публікація фахових ста-
тей у науково-технічних журналах, збірниках матеріалів наукових конфе-
ренцій певної тематики. 

Для поліпшення роботи у напрямку планування та проведення кон-
сультацій з громадськістю, взаємодії з громадською та науково-експер-
тною радами, сприяння проведенню громадської експертизи, а також 
подальшого розвитку конструктивної та партнерської взаємодії з ЗМІ 
відділу міжнародного співробітництва необхідно врахувати у своїй ро-
боті рекомендації Секретаріату Кабінету Міністрів щодо організації ко-
ординації структурних підрозділів органу виконавчої влади під час пла-
нування та організації консультацій з громадськістю (доручення Кабінету 
Міністрів України від 20 вересня 2013 року № 11896/0/2-13), звернути 
увагу державних архівних установ, спеціальних установ СФД на підви-
щення якісного та інформативного рівня інформування про свою діяль-
ність в ЗМІ, що підвищить рівень інформованості громадськості про 
розвиток архівної справи в державі та діяльність Укрдержархіву та де-
ржавних архівних установ.

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

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

1) участь керівництва Укрдержархіву у графіку участі Першого віце-
прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, міністрів, 
керівників інших центральних органів виконавчої влади в заходах, що 
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проводяться державними засобами масової інформації, на IV квартал 
2013 року та у роботі прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів Украї-
ни, згідно з графіком, затвердженим Прем’єр-міністром України;

2) висвітлення у ЗМІ результатів діяльності Укрдержархіву, держав-
них архівних установ та установ СФД у 2013 році (грудень 2013 р.);

3) врахування у своїй роботі рекомендації Секретаріату Кабінету 
Міністрів щодо організації координації структурних підрозділів органу 
виконавчої влади під час планування та організації консультацій з гро-
мадськістю (доручення Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2013 
року № 11896/0/2-13).

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

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

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

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

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

4. Керівникам спеціальних установ СФД, НДІ мікрографії продов-
жити роботу з активізації взаємодії із засобами масової інформації та гро-
мадськості з метою забезпечення доступу громадян до офіційної інфор-
мації про діяльність установ СФД.

Голова колегії О. П. Гінзбург

Секретар колегії І. В. Шеремет
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ДОВІДКА
про забезпечення взаємодії Державної архівної служби України,

СФД та державних архівних установ із ЗМІ
та громадськими організаціями

Взаємодія із ЗМІ, організація консультацій з громадськими органі-
заціями та громадськістю Державної архівної служби України, СФД та 
державних архівних установ проводяться з метою залучення громадян 
до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх 
вільного доступу до інформації про діяльність Укрдержархіву та установ 
його системи, забезпечення гласності, відкритості та прозорості їхньої 
діяльності. 

Питання забезпечення належного рівня організації партнерської 
взаємодії Укрдержархіву із ЗМІ та громадськістю перебуває під постій-
ним контролем керівництва Державної архівної служби. Забезпечення 
діяльності громадської та науково-експертної рад, а також взаємодію із 
засобами масової інформації, відповідно до положення здійснює відділ 
міжнародного співробітництва департаменту організації архівної роботи 
Укрдержархіву. Цей напрямок роботи координує перший заступник Голо-
ви Державної архівної служби.

14 грудня 2012 року відбулися установчі збори по формуванню но-
вого складу громадської ради при Державній архівній службі України на 
2013–2014 роки за участі представників 15 інститутів громадянського 
суспільства.

Щороку Укрдержархів складає орієнтовний план проведення кон-
сультацій з громадськістю з урахуванням завдань, визначених відповід-
ними дорученнями Кабінету Міністрів України, Державною програмою 
економічного і соціального розвитку України, планом організаційної ро-
боти Укрдержархіву та іншими документами, а також результатів попе-
редніх консультацій з громадськістю.

Орієнтовний план складається з урахуванням пропозицій громадсь-
кої ради, затверджується Головою Державної архівної служби та до по-
чатку року, оприлюднюється на офіційному веб-порталі Укрдержархіву.

Структурні підрозділи Укрдержархіву завчасно інформують відділ 
міжнародного співробітництва департаменту організації архівної роботи 
про необхідність проведення консультацій з громадськістю для органі-
зації засідань громадської ради, електронних консультацій на урядовому 
веб-сайті “Громадянське суспільство і влада” та на офіційному веб-пор-
талі Укрдержархіву, а також про результати консультацій для узагальнен-
ня та підготовки звітних інформацій.
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Найбільш активно така робота проводиться відділами нормативно-
методичного забезпечення діловодства, формування НАФ, міжнародного 
співробітництва Укрдержархіву.

З метою поліпшення роботи в цьому напрямку Укрдержархівом за-
тверджено наказ від 25 квітня 2013 року № 57 “Про організацію громад-
ського спілкування через офіційний веб-портал Укрдержархіву”. 18 лю-
того 2013 року підписано Угоду про співпрацю між Державною архівною 
службою України та Національною спілкою краєзнавців України.

Упродовж січня-вересня 2013 року випадків проведення протестних 
зібрань громадськості з питань, що відносяться до компетенції Укрде-
ржархіву не було. Відділ міжнародного співробітництва проводить моні-
торинг громадської думки для виявлення проблемних питань, за зазна-
чений період будь-яких конфліктних ситуацій з громадськістю з питань 
діяльності Укрдержархіву не виникало. 

У першому – третьому кварталах ц. р. відбулося два спільних засі-
дання громадської та науково-експертної рад при Укрдержархіві (24 квіт-
ня, 11 вересня 2013 року). Усі засідання відбуваються за участі керівниц-
тва та відповідальних працівників Укрдержархіву. 

На спільних засіданнях, що відбулися, члени громадської та науково-
експертної рад розглянули: проект Закону України “Про внесення змін 
до Закону України “Про страховий фонд документації”, проект розпо-
рядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження скориговано-
го проекту та титулу будови “Реконструкція та розвиток комплексу спо-
руд центральних державних архівів України по вул. Солом’янській, 24 в 
Солом’янському районі м. Києва”, проект наказу Міністерства юстиції 
України “Про затвердження Порядку підготовки архівними установами 
документів Національного архівного фонду до експонування на вистав-
ках та інших інформаційних заходах”, проект наказу Міністерства юсти-
ції України “Про затвердження Порядку виконання архівними установами 
запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та 
оформлення архівних довідок (копій, витягів)”, проект наказу Міністерс-
тва юстиції України “Про затвердження Порядку здійснення контролю за 
дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов 
їх зберігання, порядку ведення їх обліку, а також доступу до документів 
Національного архівного фонду архівними установами, заснованими фі-
зичними та/або юридичними особами приватного права”, проект поста-
нови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабі-
нету Міністрів України від 22.05.2012 № 655 “Про затвердження зразків 
та описів печатки, бланка і вивіски національного закладу (установи)”.

Членами спільних засідань одноголосно підтримано усі зазначені 
проекти.
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Слід відмітити, що не всі нормативно-правові акти підготовлені 
структурними підрозділами Укрдержархіву подаються на розгляд гро-
мадської ради для публічного обговорення, їх обговорення громадськістю 
обмежується електронними консультаціями з громадськістю за допомоги 
опублікування у рубриці “Обговорюємо проекти документів” на офіцій-
ному веб-порталі Укрдержархіву.

Члени громадської та науково-експертної рад постійно беруть участь 
у заходах, організованих Укрдержархівом (колегії, міжвідомчі наради, 
семінари, круглі столи, конференції, громадські обговорення). Проекти 
рішень колегії Державної архівної служби, річні звіти про підсумки робо-
ти державних архівних установ доводяться до відома членів громадської 
та науково-експертної рад. Рівень пропозицій, які надавалися громадсь-
кою та науково-експертною радами при Державній архівній службі під 
час обговорення проектів нормативно-правових актів, є достатньо висо-
ким.

Усі протоколи засідань громадської ради та спільних засідань гро-
мадської та науково-експертної рад, а також звітну інформацію про 
консультації з громадськістю оприлюднено на офіційному веб-порталі 
Укрдержархіву у рубриці “Громадянське суспільство і влада”. 

Участь громадян у формуванні та реалізації державної політики 
багато в чому залежить від їх поінформованості. Взаємодія з засобами 
масової інформації та громадськістю відбувається відповідно до плану 
проведення Державною архівною службою України консультацій з гро-
мадськістю на поточний рік, щоквартальних, щомісячних та щотижневих 
планів найважливіших заходів, що потребують висвітлення у засобах ма-
сової інформації та участі у їх проведенні громадськості. 

Плани складаються на підставі отриманих від структурних підроз-
ділів Укрдержархіву, державних архівних установ та установ СФД пропо-
зицій, затверджуються керівництвом Укрдержархіву на надсилаються до 
Секретаріату Кабінету Міністрів України, Держкомтелерадіо.

Про стан їх виконання відділ міжнародного співробітництва щотиж-
ня та щомісяця інформує Секретаріат Кабінету Міністрів України. Як 
правило звіти містять більш розширену інформацію про заходи. 

Для забезпечення оперативного реагування на інформацію розміще-
ну у ЗМІ про діяльність Укрдержархіву тамустанов його системи відділом 
міжнародного співробітництва щотижня здійснюється моніторинг з вико-
ристанням системи моніторингу “UAPort” на базі Інформаційного цент-
ру “Електронні вісті”. На підставі моніторингу готується та подається на 
розгляд керівництву Укрдержархіву відповідна оглядова інформація.

Серед державних архівних установ та установ СФД моніторинг 
здійснюють щоденно ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, держархіви в АР Крим, 
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Київської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Чернівецької областей, 
м. Севастополя, Державний департамент СФД, Південно-східний регіо-
нальний центр СФД, Донбаський РЦ СФД, Кримський РЦ СФД, щомісяч-
но держархіви Вінницької, Івано-Франківської, Житомирської областей,  
м. Києва, НДІ мікрографії, Північний РЦ СФД, Північно-східний  
РЦ СФД. Інші державні архівні установи здійснюють здебільшого щотиж-
невий моніторинг.

Не здійснює моніторинг – Південний регіональний центр СФД.
У період з січня до 30 вересня 2013 року до Укрдержархіву, держав-

них архівних установ та установ СФД інформаційні запити та скарги від 
представників засобів масової інформації на неналежний розгляд їх за-
питів не надходили. 

До Держархіву Вінницької області надійшло 3 пропозиції щодо 
продовження строків експонування документальних виставок, які були 
враховані у виставковій діяльності. Держархіву Чернівецької області 
висловлена подяка за роботу, яка опублікована в чернівецькому часопису 
“Молодий буковинець” від 28.03.13 на с. 7. 

У першому півріччі 2013 року Укрдержархівом, державними ар-
хівними установами та установами СФД взято участь у 27 брифінгах та 
прес-конференціях, 7 круглих столах, до участі у яких запрошено пред-
ставників ЗМІ та громадськості.

Серед них слід відмітити презентацію спільного українсько-росій-
ського збірника документів “Олександр Довженко. Щоденникові запи-
си. 1939–1956 рр.”, що відбулася в приміщенні ЦДАМЛМ 28 лютого  
2013 року,  прес-конференцію Державної архівної служби “Оприлюд-
нення документів про події Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років 
у науково-популярних та наукових виданнях, підготовлених державними 
архівними установами України”, що проходила 24 травня 2013 року у 
приміщенні прес-центру Укрінформу (учасників заходу детально поін-
формовано про низку збірників документів, путівників, каталогів, інших 
довідників, підготовлених державними архівами, які присвячені Великій 
Вітчизняній війні), відкриття документальної виставки “Духовні святині 
Києва” у приміщенні ЦДАМЛМ 25 липня 2013 р., відкриття виставки 
маловідомих фото- та архівних документів “Документальні свідчення 
партизанської війни” у приміщенні ЦДАГО 19 вересня 2013 р., відкриття 
Міжнародної виставки унікальних архівних документів “Одеса напри-
кінці XVIII – на початку ХХ сторіч” у приміщенні Одеського історико-
краєзнавчого музею 27 вересня 2013 р.

ЦДАМЛМ продовжується, за підтримки Укрдержархіву, робота з 
реалізації  літературно-музичного проекту “Мистецькі зустрічі в архіві- 
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музеї”, у рамках якого проводяться виступи відомих українських та за-
рубіжних музикантів-виконавців, творчі вечори письменників, художни-
ків та композиторів із залученням документальних матеріалів з фондів 
архіву. 

У період з січня по вересень 2013 року за участі Укрдержархіву, де-
ржавних архівних установ та установ СФД вийшло понад 259 телесю-
жетів та телепередач, 178 радіосюжетів та радіопередач, підготовлено  
13 документальних фільмів, опубліковано у друкованих періодичних ЗМІ 
311 статей, розміщено 44 повідомлень у стрічках новин інформаційних 
агентств, в електронних ЗМІ розміщено понад 297 інформаційних пові-
домлень. Зазначені цифри перевищують показники минулого року за сі-
чень-серпень.

28 % від загальної кількості інформації про діяльність державних 
архівних установ публікується місцевими періодичними ЗМІ. Найбільш 
активними у цій роботі є ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, держархіви в АР Крим, 
Вінницької, Волинської, Закарпатської, Дніпропетровської областей. 

Статті з питань діловодства та роботи з документами систематич-
но публікуються у журналах “Діловодство та документообіг”, “Кадровик 
України”, “Коментар законодавства”, “Довідник кадровика”, “Секретар-
референт”.

Державні архівні установи найчастіше співпрацюють з такими га-
зетами, та журналами: “Сільські вісті”, “Пам’ять столиці” (ЦДАГО); 
“Вести” (Київ), “Україна молода”, журналом “Кореспондент” (ЦДІАЛ); 
“Будівельник”, “Робоча газета”, “Слобідський край”, “Харьковские из-
вестия” (ЦДНТА); “Культура і життя”, “День”, “Літературна Україна”, 
“Українська культура” (ЦДАМЛМ); “Хлібороб” (Бразилія), “Свобода” 
(США) (ЦДАЗУ); “Кримська правда” (Держархів в АР Крим); “Віннич-
чина”, “Вінницька газета” (Держархів Вінницької області); “Волинська 
газета” (Держархів Волинської області); “Вісті Придніпров’я” (Держар-
хів Дніпропетровської області); “Жизнь”, “Донбасс”, “Вечерний Донецк”  
(Держархів Донецької області); “Житомирщина” (Держархів Жито-
мирської області); “Новини Закарпаття” (Держархів Закарпатської об-
ласті); “Запорізька правда” (Держархів Запорізької області); “Галичина”  
(Держархів Івано-Франківської області); “Сільські вісті”, “Час Київщи-
ни” (Держархів Київської області); “Народне слово” (Держархів Кіро-
воградської області); “Факти”, “Львівщина” (Держархів Львівської об-
ласті); “Вечірня Полтава”, “Край” (Держархів Полтавської області); 
“Рідний край”, “Сім днів” (Держархів Рівненської області); “Свобода”, 
“Вільне життя” (Держархів Тернопільської області); “Вечерний Харьков”  
(Держархів Харьківської області); “Наддніпрянська правда”, “Новий 
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день” (Держархів Херсонської області); “Подільські вісті” (Держархів 
Хмельницької області); “Місто”, “Нова Доба” (Держархів Черкаської 
області); “Погляд”, “Молодий Буковинець” (Держархів Чернівецької об-
ласті); “Деснянська правда” (Держархів Чернігівської області), “Севас-
топольские известия”, “Літературна газета” (Держархів м. Севастополя). 
Установи СФД здебільшого співпрацюють з журналами “Науково-техніч-
на інформація”, “Стандартизація, сертифікація, якість”, “Надзвичайна 
ситуація”.

Подальшого розвитку дістала взаємодія державних архівних уста-
нов з електронними ЗМІ (27 % від загальної кількості інформації у ЗМІ). 
Найбільш активною ця форма роботи є в Укрдержархіві, ЦДКФФА, ЦДА-
ЗУ, держархівах Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Франківської, 
Київської та Миколаївської областей. Найбільше інформації про діяль-
ність Укрдержархіву та державних архівних установ оприлюдено у таких 
електронних ЗМІ: “Факты и комментарии”, “Сільські вісті”, “ForUm”, 
“Народне слово”, “Новости Днепропетровска и области”, “Вечерний 
Харьков”, “Житомирська Хвиля”, “Час Пик”.

Відсутня інформація про роботу з електронними ЗМІ ЦДАВО, 
ЦДІАК, ЦДЕА, держархівів Вінницької, Одеської, Рівненської, Сумсь-
кої, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та  
м. Києва. 

У 2013 році  на Facebook розміщено особисту сторінку Голови  
Державної архівної служби О. П. Гінзбург за адресою: https://www.
facebook.com/oginzburg. 

Зростає кількість телепередач, підготовлених за участі Укрдержар-
хіву та державних архівних установ. У першому півріччі 2013 року цей 
показник дорівнює 24% від загальної кількості інформацій в ЗМІ про на-
прямки діяльності Укрдержархіву та установ його системи. Активними в 
цьому напрямку є ЦДІАК, держархіви в АР Крим, Вінницької, Волинсь-
кої, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненсь-
кої, Тернопільської,  Хмельницької областей.

Упродовж звітного періоду Голова Державної архівної служби  
О. П. Гінзбург взяла участь у програмі “Соціальний статус:пошук доку-
ментів в архівах” телеканалу “Тоніс” (ефір 13 серпня 2013 р.), у програ-
мі “Про головне” телеканалу “Перший національний” (ефір 22 серпня  
2013 р.).

Діяльність Укрдержархіву та державних архівних установ його сис-
теми висвітлювалась в ефірі телеканалів “Перший національний”, “Ін-
тер”, “Тоніс”, “Культура”, “Київ”, БТБ, УТР. 

Постійні рубрики на телеканалах мають держархіви Вінницької (ТРК 
“Вінтера”), Донецької (Донецька ОДТРК), Запорізької (ТРК “Апекс”), 
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Миколаївської (телеканал “Миколаїв”), Одеської (ТРК “Град”, “АРТ”), 
Рівненської (Рівненська ОДТРК), Хмельницької (ОТРК “Поділля-центр”), 
Чернігівської (Чернігівська ОДТРК) областей та м. Севастополя (Севас-
топольська ДТРК).

Працівники державних архівних установ взяли участь у підготовці 
178 радіопередач та радіосюжетів (16 % від загальної кількості інформа-
цій у ЗМІ). Найбільш активними в цьому напрямку є держархіви Донець-
кої Київської, Хмельницької, Чернігівської областей, м. Києва. 

Питома частка оприлюднених інформацій в інформагентствах не-
значна і становить 4 % від загальної кількості інформацій у ЗМІ. 

Про діяльність Укрдержархіву, державних архівних установ та ус-
танов СФД оприлюднено інформаційними агентствами УКРІНФОРМ, 
УНІАН, Українські національні новини, Інтерфакс-Україна, Схід.info, 
Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО, Волинський інформа-
ційний портал тощо.

Основна тематика інформаційних повідомлень про діяльність Укрде-
ржархіву у ЗМІ у першому півріччі 2013 року, це: виконання запитів со-
ціально-правового та генеалогічного характеру, склад та зміст докумен-
тів НАФ, процес розсекречування архівних документів, умови зберігання 
документів, архівне законодавство, видавнича, виставкова та міжнародна 
діяльність у сфері архівної справи, 

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

З початку року Державним департаментом СФД та установами СФД 
взято участь у 2-х науково-технічних конференціях. Північним РЦ СФД 
взята участь у круглому столі “Закон України “Про регулювання місто-
будівної діяльності” – надії на очікування майбутнього архітектури міста 
Ірпеня”.

Як і у попередні роки активність взаємодії державних архівних уста-
нов із ЗМІ пов’язана з відзначенням пам’ятних та знаменних дат в історії 
України, відкриттям виставок фото- та архівних документів, проведен-
ням міжнародних заходів у сфері архівної справи. 

Поряд з цим широко висвітлюється практична діяльність державних 
архівних установ з комплектування архівів, обліку, збереження і вико-
ристання архівної ретроспективної інформації, проведення розсекречу-
вання архівних документів та організації доступу до них громадськості, 
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наведення архівних довідок з соціально-правових питань, проведення 
роз’яснення законодавчо-нормативної бази, науково-дослідна і видавни-
ча діяльність, презентація нових видань, впровадження електронного до-
кументообігу та електронного архівування.

Підсумовуючи слід зазначити, що прикладом організації взаємодії зі 
ЗМІ та громадськістю може бути діяльність Держархіву Одеської області 
(список основних ЗМІ, з якими взаємодіє архів, включає 13 телерадіо-
компаній та 4 видання) та Держархіву Закарпатської області (список ос-
новних ЗМІ, з якими взаємодіє архів, включає 8 телерадіокомпаній та 7 
видань). Проте, як і іншими державними архівними установами тільки 49 
% інформацій у ЗМІ підготовлено з ініціативи архіву, інші 51 % – безпо-
середні звернення представників ЗМІ до архіву.

Для поліпшення роботи у напрямку планування та проведення кон-
сультацій з громадськістю, взаємодії з громадською та науково-експер-
тною радами, сприяння проведенню громадської експертизи, а також 
подальшого розвитку конструктивної та партнерської взаємодії з ЗМІ 
відділу міжнародного співробітництва необхідно врахувати у своїй ро-
боті рекомендації Секретаріату Кабінету Міністрів щодо організації ко-
ординації структурних підрозділів органу виконавчої влади під час пла-
нування та організації консультацій з громадськістю (доручення Кабінету 
Міністрів України від 20 вересня 2013 року № 11896/0/2-13), звернути 
увагу державних архівних установ на підвищення якісного та інформа-
тивного рівня інформування про свою діяльність в ЗМІ, що підвищить 
рівень інформованості громадськості про розвиток архівної справи в де-
ржаві та діяльність Укрдержархіву та державних архівних установ. 

Водночас, тематика інформацій про діяльність Укрдержархіву, де-
ржавних архівних установ та установ СФД є досить різноманітною, ціка-
вою, підготовленою на достатньо високому професійному рівні. 

Заступник директора департаменту-начальник відділу  
міжнародного співробітництва департаменту  

організації  архівної роботи  
Державної архівної служби України  Ю. А. Прилепішева
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Про проведення щорічної інвентаризації матеріальних 
цінностей в Державному департаменті страхового фонду 

документації, УНДІАСД, НДІ мікрографії,  
центральних державних архівних установах  

та спеціальних установах  
страхового фонду документації
від 21 жовтня 2013 року № 153

Відповідно до наказу Головного управління Державного казначейс-
тва України від 30 жовтня 1998 року № 90 “Про затвердження Інструкції 
з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей ба-
лансу бюджетних установ” (із змінами) з метою оцінювання та списання 
матеріальних цінностей, забезпечення достовірних звітних даних і вста-
новлення фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей

НАКАЗУЮ:
Провести інвентаризацію матеріальних цінностей в Державному де-

партаменті страхового фонду документації, УНДІАСД, НДІ мікрографії, 
центральних державних архівних установах та спеціальних установах  
страхового фонду документації (далі-установи) станом на 1 листопада 
2013 року, результати інвентаризації відобразити в інвентаризаційному 
описі та протоколі.

Керівникам установ направити протоколи про результати  проведе-
них  інвентаризацій відділу бухгалтерського обліку та фінансової звіт-
ності Укрдержархіву до 05 грудня 2013 року.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голо-
ви Укрдержархіву Музичук О.В.

Голова О. П. Гінзбург

Про затвердження складу комісії  
з оцінювання та cписання матеріальних цінностей,  
основних засобів і для проведення інвентаризації

від 21 жовтня 2013 року № 154

Відповідно до наказу Головного управління Державного казначейс-
тва України від 30 жовтня 1998 року № 90 “Про затвердження Інструкції 
з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей ба-
лансу бюджетних установ” (із змінами) з метою встановлення фактичної 
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наявності товарно-матеріальних цінностей та у зв’язку з кадровими змі-
нами в Укрдержархіві

НАКАЗУЮ:
Затвердити комісію з оцінювання та списання матеріальних ціннос-

тей, основних засобів і для проведення інвентаризації у складі: 
Голова комісії: Музичук Ольга Володимирівна – заступник Голови 

служби;
Члени комісії:
Стадник Вікторія Анатоліївна – начальник фінансово-економічного  

управління;
Баранова Олена Вячеславівна – начальник відділу кадрового забез-

печення; 
Подлозовік Катерина Олександрівна – провідний спеціаліст відділу 

використання інформації;
Липка Альона Олексіївна – головний спеціаліст відділу бухгал-

терського обліку та фінансової звітності.
2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Укрдержархіву  

від 22 жовтня 2012 року № 25-Г “Про затвердження складу комісії для 
проведення інвентаризації”.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург

Про підготовку інформації для  науково- 
практичного фахового журналу  

“Бюлетень Міністерства юстиції України”
від 22 жовтня 2013 року № 155

На виконання доручення Міністра юстиції від 19 вересня 2013 року 
№ 10.3-48/615 щодо інформаційного наповнення науково-практичного 
фахового журналу “Бюлетень Міністерства юстиції України” 

НАКАЗУЮ:
1. Визначити відповідальною особою за підготовку та надання ін-

формації Управлінню координації правової роботи та правової освіти  
Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоос-
вітньої діяльності Міністерства юстиції директора департаменту органі-
зації архівної роботи Укрдержархіву Прись Т. П.

2. Керівникам структурних підрозділів Укрдержархіву Прись Т. П., 
Богуновій Н. К., Барановій О. В., Прилепішевій Ю. А., Ярошенку Д. В., 
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Сельченковій С. В., Денисенку О. В., Кузнєцовій М. І., Кисельовій Л. А., 
Забеньку Ю. І., Стадник В. А., Степаненку В. Л., Гончарук Н. М., Мали-
шевій Л. С., Швець О. І. щоквартально до 25 числа останнього місяця 
кварталу відповідно до компетенції забезпечити, за наявності, підготовку 
та надання в письмовому та електронному вигляді відділу використан-
ня інформації департаменту організації архівної роботи Укрдержархіву 
(Ярошенко Д. В.) таких матеріалів:

1) роз’яснень у вигляді статей, тез виступів з питань, які порушують-
ся у зверненнях громадян;

2) коментарів щодо новел чинного законодавства у сфері архівної 
справи та діловодства, практики його застосування та проектів норматив-
но-правових актів, підготовлених Укрдержархівом;

3) відділу міжнародного співробітництва департаменту організації 
архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А) та відділу вико-
ристання інформації департаменту організації архівної роботи Укрде-
ржархіву (Ярошенко Д. В.) забезпечити підготовку та надання інформації 
про заходи (круглі столи, конференції, виставки фото- та архівних ма-
теріалів, міжнародні архівні заходи, інше), в яких бере участь або прово-
дить Укрдержархів, що потребують уваги суспільства.

3. Начальнику відділу використання інформації департаменту ор-
ганізації архівної роботи Укрдержархіву Ярошенку Д. В. забезпечити:

1) підготовку на погодження директором департаменту організації 
архівної роботи Укрдержархіву Прись Т. П. матеріалів, отриманих від 
структурних підрозділів Укрдержархіву для включення у науково-прак-
тичний фаховий журнал “Бюлетень Міністерства юстиції України”;

2) направлення відібраних матеріалів щоквартально до 10 числа мі-
сяця, наступного за кварталом, до Управління координації правової роботи 
та правової освіти Департаменту реєстрації та систематизації нормативних 
актів, правоосвітньої діяльності Міністерства юстиції на паперових (вул. 
Артема, 73, к. 822) та електронних носіях (legalmet@minjust.gov.ua).

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург
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Про внесення змін до складу редакційної колегії науково-
практичного журналу “Архіви України”, затвердженого 

наказом Укрдержархіву від 9 серпня 2011 року № 28  
“Про організацію видання журналу “Архіви України”

від 22 жовтня 2013 року № 157

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

НАКАЗУЮ:
1. Вивести зі складу редакційної колегії:
Лозицького В. С.;
Пінчука Ю. А.
2. Ввести до складу редакційної колегії:
Федорука Я. О. – доктора історичних наук, старшого наукового спів-

робітника Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. 
Грушевського, доктора історичних наук (за згодою);

Гулу Р. В. – доктора історичних наук, доцента Академії сухопутних 
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (за згодою).

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

Голова О. П. Гінзбург

Про участь у щорічній конференції  
Міжнародної ради архівів “Облік, прозорість  

та доступ до інформації”, 21–24 листопада 2013 року,  
м. Брюссель (Королівство Бельгія)

від 24 жовтня 2013 року № 159

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 
2002 року № 1371 “Про порядок участі центральних органів виконавчої 
влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна” та 
беручи до уваги запрошення Генерального директора Державних архівів 
Королівства Бельгія Карела Велле,

НАКАЗУЮ:
1 Затвердити склад української делегації у кількості 3 особи:
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Гінзбург О. П.    керівник делегації
Кульчий О. В.
Купченко В. П.
2. Відділу міжнародного співробітництва департаменту організації 

архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити:
– координацію роботи з Секретаріатом Міжнародної ради архівів, 

Державними архівами Королівства Бельгії, Посольством України в Ко-
ролівстві Бельгія щодо організації перебування українських архівістів у 
м. Брюссель (Королівство Бельгія);

– оформлення в’їздних віз до Королівства Бельгія для членів деле-
гації.

3. Відділу кадрового забезпечення Укрдержархіву (Баранова О. В.) 
підготувати наказ про відрядження Голови Державної архівної служби до 
м. Брюссель (Королівство Бельгія).

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

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург

Про створення рейтингової комісії Укрдержархіву
від 28 жовтня 2013 року № 160

З метою визначення ефективності діяльності Державного архіву в 
Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і 
Севастополя (далі – архіви)

НАКАЗУЮ:
1. Створити рейтингову комісію Укрдержархіву у складі:
Музичук 
Ольга Володимирівна

Богунова 
Надія Костянтинівна

Прись 
Тетяна Петрівна

– заступник Голови Укрдержархіву, голова 
комісії

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

– директор департаменту організації архів-
ної роботи 
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Прилепішева
Юлія Анатоліївна

Баранова 
Олена Вячеславівна 

Ярошенко 
Давид Володимирович

Сельченкова 
Світлана Вікторівна

Денисенко
Олександр Володимирович

Кисельова 
Леся Анатоліївна

Кузнєцова 
Марина Ігорівна

Стадник 
Вікторія Анатоліївна

– заступник директора департаменту 
- начальник відділу міжнародного 
співробітництва

– начальник відділу кадрового за-
безпечення департаменту організації 
архівної роботи

– начальник відділу використання 
інформації департаменту організації 
архівної роботи

– директор департаменту діловодства, 
формування, зберігання та обліку 
документів НАФ

– заступник директора департаменту 
- начальник відділу нормативно-мето-
дичного забезпечення діловодства

– заступник директора департамен-
ту - начальник відділу зберігання та 
обліку документів НАФ

– начальник відділу формування НАФ 
департаменту діловодства, формуван-
ня, зберігання та обліку документів 
НАФ

– начальник фінансово-економічного 
управління

2. Рейтинговій комісії до 21 лютого 2014 р. провести оцінювання 
діяльності архівів.

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

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург
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Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 22.05.2013 
№ 69 “Про затверження складу колегії Центрального 
державного архіву громадських об’єднань України”

від 29 жовтня 2013 року № 162

У зв’язку з технічною помилкою під час підготовки наказу Укрде-
ржархіву від 22.05.2013 № 69 “Про затвердження складу колегії Цент-
рального державного архіву громадських об’єднань України”

НАКАЗУЮ:
1. У пункті 2 наказу Укрдержархіву від 22.05.2013 № 69  слова та 

цифри “17 липня 2012 року № 57” замінити словами та цифрами “03 лип-
ня 2012 року № 110”.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург

Про проведення перевірки повноти усунення порушень, 
виявлених попередньою перевіркою  

у Державному архіві Київської області
від 14 листопада 2013 року № 169

На виконання рішення колегії Укрдержархіву від 23 квітня 2013 
року “Про стан архівної справи у Державному архіві Київської області” 
та відповідно до Плану роботи Державної архівної служби України на  
IV квартал 2013 року,

НАКАЗУЮ:
1. Провести перевірку повноти усунення порушень, виявлених по-

передньою перевіркою у Державному архіві Київської області, з 09 по  
13 грудня 2013 року.

2. Затвердити склад робочої групи фахівців Укрдержархіву для про-
ведення перевірки повноти усунення порушень, виявлених попередньою 
перевіркою у Державному архіві Київської області:

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

Денисенко О.В. – заступник директора департаменту – начальник 
відділу нормативно-методичного забезпечення діловодства;

Кисельова Л.А. – заступник директора департаменту - начальник 
відділу зберігання та обліку документів НАФ;
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Ярошенко Д.В. – начальник відділу використання інформації депар-
таменту організації архівної роботи;

Саприкіна О.Г. – головний спеціаліст відділу формування Національ-
ного архівного фонду департаменту діловодства, формування, зберігання 
та обліку документів Національного архівного фонду.

3. Членам робочої групи до 20 грудня 2013 року підготувати та пода-
ти керівнику робочої групи матеріали для узагальнення та підготовки до 
розгляду на черговому засіданні колегії Укрдержархіву питання про стан 
усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою у Державному 
архіві Київської області.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург

Про внесення змін до персонального складу Дирекції 
Державного департаменту страхового фонду документації, 
затвердженого наказом Укрдержархіву від 14.11.2011 № 94

від 15 листопада 2013 року № 172

Відповідно до п.14  Положення про Державний департамент стра-
хового фонду документації, затвердженого наказом Укрдержархіву від 
25.07.2011 № 11 та у зв’язку з кадровими змінами у Науково-дослідному, 
проектно-конструкторському та технологічному інституті мікрографії, 

НАКАЗУЮ:
1. Внести до персонального складу Дирекції Державного департа-

менту страхового фонду документації, затвердженого наказом Укрде-
ржархіву від 14.11.2011 № 94 “Про створення Дирекції Державного де-
партаменту страхового фонду документації” такі зміни:

1) виключити з персонального складу Дирекції Державного депар-
таменту страхового фонду документації колишнього директора Науко-
во-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту 
мікрографії Приходька Володимира Мусійовича у зв’язку зі смертю;

2) включити до персонального складу Дирекції Державного депар-
таменту страхового фонду документації призначеного директора Науко-
во-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту 
мікрографії Бобрицького Сергія Михайловича.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург
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Про внесення змін до персонального складу Науково-
технічної ради Державного департаменту страхового фонду 

документації, затвердженого наказом Укрдержархіву  
від 15.09.2011 № 56

від 15 листопада 2013 року № 173

Відповідно до п. 14 Положення про Державний департамент стра-
хового фонду документації, затвердженого наказом Укрдержархіву від 
25.07.2011 № 11 та у зв’язку з кадровими змінами у Науково-дослідному, 
проектно-конструкторському та технологічному інституті мікрографії, 

НАКАЗУЮ:
1. Внести до персонального складу Науково-технічної ради Держав-

ного департаменту страхового фонду документації, затвердженого нака-
зом Укрдержархіву від 15.09.2011 № 56 “Про створення Науково-техніч-
ної ради Державного департаменту страхового фонду документації” такі 
зміни:

1) виключити з персонального складу Науково-технічної ради  
Державного департаменту страхового фонду документації колишнього 
директора Науково-дослідного, проектно-конструкторського та техно-
логічного інституту мікрографії Приходька Володимира Мусійовича у 
зв’язку зі смертю;

2) включити до персонального складу Науково-технічної ради  
Державного департаменту страхового фонду документації призначеного 
директора Науково-дослідного, проектно-конструкторського та техноло-
гічного інституту мікрографії Бобрицького Сергія Михайловича.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург

Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 
19.11.2013 № 13/3 “Про стан усунення недоліків, виявлених 

під час проведення аудиту ефективності використання коштів 
Державного бюджету України Центральним державним 

архівом зарубіжної україніки”
від 20 листопада 2013 року № 175

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

НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію рішення колегії Укрдержархіву від 19.11.2013  

№ 13/3 “Про стан усунення недоліків, виявлених під час проведення ау-
диту ефективності використання коштів Державного бюджету України 
Центральним державним архівом зарубіжної україніки”.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ 
Колегії Державної архівної служби України

від 19 листопада 2013 року № 13/3

Про стан усунення недоліків, виявлених під час аудиту  
ефективності використання коштів Державного бюджету України 

Центральним державним архівом зарубіжної україники

Розглянувши результати контрольної перевірки діяльності Централь-
ного державного архіву зарубіжної україники (надалі ЦДАЗУ), колегія 
зазначає, що ЦДАЗУ проведено певну роботу щодо усунення недоліків, 
виявлених у ході аудиту ефективності фахівцями Укрдержархіву у жовтні 
2012 року.

На засіданні колегії ЦДАЗУ розглянуто результати аудиту ефектив-
ності та затверджено план заходів щодо усунення недоліків у діяльності 
архіву. 

ЦДАЗУ проведено певну роботу з питань формування Національно-
го архівного фонду (надалі НАФ).

Відділ формування НАФ та діловодства виконує роботу відповідно 
до Положення про відділ, затвердженого наказом директора ЦДАЗУ від 
22.11.2012 № 43, що позитивно впливає на виконання основних показни-
ків.

У 2013 році виконано показник зі схвалення описів справ особового 
походження.

На засіданнях колегії у 2013 році розглянуто три питання щодо фор-
мування НАФ “Про стан роботи ЦДАЗУ з зарубіжним українством за 
перше півріччя 2013 року”, “Про стан опрацювання документів зарубіж-
ної україніки, що надійшли до ЦДАЗУ”, “Про стан роботи відділу фор-
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мування НАФ та діловодства з питань поповнення архіву профільними 
документами”.

На засіданнях ЕПК розглядаються профільні питання відповідно 
до Положення про експертно-перевірну комісію, затвердженого наказом 
директора від 01.03.2013 № 10, яке розроблено відповідно до Порядку 
утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності доку-
ментів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 сер-
пня 2007 року № 1004 (із змінами), та виконання наказу Укрдержархіву 
від 17.12.2012 № 189 “Про організацію виконання постанови Кабінету 
Міністрів України від 20 листопада 2012 року № 1103”.

До складу ЕПК включено представників наукових установ і творчої 
громадськості (накази від 01.03.2013 № 10, від 19.08.2013 № 38).

Відділом розроблено та схвалено на засіданнях Науково-методичної 
ради ЦДАЗУ пам’ятку “Організація прийому документів зарубіжної ук-
раїніки на державне зберігання” (протокол від 06.03.2013 № 2), методичні 
рекомендації “Організація роботи з науково-технічного опрацювання уп-
равлінської документації зарубіжної україніки” (протокол засідання від 
06.09.2013 № 6).

Здійснено низку заходів щодо усунення недоліків у забезпеченні збе-
реженості та обліку документів НАФ. 

Газетний фонд, який розміщувався на підлозі у сховищі № 3, пере-
міщено до сховища № 2 і розміщено на стелажах. Передано до ДЦЗД 
НАФ для оправлення та підшивки 10 річних підшивок газет. 

Розроблена Схема обліку документів в ЦДАЗУ, яка схвалена Науко-
во-методичною радою ЦДАЗУ (протокол від 05.06.2013 № 4). Інструкція 
з ведення обліку документів в ЦДАЗУ схвалена Науково-методичною ра-
дою ЦДАЗУ (протокол від 06.09.2013 № 6) і введена в дію наказом дирек-
тора від 09.09.2013 № 41.

Організовано роботу з оправлення та підшивки управлінської доку-
ментації. 

Описані справи, що прийняті на постійне зберігання в кінці  
2012 року – першій половині 2013 року закартоновано одразу після при-
ймання. 

З питання інформування та виставкової діяльності недоліків в роботі 
ЦДАЗУ не встановлено. 

Відділом використання інформації документів ЦДАЗУ виконана 
значна робота. 

Станом на 31 жовтня 2013 року проведено 11 виставок (при плані – 
10), з них 3 проведено на базі Київського міського будинку учителя, Інс-
титуту історичної освіти НПУ ім. М. П. Драгоманова. 
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Для більшої популяризації діяльності архіву та виконання поставле-
них перед архівом завдань, ЦДАЗУ брав активну участь у налагодженні 
стосунків з організаціями та установами, як вітчизняними так і іноземни-
ми в напрямку проведення спільних культурно-просвітницьких заходів.

 З огляду на відсутність належного фінансування архівом велася ро-
бота з налагодження стосунків з українською діаспорою, а також науко-
вими та громадськими установами України, шляхом ініціативного інфор-
мування.

Результатом активної роботи ЦДАЗУ у напрямку інформування гро-
мадськості про свою діяльність та про склад і зміст фондів архіву стало 
оформлення до читальної зали 28 нових дослідників.

У зв’язку з недофінансуванням, із 9 запланованих закордонних від-
ряджень згідно Плану роботи на 2013 рік ЦДАЗУ, співробітниками архіву 
у звітний період не було здійснено жодного закордонного відрядження.

Натомість, з метою налагодження співпраці з представниками за-
рубіжного українства у напрямку поповнення НАФ та комплектування 
ЦДАЗУ профільними документами, співробітниками ЦДАЗУ було здійс-
нено відрядження (22–24 серпня 2013 р.) до м. Львів для участі у роботі 
IV Міжнародного конгресу української діаспори “Світове українство як 
чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті”.

Архівом здійснено певні заходи організаційного характеру: визна-
чено стратегічні напрями, завдання та оптимальні шляхи їх досягнення 
на 2013 рік, внесено зміни до розподілу функціональних обов’язків між 
керівництвом, розроблено та затверджено положення про структурні 
підрозділи, посадові інструкції працівників архіву, дещо поліпшено ор-
ганізацію роботи колегії архіву, активізовано науково-методичну роботу 
архіву, усунуто деякі недоліки у веденні планово-звітної документації.

Підготовлено проекти реєстрів “Архівна україніка в Польщі”, “Ар-
хівна україніка в Болгарії”, триває підготовка реєстру “Зарубіжні устано-
ви, що зберігають архівну україніку”.

Проведена робота щодо розроблення посадових інструкцій держав-
них службовців та працівників, посади яких не віднесено до держслужби 
відповідно до вимог довідників типових професійно-кваліфікаційних ха-
рактеристик.

Приведено у відповідність положення про сектор організаційно-кад-
рової роботи ЦДАЗУ та затверджено наказом ЦДАЗУ від 22.11.2012 р. 
№ 43.

Відповідно до статті 142 Кодексу законів про працю затверджені за-
гальними зборами колективу Правила внутрішнього трудового розпоряд-
ку ЦДАЗУ (протокол № 1 від 08.01.2013).
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Перераховано згідно з чинним законодавством стаж державної служ-
би начальника фінансово-економічного відділу, який дає право на вста-
новлення відповідного відсотку надбавки за вислугу років. 

В особових справах працівників завірено печаткою копії документів.
Водночас, частину недоліків ЦДАЗУ усунуто не в повному обсязі.
При аналізі перевірки договорів дотримані неповністю вимоги зако-

нодавства стосовно їх форми і змісту. Порушення норм цивільного та гос-
подарського законодавства стосовно даної групи договорів є незначними. 
Зокрема, залишаються невиправленими наступні недоліки: не зазначаєть-
ся вид договору, не чітко прописано зміст договору та відповідальність 
сторін.

Положення про структурні підрозділи архіву, наказ про розподіл 
обов’язків між керівництвом потребують суттєвого доопрацювання.

Суттєвого вдосконалення потребує організація контролю за станом 
виконання рішень колегії ЦДАЗУ.

Не взято до уваги керівництвом архіву зауваження щодо неефектив-
ності розподілу робочого часу для забезпечення виконання архівом ос-
новних його функцій. Як наслідок, прослідковується непослідовність у 
плануванні керівництвом архіву бюджету робочого часу на основні види 
робіт: запланований бюджет робочого часу на основні види робіт архіву, 
визнаними пріоритетними, зменшено з 47 до 42 % від загальної його кіль-
кості.

Крім того, архівом необґрунтовано, без проведення розрахунків, виз-
начено норми часу і виробітку на деякі види робіт, що виконуються в 
архіві, та впроваджено при складанні планово-звітної документації.

Плани роботи Науково-методичної ради, як і минулого року, не ві-
дображають фактично виконаної роботи. 

Такий стан справ може свідчити про те, що керівництво архіву не 
приділяє належної уваги плануванню роботи архіву та не планує її від-
повідно до основних функцій, визначених Положенням про архів.

Сховища не оснащено охоронною та пожежною сигналізацією,  
а сховище № 2 має скляні пластикові двері, оскільки ЦДАЗУ розміщено 
у орендованому приміщенні і орендодавцем не було погоджено встанов-
лення охоронної та пожежної сигналізації, а також заміну дверей у схо-
вищі № 2.

Рішення колегії Укрдержархіву від 17 грудня 2007 року щодо підго-
товки та видання до 2010 року реєстру документів “Зарубіжна україніка в 
колекціях документів та інших зібраннях України” не виконано. 

З огляду на вищезазначене колегія вирішує:
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1. Довідку про результати перевірки усунення недоліків, виявлених 
під час аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету 
України, прийняти до відома.

2. Зобов’язати керівництво ЦДАЗУ (Берковського В. Г.):
1) вжити необхідних заходів для усунення недоліків в повному об-

сязі; 
2) письмово поінформувати Голову Укрдержархіву Гінзбург О. П. 

про усунення недоліків до 25.12.2013 року.
3. Начальнику фінансово-економічної управління Укрдержархіву 

(Стадник В.А.) продовжити контроль за виконанням рішення колегії.

Голова колегії О.П. Гінзбург
Секретар колегії І.В. Шеремет

Довідка
про стан усунення недоліків, виявлених під час проведення аудиту 
ефективності використання коштів Державного бюджету України 

Центральним державним архівом зарубіжної україніки 

Центральним державним архівом зарубіжної україніки проведено 
певну роботу щодо усунення недоліків виявлених у ході аудиту ефектив-
ності використання коштів державного бюджету України у жовтні 2012 
року. 

На засіданні колегії Центрального державного архіву зарубіжної ук-
раїніки (надалі ЦДАЗУ) розглянуто результати аудиту ефективності вико-
ристання коштів державного бюджету України (протокол від 16.01.2013 
№ 1) та затверджено наказом директора від 25.01.2023 № 6 план заходів 
щодо усунення недоліків у діяльності ЦДАЗУ.

Відповідальним за розробленням та виконанням плану заходів нака-
зом директора призначена заступник директора Сінченко І В.

Стан виконання плану заходів заслуховувався на оперативних нара-
дах у директора та на засіданнях колегій ЦДАЗУ поквартально (прото-
коли від 16.01.2013 № 1, від 20.03.2013 № 3, від 12.07.2013 № 5) та про-
інформовано  Укрдержархів листами від 25.03.2013 № 83/07/07-09, від 
25.06.2013 № 179/01/07-09, від 23.09.2013 № 288/01/07- 09.

З метою усунення недоліків, виявлених при проведення аудиту ефек-
тивності, архівом здійснено наступні заходи.

Комітет з тендерних торгів ЦДАЗУ створено наказом директора 
ЦДАЗУ від 13.02.2012 року № 5. Склад комітету з конкурсних торгів за-
тверджено у складі 7 осіб, навчання з отриманням сертифікатів пройшли 
3 члени комітету.
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ЦДАЗУ рекомендується здійснити проходження навчання всіх спе-
ціалістів у сфері здійснення державних закупівель. 

ЦДАЗУ враховано всі зауваження за результатами перевірки повно-
ти усунення недоліків, виявлених попередньою перевіркою аудиту діяль-
ності ЦДАЗУ з питань формування НАФ.

Відділ формування НАФ та діловодства виконує роботу відповідно 
до Положення про відділ, затвердженого наказом директора від 22.11.2012 
№ 43, що позитивно впливає на виконання основних показників.

У 2013 році виконано показник зі схвалення описів справ особового 
походження.

На засіданнях колегії у 2013 році розглянуто три питання щодо фор-
мування НАФ “Про стан роботи ЦДАЗУ з зарубіжним українством за 
перше півріччя 2013 року”, “Про стан опрацювання документів зарубіж-
ної україніки, що надійшли до ЦДАЗУ”, “Про стан роботи відділу фор-
мування НАФ та діловодства з питань поповнення архіву профільними 
документами”.

На засіданнях ЕПК розглядаються профільні питання відповідно 
до Положення про експертно-перевірну комісію, затвердженого наказом 
директора від 01.03.2013 № 10, яке розроблено відповідно до Порядку 
утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності доку-
ментів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 сер-
пня 2007 року № 1004 (із змінами), та виконання наказу Укрдержархіву 
від 17.12.2012 № 189 “Про організацію виконання постанови Кабінету 
Міністрів України від 20 листопада 2012 року № 1103”.

До складу ЕПК включено представників наукових установ і творчої 
громадськості (накази від 01.03.2013 № 10, від 19.08.2013 № 38).

Відділом розроблено та схвалено на засіданнях Науково-методичної 
ради ЦДАЗУ пам’ятку “Організація прийому документів зарубіжної ук-
раїніки на державне зберігання” (протокол від 06.03.2013 № 2), методичні 
рекомендації “Організація роботи з науково-технічного опрацювання уп-
равлінської документації зарубіжної україніки” (протокол засідання від 
06.09.2013 № 6). 

Здійснено низку заходів щодо усунення недоліків у забезпеченні збе-
реженості та обліку документів НАФ.

Газетний фонд, який розміщувався на підлозі у сховищі № 3, пере-
міщено до сховища № 2 і розміщено на стелажах. Передано до ДЦЗД 
НАФ для оправлення та підшивки 10 річних підшивок газет.

Розроблена Схема обліку документів в ЦДАЗУ, яка схвалена Науко-
во-методичною радою ЦДАЗУ (протокол від 05.06.2013 № 4). Інструкція 
з ведення обліку документів в ЦДАЗУ схвалена Науково-методичною ра-
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дою ЦДАЗУ (протокол від 06.09.2013 № 6) і введена в дію наказом дирек-
тора від 09.09.2013 № 41.

Організовано роботу з оправлення та підшивки управлінської доку-
ментації.

Описані справи, що прийняті на постійне зберігання в кінці  
2012 року – першій половині 2013 року закартоновано одразу після при-
ймання. 

З питання інформування та виставкової діяльності недоліків в роботі 
ЦДАЗУ не встановлено.

Відділом використання інформації документів ЦДАЗУ виконана 
значна робота. Станом на 31 жовтня 2013 року проведено – 11 виставок 
(при плані – 10), з них 3 проведено на базі Київського міського будинку 
учителя, Інституту історичної освіти НПУ ім. М. П. Драгоманова.

Для більшої популяризації діяльності архіву та виконання постав-
лених перед архівом завдань, ЦДАЗУ підписано угоду про співпрацю 
з Інститутом історичної освіти НПУ ім. М. П. Драгоманова в напрямку 
проведення спільних культурно-просвітницьких заходів.

З огляду на відсутність належного фінансування архівом велася ро-
бота з налагодження стосунків з українською діаспорою, а також науко-
вими та громадськими установами України, шляхом ініціативного інфор-
мування. Зокрема, за звітний період було підготовлено 15 інформаційних 
листів, що на 7 % більше від запланованого, з них 8 до іноземних установ, 
організацій та приватних осіб, а також 7 до вітчизняних установ та ор-
ганізацій. Крім того, відповідно до наказу Укрдержархіву від 22.07.2013 
№ 99 “Про участь державних архівних установ у заходах з підготовки 
та відзначення 200-річчя від дня народження Т. Шевченка” архівом було 
розіслано понад 30 інформаційних листів, на які надійшло 4 позитивні 
відповіді.

Також з метою налагодження співпраці з представниками українсь-
кої діаспори та поширення інформації про діяльність ЦДАЗУ проведе-
но творчий вечір-зустріч з Робертом-Богданом Климашем, канадським 
фольклористом та етнографом.

Результатом активної роботи ЦДАЗУ у напрямку інформування гро-
мадськості про свою діяльність та про склад і зміст фондів архіву стало 
оформлення до читальної зали 28 нових дослідників.

Відповідно до плану роботи на 2013 рік ЦДАЗУ було заплановано 
здійснення 9 закордонних відряджень з метою комплектування архіву 
документами зарубіжної україніки, виявлення та реєстрації документів 
зарубіжної україніки, що зберігаються в архівах установ, організацій, 
приватних осіб української діаспори, а також в архівних установах за-
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рубіжних країн (Канада, США, Білорусь, Австралія, Польща, Німеччина, 
Великобританія, Російська Федерація, Франція). На жаль, у зв’язку з не-
дофінансуванням співробітниками архіву у звітний період не було здійс-
нено жодного закордонного відрядження.

Натомість, з метою налагодження співпраці з представниками за-
рубіжного українства у напрямку поповнення НАФ та комплектування 
ЦДАЗУ профільними документами, співробітниками ЦДАЗУ було здійс-
нено відрядження (22–24 серпня 2013 р.) до м. Львів для участі у роботі 
IV Міжнародного конгресу української діаспори “Світове українство як 
чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті”. У ході 
відрядження налагоджено співпрацю з головами українських організа-
цій в Російській Федерації: Василем Бабенко (м. Уфа, Башкортостан), 
В’ячеславом Чорномазом (м. Владивосток), Ігорем Шульгою (м. Сара-
тов), Євгеном Савенко (м. Нижньокамськ, Татарстан) щодо приймання 
на постійне зберігання документів української діаспори в Росії. Зокрема, 
прийнято на зберігання документи Українського товариства “Вербичень-
ка” (м. Нижньокамськ, Татарстан, РФ).

Також, досягнуто домовленостей з:
– представниками Гарвардського університету (США) щодо обміну 

копіями документів з фонду № 42 ЦДАЗУ та фонду “Ukrainian Student 
Movement Records” архіву Гарвардського університету;

– членами Дирекції Українського національного об’єднання в Канаді 
Оксаною Левицькою та Євгенією Петровою, щодо співпраці у напрямку 
доповнення фонду “Українське Національне Об’єднання, Канада”.

Завдяки налагодженню співпраці з викладачами Білоруського де-
ржавного технічного університету (м. Мінськ) значно доповнено інфор-
мацію щодо архівної україніки в Білорусі, потребує внесення змін до 
підготовленого і розглянутого на науково-видавничій раді Укрдержархіву 
реєстру “Архівна україніка в Білорусі. Ч. 1. Республіканські архіви”.

З питань організаційного характеру проведено наступну роботу.
На підсумковому засіданні колегії архівом визначено стратегічні на-

прями, завдання та оптимальні шляхи їх досягнення на 2013 рік, рішення 
введено в дію наказом від 05.03.2013 № 11.

Для приведення у відповідність до Положення про Центральний де-
ржавний архів зарубіжної україніки, затвердженого  наказом Міністерства 
юстиції від 10.04.2012 № 556/5, внесено зміни до розподілу функціональ-
них обов’язків між керівництвом (наказ від 26.02.2013 № 9), розроблено 
та затверджено положення про структурні підрозділи, посадові інструкції 
працівників архіву. 

Поліпшено організацію роботи колегії архіву. Усі питання згідно пла-
ну її роботи на 2013 рік розглянуто, встановлено контроль за виконанням 
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рішень колегії. Питання “Про стан виконання рішень колегій за 2012 рік” 
розглянуто на засіданні колегії архіву (протокол від 16.01.2013 № 1). 

Активізовано науково-методичну роботу архіву. Зокрема, за 2012 рік 
розроблено 2, а на 2013 рік заплановано розробку 7 методичних посібників.

Значну увагу приділено архівом усуненню недоліків ведення пла-
ново-звітної документації. Приведено у відповідність до затверджених 
форм планово-звітної документації форми планів-звітів архіву (№№ 110, 
111, 112). 

Підготовлено проекти реєстрів “Архівна україніка в Польщі”, “Ар-
хівна україніка в Болгарії”, триває підготовка реєстру “Зарубіжні устано-
ви, що зберігають архівну україніку”, проте рішення колегії Укрдержар-
хіву від 17 грудня 2007 року щодо підготовки та видання до 2010 року 
реєстру документів “Зарубіжна україніка в колекціях документів та ін-
ших зібраннях України” не виконано і протягом цього року.

Проведена робота щодо розроблення посадових інструкцій держав-
них службовців відповідно до вимог Довідника типових професійно-
кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвер-
дженого наказом Національного агентства України з питань державної 
служби від 13.09.2011 № 11.

Розроблено посадові інструкції працівників, посади яких не віднесе-
но додержавних службовців відповідно до Довідника кваліфікаційних ха-
рактеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства 
праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336.

Згідно з вимогами Типового положення про кадрову службу органу 
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від   2 серпня 1996 р. № 912 (із змінами), приведено у відповідність 
положення про сектор організаційно-кадрової роботи ЦДАЗУ, затвердже-
ного наказом ЦДАЗУ від 22.11.2012 р. № 43.

Відповідно до статті 142 Кодексу законів про працю затверджені за-
гальними зборами колективу Правила внутрішнього трудового розпоряд-
ку ЦДАЗУ (протокол № 1 від 08.01.2013).

Перераховано згідно з чинним законодавством стаж державної служ-
би начальника фінансово-економічного відділу, який дає право на вста-
новлення відповідного відсотку надбавки за вислугу років. 

В особових справах працівників завірено печаткою копії документів. 
На виконання п. 36 Плану заходів усунення недоліків з питання ор-

ганізації роботи з отримання працівниками ЦДАЗУ посвідчень про знання 
іноземних мов при Національному педагогічному університеті ім. Драго-
манова на базі ЦДАЗУ відбулися розмови з директором перепідготовки та 
підвищення кваліфікації вищезазначеного університету Ісаєнко В. М. та 
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директором Інституту лінгвістики Київського міжнародного університету 
О. О. Лавриненко щодо можливості організації курсів вивчення інозем-
них мов на базі ЦДАЗУ з наданням свідоцтв державного зразку. Навчання 
в такий спосіб в вищезазначених учбових закладах не практикується.

В архів прийнято дипломованого працівника (головного спеціаліста 
Романович С. В.) з кваліфікацією вчителя англійської мови.

Водночас, не всі недоліки, виявлені попередньою перевіркою, усуну-
то у повному обсязі.

На виконання плану заходів з договірної роботи були усунуті не всі 
недоліки .

Аналіз наданих для перевірки договорів свідчить, що вимоги зако-
нодавства стосовно їх форми і змісту дотримані неповністю. Порушення 
норм цивільного та господарського законодавства стосовно даної групи 
договорів є незначними. Зокрема, залишаються невиправленими наступ-
ні недоліки: не зазначається вид договору, не чітко прописано зміст дого-
вору та відповідальність сторін.

Сховища не оснащено охоронною та пожежною сигналізацією, а 
сховище № 2 має скляні пластикові двері, оскільки ЦДАЗУ розміщено 
у орендованому приміщенні і орендодавцем не було погоджено встанов-
лення охоронної та пожежної сигналізації, а також заміну дверей у схо-
вищі № 2.

Не створюється страховий фонд на документи та фонд користування 
ними.

Положення про структурні підрозділи архіву потребують подальшо-
го доопрацювання, оскільки вони не охоплюють всіх функцій архіву, виз-
начених Положенням про архів.

В посадових інструкціях керівників структурних підрозділів та спе-
ціалістів не враховано зміни щодо вимог до стажу роботи на відповідних 
посадах.

Потребує коригування й наказ про розподіл обов’язків між керівниц-
твом, яким, зокрема, передбачено підпорядкування відділів, що викону-
ють основні функції, заступникам директора.

Організація контролю за станом виконання рішень колегії потребує 
суттєвого вдосконалення, оскільки розглянутий на засіданні колегії звіт 
щодо виконання рішень колегії архіву не містить чіткого аналізу викона-
них (не виконаних) доручень не дає можливості прослідкувати повною 
мірою виконання завдань, поставлених на її засіданнях.

Крім того, декілька рішень колегії вводяться в дію одним наказом, 
що унеможливлює проведення об’єктивного аналізу його виконання.

Потребує поліпшення планування роботи Науково-методичної ради. 
Попри те, що не всі заплановані питання розглянуто без обґрунтувань, 
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не зазначаючи за рахунок якого бюджету робочого часу, та без внесення 
відповідних змін як до планів роботи Науково-методичної ради, так і до 
планів-звітів роботи архіву, його структурних підрозділів, працівників  
(ф. 110, 111, 112) позапланово розглянуто 10 питань, що свідчить про те, 
що недоліки у плануванні роботи Науково-методичної ради не усунуто. 

Всупереч Типовому положенню про Науково-методичну раду Цент-
рального державного архіву, Державного архіву в Автономній Республіці 
Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя, затвердже-
ного наказом Міністерства юстиції від 10.04.2013 № 667/5, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції 10.04.2013 за № 592/23124 та Положенню 
про Науково-методичну раду Центрального державного архіву зарубіж-
ної україніки (наказ від 25.06.2013 № 24), головою Науково-методичної 
ради є директор.

Прослідковується непослідовність у плануванні керівництвом архіву 
бюджету робочого часу на основні види робіт. 

Не взято до уваги керівництвом архіву зауваження щодо неефектив-
ності розподілу робочого часу для забезпечення виконання архівом ос-
новних його функцій, про що свідчить наступна таблиця:

Інд. Назви розділів та видів робіт
(Ф. 110)

 

Бюджет робочого часу 
(%)

2012 2013
план факт план

11 Забезпечення збереженості та держав-
ний облік документів НАФ

10,4 8,7 8,6

2 Створення та розвиток науково-довід-
кового апарату до документів НАФ

16 12,7 9,9

3 Формування НАФ. Експертиза цін-
ності документів НАФ

2,1 1,7 4,1

3.11 Приймання документів на державне 
зберігання

1,1 1 0,5

41 Використання інформації документів 
НАФ

13,5 10,8 8,1

5 Науково-дослідна та методична робо-
та

2 2,3 9,9

1 Пріоритетні напрямки на 2013 рік
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Інд. Назви розділів та видів робіт
(Ф. 110)

 

Бюджет робочого часу 
(%)

2012 2013
план факт план

9 Технічне оформлення робіт 2,4 0,8 1,5
6-8, 
10

Адміністративно-управлінська діяль-
ність; фінансово-економічна, кадрова 

робота

37,5 35 41,2

11 Невиробничі витрати 16,1 28 16,7
Всього: 100% 100% 100%

Запланований бюджет робочого часу на основні види робіт архіву 
складає 42,1 % від загальної його кількості, що на 5,2 % менше мину-
лорічного планового показника.

Аналіз динаміки планових показників свідчить про те, що бюджет 
робочого часу на пріоритетні напрями діяльності архіву залишився нез-
мінним за рахунок збільшення на 7,9 % бюджету робочого часу на вико-
нання науково-дослідної та методичної роботи.

Крім того, архівом розроблено та затверджено у листопаді 2012 р. 
Примірну структуру плану-звіту роботи ЦДАЗУ, якою необґрунтовано, 
без проведення розрахунків, апробації визначено норми часу і виробітку 
на деякі види робіт, які не передбачені Типовими нормами часу і виробіт-
ку на основні види робіт, що виконуються у державних архівних устано-
вах.

Не зважаючи на те, що кошторисом виділено кошти на фінансування 
відряджень, планом-звітом роботи архіву на 2013 рік (ф. 110) бюджет ро-
бочого часу на проведення відряджень не передбачено.

Такий стан справ може свідчити про те, що керівництво архіву не 
приділяє належної уваги плануванню роботи архіву та не планує її від-
повідно до основних функцій, визначених Положенням про архів.

Начальник відділу планово-економічної діяльності 
та бюджетної звітності Потапенко А.А.
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Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву  
від 19.11.2013  № 13/2 “Про підсумки аудиту відповідності  

та фінансового аудиту ЦДІАЛ”
від 20 листопада 2013 року № 176

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 19.11.2013 № 13/2 

“Про підсумки аудиту відповідності та фінансового аудиту ЦДІАЛ”.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ 
Колегії Державної архівної служби України

від 19 листопада 2013 року № 13/2

Про підсумки аудиту
відповідності та фінансового аудиту ЦДІАЛ

На виконання наказу Державної архівної служби України від 
26.09.2013 № 136 “Про проведення аудиту відповідності та фінансового 
аудиту” робочою групою у період з 30 вересня по 05 жовтня було прове-
дено аудит відповідності та фінансовий аудит у ЦДІАЛ України за 2011– 
І півріччя 2013 років.

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

Діяльність архіву здійснюється відповідно до Положення про ЦДІАЛ 
України, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 21.05.2012  
№ 754/5.

ЦДІАЛ України як державний орган виконує завдання та функції де-
ржави з управління архівною справою та діловодством, забезпечує облік, 
збереженість документів НАФ загальнодержавного значення свого про-
філю і використання відомостей, що в них містяться.
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Для найбільш ефективного вирішення питань, що належать до ком-
петенції ЦДІАЛ, обговорення найважливіших напрямів його діяльності, 
в архіві утворено постійно діючі консультативно-дорадчі органи: коле-
гію, науково-методичну раду, експертно-перевірну комісію, які діють від-
повідно  до річних планів, затверджених директором архіву.

В архіві створено належні умови для гарантованого зберігання доку-
ментів, поповнення та використання Національного архівного фонду.

Структура архіву, (затверджена в. о. Голови Укрдержархіву О. В. Му-
зичук у серпні 2012 року) складається з 6 відділів, 9 секторів і лабораторії 
реставрації та мікрофільмування документів та налічує 73 штатних оди-
ниці, у тому числі 26 державних службовців.

Положення про структурні підрозділи ЦДІАЛ України затверджено 
наказом директора від 21.09.2012 № 22.

Положення про структурні підрозділи і посадові інструкції праців-
ників архіву відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів.

Щорічно складаються і затверджуються наказом директора плани 
заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в архіві (на 2013 рік – наказ 
від 22.10.2012 № 24), плани підготовки ЦДІАЛ до роботи в осінньо-зи-
мовий та весняно-літній періоди. У 2012 році додатково, на виконання 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2012 № 508-р та 
листа Укрдержархіву від 02.08.2012 № 03.1/2468 затверджено План за-
ходів з підготовки ЦДІАЛ до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 
2012–2013 років. Цими планами також передбачено заходи із пожежної 
безпеки.

Загальна потреба у видатках на 2011 рік за бюджетною програмою 
6111030 “Архівна справа” становила 11983,8 тис. грн., в т.ч. за загальним 
фондом 11685,3 тис. грн., за спеціальним фондом 298,5 тис. грн.

У 2011 році Укрдержархівом було затверджено кошторис на суму 
4893,2 тис. грн. (загальний фонд 4594,7 тис. грн., спеціальний фонд – 
298,5 тис. грн.).

Протягом 2011 року видатки ЦДІАЛ України за загальним фондом 
збільшено на 157,1 тис. грн , за спеціальним фондом на 90,0 тис. грн.

Загальна потреба у видатках на 2012 рік за бюджетною програмою 
6111030 “Архівна справа” становила 13789,4 тис. грн., в т.ч. за загальним 
фондом 13489,4 тис. грн., за спеціальним фондом 300,0 тис. грн.

У 2012 році Укрдержархівом було затверджено кошторис на суму 
5481,8 тис. грн. (загальний фонд 5177,7 тис. грн., спеціальний фонд – 
304,1 тис. грн.).

Протягом 2012 року видатки  ЦДІАЛ за загальним фондом зменшено 
на 11,7 тис. грн .
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Загальна потреба у видатках на 2013 рік за бюджетною програмою 
3609030 “Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхово-
го фонду документації” становила 15 254,5 тис. грн., в т.ч. за загальним 
фондом 14 954,5 тис. грн., за спеціальним фондом 300,0 тис. грн.

У 2013 р. Укрдержархівом затверджено кошторис на суму  
5 558,5 тис. грн. (загальний фонд 5 258,5тис. грн., спеціальний фонд –  
300,0 тис. грн.).

Слід зазначити, що видатки загального фонду з урахуванням змін 
на оплату праці працівників архіву та нарахування на неї становили  
у 2011 році – 95,3 %, у 2012 році – 96,2 %, у 2013 р. – 97,1 %. Видатки 
на оплату послуг (крім комунальних) відповідно 3,4%, 1,2 % та 1,5 %, 
видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1,3 %, 2,6 %  
та 1,4 %.

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду складали ви-
датки на оплату послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв .

Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що фактичне фі-
нансування архіву за загальним фондом, суттєво відрізняється від запла-
нованого в бюджетному запиті, основна частина коштів витрачається на 
виплату заробітної плати та нарахування на неї,  видатки на охорону і 
комунальні послуги  забезпечені не в повному обсязі. Всі інші незабезпе-
чені видатки здійснюються за спеціальний рахунок.

Відповідно до бюджетних запитів на 2011–2013 роки фонди оплати 
праці (граничні обсяги) за бюджетною програмою “Забезпечення діяль-
ності архівних установ та установ страхового фонду документації” стано-
вили відповідно 3283,2 тис. грн., 3850 тис. грн.. та 3866,5 тис. гривень.

У загальних видатках на оплату праці обов’язкові виплати склада-
ють у 2011 році – 1 299,7 тис. грн., у 2012 році – 1 896,9 тис. грн., у 2013 
році – 2 200,5 тис. грн.,  при цьому відповідно 1983,5 тис. грн., 1953,1 тис. 
грн., та 1666 тис. грн , складають інші видатки, в тому числі: стимулю-
ючі доплати та надбавки (відповідно 437,8 тис. грн., 394,7 тис. грн. та  
443,9 тис. грн.), премії (відповідно 1151,0 тис. грн., 1217,3 тис. грн.  
та 1019,3 тис. грн.) та матеріальна допомога (відповідно 394,7 тис. грн., 
341,1 тис. грн. та 202,8 тис. грн.). 

Показники видатків бюджету, що включаються до проекту кош-
торису, річного кошторису, довідок змін за 2011 – 1 півріччя 2013 рік, 
обґрунтовані відповідними розрахунками за кожним кодом економічної 
класифікації видатків і деталізовані за видами та кількістю товарів (робіт, 
послуг) із зазначенням вартості за одиницю відповідно до пункту 22 пос-
танови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 “Про затверд-
ження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до 
виконання кошторисів бюджетних установ”.
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Фінансова звітність архіву відповідає вимогам Порядку складання 
фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами 
бюджетних коштів, проте Додаток 14 до Порядку слід заповнювати більш 
детально, з поясненнями всіх форм та сум.

За підсумками перевірки стану усунення недоліків, проведеного у ве-
ресні 2011 року аудиту ефективності Рахунковою палатою по Львівській, 
Волинській, Рівненській та Тернопільській областей, архівом у бюджет-
них запитах на 2011–2013 рр. заплановано капітальні видатки  відповід-
но до розробленої проектно-кошторисної документації для забезпечення 
нормативних вимог санітарно-гігієнічного та температурно-вологісного 
режимів зберігання документів на встановлення систем опалення і кон-
диціювання повітря в приміщеннях архівосховищ (6368,4 тис. грн. на 
площу 4520 кв. м.) та на покращення матеріально-технічної бази архіву. 

Проте, надходження коштів не було передбачено Законами України 
про Державний бюджет на 2011–2013 роки.

Також не вирішено питання транспортування документів з Королів-
ського Арсеналу до читального залу та лабораторії мікрофільмування та 
реставрації документів, що розташовані у приміщенні Бернардинського 
монастиря, через заборону придбання автотранспорту (постанова Кабіне-
ту Міністрів України від 22 жовтня 2008 року № 943). 

Для вирішення питання доцільно розглянути можливість передачі 
ЦДІАЛ автомобіля, який не використовується Дирекцією з експлуатації 
комплексу споруд центральних державних архівних установ України.

У зв’язку з тим, що видатки, які були передбачені у Державних бюд-
жетах України на 2011–2013 роки, спрямовувалися на забезпечення най-
нагальніших потреб установ, що належать до сфери управління Укрде-
ржархіву, виділене фінансування не забезпечувало у повному обсязі 
вирішення першочергових проблем життєдіяльності ЦДІАЛ, зокрема 
здійснення заходів з охорони архівних приміщень та оплати комунальних 
послуг. 

Оскільки основні проблеми життєдіяльності ЦДІАЛ України частко-
во вирішуються за рахунок власних надходжень до спеціального фонду, 
тому необхідно здійснити заходи щодо збільшення надходжень коштів до 
спеціального фонду.

Зважаючи на викладені результати аудиту відповідності та фінансо-
вого аудиту ЦДІАЛ, колегія вирішує: 

1. Взяти до відома безумовно позитивний висновок робочої групи 
щодо  діяльності ЦДІАЛ України.

2. Директору ЦДІАЛ Пельц Д. І.:
до 20.12.2013 року розробити план заходів щодо покращення діяль-
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ності та врахування пропозицій робочої групи.
3. Начальнику фінансово-економічного управління Укрдержархіву 

(Стадник В.А.) забезпечити контроль за виконанням плану заходів з вра-
хуванням пропозицій робочої групи.

Голова колегії О. П. Гінзбург

Секретар колегії І. В. Шеремет

Довідка
про підсумки аудиту відповідності  

та фінансового аудиту ЦДІАЛ

Відповідно до пункту 2.7.2. Плану роботи Державної архівної служ-
би України на 2013 рік, затвердженого Головою Державної архівної служ-
би України 2013 року, погодженого Міністром юстиції України  2012 року, 
та на підставі наказу Державної архівної служби України від 26.09.2013  
№ 136 “Про проведення фінансового аудиту та аудиту відповідності Цен-
трального державного історичного архіву України, м. Львів” робочою 
групою проведено фінансовий аудит та аудит відповідності Центрально-
го державного історичного архіву України, м. Львів (далі – ЦДІАЛ, архів) 
за період 2011–І півріччя 2013 років.

Аудит проводився з 30 вересня по 05 жовтня 2013 року, у відповід-
ності до питань програми перевірки, з відома директора ЦДІАЛ Пельц Д. І. 
та в присутності начальника ФЕВ ЦДІАЛ Корейби Н. П.

В ході аудиту встановлено, що посадовими особами, яким було на-
дано право розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові доку-
менти у періоді, що підлягав перевірці, були: 

– з правом першого підпису – директор Пельц Д. І., заступник дирек-
тора Лісовська Є. І., заступник директора Стефаник О. Ю.; 

– з правом другого підпису: начальник фінансово-економічного від-
ділу Корейба Н. П., головний спеціаліст фінансово-економічного відділу 
Муц Г. А.

Основні відомості про суб’єкт,  
на якому проводиться аудиторський захід

Відповідно до довідки відділу статистики Головного управління 
статистики у Львівській області № АА 571728, ЦДІАЛ зареєстровано за 
ідентифікаційним кодом 05496425, як юридичну особу. 

Місцезнаходження – 79008, м. Львів, Галицький район, площа Со-
борна, 3 а; 
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Організаційно-правова форма – 425; державна організація (установа, 
заклад). 

Види діяльності за КВЕД: 91.01 функціонування бібліотек і архівів. 
Інституційний сектор економіки за КІСЕ S.1311 – центральний орган де-
ржавного управління.

ЦДІАЛ зареєстровано як платника податку на додану вартість в ор-
ганах державної податкової служби (ДПІ у Галицькому р-ні м. Львова) 
– свідоцтво від 20.02.2009 НБ № 111-14.

ЦДІАЛ створений у листопаді 1939 року під назвою Центральний 
архів давніх актів у Львові на базі трьох архівів, що існували у Львові 
до ІІ Світової війни – Архіву давніх актів м. Львова, Земського архіву, 
Державного архіву. А також низки інших відомчих, корпоративних та 
приватних збірок. 

У 1958 році архів реорганізовано у ЦДІА УРСР у Львові з підпоряд-
куванням Архівному управлінню при Раді Міністрів УРСР. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.1992 
№ 415 та наказу Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів 
України від 31.07.1992 № 35 назву архіву було змінено на Центральний 
державний історичний архів України, м. Львів. 

Дотримання правил пожежної безпеки регламентують:
– Інструкція про заходи з пожежної безпеки для архівних приміщень, 

затверджена наказом директора архіву від 24.09.2010 № 23 та погоджена 
Галицьким РВ ГУ МНСУ у Львівській області;

– Порядок дій на випадок пожежі в Центральному державному іс-
торичному архіві України, м. Львів, затверджений  наказом  директора 
архіву від 09.01.2012 № 2;

– “Пам’ятка про персональну відповідальність за стан пожежної без-
пеки”, з якою під розпис ознайомлені усі працівники архіву (наказ від 
26.12.2011 № 30).

Наказом від 19.02.2013 № 5 затверджені  відповідальні за пожежну 
безпеку у сховищах, робочих кабінетах та підсобних приміщеннях ар-
хіву; відповідальні за утримання та експлуатацію технічних засобів про-
типожежного захисту; відповідальні за щоденну перевірку стану пожеж-
ної безпеки у приміщеннях архіву. 

Щорічно складаються і затверджуються наказом директора плани за-
ходів щодо забезпечення пожежної безпеки в ЦДІАЛ (на 2013 рік – наказ 
від 22.10.2012 № 24), плани підготовки ЦДІАЛ до роботи в осінньо-зи-
мовий та весняно-літній періоди. У 2012 році додатково, на виконання 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2012 № 508-р та 
листа Укрдержархіву від 02.08.2012 № 03.1/2468 затверджено План за-
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ходів з підготовки ЦДІАЛ до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 
2012–2013 років. Цими планами також  передбачено заходи із пожежної 
безпеки.

Журнали інструктажів з пожежної безпеки ведуться у структурних 
підрозділах. Інструктажі з пожежної безпеки для працівників архіву про-
водяться  керівниками структурних підрозділів регулярно, двічі на рік. 
Для новоприйнятих працівників проводяться первинні інструктажі. 

У квітні 2013 року старшим інструктором Галицького РВ м. Львова 
ГУ ДІТБ у Львівській області проведено інструктаж з питань пожежної 
безпеки для керівників архіву та керівників структурних підрозділів. 
За журналом обліку вогнегасників в робочих приміщеннях та сховищах 
архіву знаходиться 86 вогнегасників. Із них 20 – перезаряджені наприкін-
ці 2012 року та 30 – у 2013 році. 

Через брак коштів з фінансування Державної цільової соціальної 
програми забезпечення пожежної безпеки на 2011–2015 роки  не переза-
ряджено 36 вогнегасників.

Усі заходи з пожежної безпеки здійснюються за кошти спецфонду.

Виконання вимог, пропозицій, рекомендацій,  
наданих за результатами попередніх контрольних заходів та аудитів

Рахунковою палатою по Львівській, Волинській, Рівненській та Тер-
нопільській областей з 19.09.2011 по 30.09.2011 року проведено аудит 
ефективності використання коштів Державного бюджету України, виді-
лених Центральному державному історичному архіву України м. Львів у 
2010 та І півріччі 2011 року за КПКВ 6111030 “Архівна справа”. 

ЦДІАЛ були розроблені наступні заходи реагування щодо усунення по-
рушень і недоліків, виявлених територіальним управлінням Рахункової пала-
ти по Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях:

1. Порушувати питання перед Львівською обласною державною ад-
міністрацією, її структурними підрозділами, Львівською міською, облас-
ною Радами  про надання ЦДІАЛ приміщення, рівноцінного відібраному 
у 2001 році;

2. Порушувати питання перед  Державною архівною службою Украї-
ни щодо фінансування встановлення систем опалення і кондиціювання 
повітря в приміщеннях архівосховищ згідно з кошторисною документа-
цією;

3. Передбачити у бюджетних запитах на  наступні роки кошти на 
обов’язкове страхування унікальних документів та організувати його 
проведення;
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4. Передбачати у бюджетних запитах на наступні роки кошти на пок-
ращення матеріально-технічної бази ЦДІАЛ;

5. Порушувати питання перед  Державною архівною службою Украї-
ни щодо придбання транспортного засобу для  транспортування докумен-
тів з Королівського Арсеналу;

6. Визначити працівника лабораторії реставрації документів, в 
обов’язки якого буде входити підшивання справ перед видачею до чи-
тального залу;

Порушення і недоліки, виявлені проведеним аудитом виконані на-
ступним образом:

1. Для вирішення питання отримання приміщення для архівного схо-
вища у 2011–2013 роках надіслано листи :

Начальнику охорони історичного середовища Львівської міської 
ради Онищенко-Швець Л. С.;

Голові Львівської обласної Державної адміністрації Цимбалюку М. М.;
Голові Львівської міської ради Садовому А. І.;
Начальнику регіонального відділення Фонду державного майна Ук-

раїни по Львівській області Горлач Н.;
Директору ЛНБ НАН України ім. В. Стефаника Романюку М. М.
На даний момент  питання так і не вирішено. 
2. У бюджетних запитах на 2012, 2013 рр. включено суму згідно з 

кошторисом, але ці пропозиції не були враховані  в Законі України про 
Державний бюджет на 2012 та 2013 роки.

3. У бюджетних запитах на 2012–2013 рр. передбачено  кошти на 
страхування унікальних документів.

4. У бюджетних запитах на 2012, 2013 рр. передбачено кошти на 
покращення матеріально-технічної бази ЦДІАЛ, але ці пропозиції не 
були враховані  в Законі України про Державний бюджет на 2012 та  
2013 роки.

5. Не придбано транспортного засобу для транспортування докумен-
тів з Королівського Арсеналу через заборону придбання автотранспорту 
з 1 листопада 2008 року Постановою Кабінету Міністрів України № 943 
від 22 жовтня 2008 року.

6. Перед видачею до читального залу та працівникам архіву справи 
підшивають три працівники лабораторії мікрофільмування та реставрації 
документів.
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Відповідність діяльності суб’єкта  
до його функціональних обов’язків

Діяльність архіву здійснюється відповідно до Положення про ЦДІАЛ, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції від 21.05.2012 № 754/5.

ЦДІАЛ як державний орган виконує завдання та функції держави з 
управління архівною справою та діловодством, забезпечує облік, збере-
женість документів НАФ загальнодержавного значення свого профілю і 
використання відомостей, що в них містяться.

Основними завданнями ЦДІАЛ, визначені цим положенням, є:
– участь у реалізації державної політики в галузі архівної справи, ко-

ординація діяльності державних органів, установ, організацій у питаннях 
архівної справи та діловодства;

– забезпечення формування Національного архівного фонду, обліку, 
постійного зберігання, комплектування та використання архівних фондів, 
колекцій документів НАФ загальнодержавного значення;

– ведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, доку-
ментознавства та інших галузей історичної науки, впровадження досяг-
нень науки, техніки, передового досвіду в діяльності архівних установ;

– забезпечення дотримання законодавства України про національний 
архівний фонд і архівні установи.

Встановлено розподіл обов’язків між директором і його заступника-
ми (наказ директора від 23.11.2012 № 27). 

Для найбільш ефективного вирішення питань, що належить до ком-
петенції ЦДІАЛ, обговорення найважливіших напрямів його діяльності, 
в архіві утворені постійно діючі консультативно-дорадчі органи: колегія, 
науково-методична рада, експертно-перевірна комісія, які діють відповід-
но до річних планів, затверджених директором архіву.

В архіві створені належні умови для гарантованого зберігання доку-
ментів, збільшення та використання Національного архівного фонду.

Положення про структурні підрозділи ЦДІАЛ затверджено наказом 
директора від 21.09.2012 № 22.

Положення про структурні підрозділи і посадові інструкції праців-
ників архіву відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів.

Посадові інструкції державних службовців розроблені відповідно 
до вимог Довідника типових професійно-кваліфікаційних характерис-
тик посад державних службовців, затвердженого наказом Національного 
агентства України з питань державної служби від 13.09.2011 № 1.

Посадові інструкції недержавних службовців розроблені відповідно 
до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, за-
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твердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України 
від 29.12.2004 № 336. 

Структура архіву, що складається з 73 штатних од., у тому числі 26 
державних службовців (затверджена в. о. Голови Укрдержархіву О. В. 
Музичук у серпні 2012 року), складається з 6 відділів, 9 секторів і лабора-
торії реставрації та мікрофільмування документів.

Слід відмітити, що останнім часом державні службовці архіву не 
підвищували свій рівень кваліфікації шляхом навчання, у тому числі під-
готовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у відповідних вищих 
навчальних закладах згідно із законодавством.

Організація фінансово-господарської діяльності. Стан бухгал-
терського обліку.

Стан розрахункової дисципліни.
 Перевірка проведена на підставі наступних документів: меморіаль-

ного ордеру № 2 “Накопичувальна відомість руху грошових коштів за-
гального фонду бюджету”, № 6 “Накопичувальна відомість за розрахун-
ками з іншими кредиторами”. 

Станом на 01.01.2011 рахувалась кредиторська заборгованість за 
товари та послуги, яка склала 51,6 тис. грн. (охорона приміщення), що 
виникла в грудні 2010 року (погашено в січні  2012 року), дебіторська 
заборгованість відсутня.

Станом на 01.01.2012 кредиторська та дебіторська заборгованість 
відсутня.

Станом на 01.01.2013 рахувалась кредиторська заборгованість по 
спеціальному фонду за товари та послуги, яка склала 9,7 тис. грн., що 
виникла в грудні 2012 року (погашено у січні 2013 року), дебіторська за-
боргованість відсутня.

Станом на 01.07.2013 рахувалась кредиторська заборгованість по за-
гальному фонду 21,2 тис. грн. (оплата за спожитий газ) та по спеціально-
му фонду за товари та послуги 20,7 тис. грн., дебіторська заборгованість 
відсутня.

Вибірково перевірено повноту та правильність оприбуткування ма-
теріальних цінностей, проведеного за період з 01.01.2011 по 01.07.2013 
шляхом співставлення актів приймання-передачі товарно-матеріальних 
цінностей, накладних, прикладених до меморіальних ордерів № 6, з обо-
ротними відомостями обліку необоротних активів.

Перевірка ведення касових та банківських операцій, розрахунки з 
підзвітними особами.

Відповідальною особою за ведення касових операцій  у період, що 
підлягає перевірці, була головний спеціаліст Муц Г. О., з якою було укла-
дено угоду про повну матеріальну відповідальність. 
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Перевірку касових операцій проведено вибірковим методом за пе-
ріод з 01.01.2011 по 01.07.2013. Перевіркою охоплені наступні докумен-
ти: журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, касова 
книга, прибуткові та видаткові ордери, меморіальний ордер №1 “Накопи-
чувальна відомість за касовими операціями” та книга “Журнал-головна”. 
Облік касових операцій ведеться по субрахунку 301 “Каса в національній 
валюті”.

Касова книга ЦДІАЛ пронумерована, прошнурована, скріплена пе-
чаткою та відповідними підписами.

Відповідно до Положення про ведення касових операцій у національ-
ній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національно-
го банку від 15.12.2004 №637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13.01.2005 №40/10320, встановлено, що в ЦДІАЛ проводилась 
інвентаризація каси один раз у квартал, яка здійснювалась відповідно до 
наказу  керівника, шляхом перерахування всіх готівкових коштів в касі та 
грошових документів. 

Облік розрахунків з підзвітними особами в ЦДІАЛ відображено в 
меморіальному ордері № 8 відповідно до вимог Інструкції “Про форми 
меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання”, 
затвердженої наказом Державного казначейства України від 27.07.2000  
№ 68, та здійснюється по бухгалтерському рахунку 362 “Розрахунки з 
підзвітними особами”.

Відповідальним за облік розрахунків з підзвітними особами в період, 
який перевірявся, був провідний спеціаліст Якимів Н. С.

Встановлено, що рух коштів на реєстраційних рахунках загального 
фонду бюджету за період з 01.01.2011 по 01.07.2013 обліковується згід-
но меморіального ордеру № 2 “Накопичувальна відомість руху грошових 
коштів загального фонду бюджету”. 

Порівнюючи обороти та залишки грошових коштів по виписках 
банку з даними меморіальних ордерів № 2, встановлено, що виписки 
пред’явлені в повному обсязі, рух коштів на рахунках підтверджується 
первинними документами, а залишки грошових коштів на кінець кожного 
місяця – за даними виписок та меморіального ордеру № 2.

Рух коштів на реєстраційних рахунках спеціального фонду  бюджету 
за період з 01.01.2011 по 01.07.2013 обліковується згідно меморіального 
ордеру № 3 “Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціаль-
ного фонду бюджету”.

Звіряючи обороти та залишки грошових коштів по виписках банку з 
даними меморіальних ордерів № 3 встановлено, що виписки пред’явлені 
в повному обсязі, рух коштів на рахунках підтверджується первинними 
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документами, а залишки грошових коштів на кінець кожного місяця – да-
ними виписок та меморіального ордеру № 3.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності станом на 
01.07.2013 в Управлінні Державної казначейської служби України у Гали-
цькому районі м. Львова відкрито реєстраційний рахунок по загальному 
фонду 35215007000296, спеціальному фонду 35222001000296 “Плата за 
послуги, що надаються бюджетним установам”, 37117006000296 “Для за-
рахування виплат з Фонду соціального страхування”.

Перевіркою банківських операцій, проведеною за період з 01.01.2011 
по 01.07.2013, встановлено, що оплата товарно-матеріальних цінностей, 
робіт та послуг проводилась за цінами, що відповідають умовам укладе-
них з організаціями-постачальниками договорів (угод).

Банківських операцій, за період з 01.01.2011 по 01.07.2013, фактів 
спрямування бюджетних коштів на депозитні рахунки, а також приховано-
го кредитування суб’єктів підприємницької діяльності не встановлено. 

Відповідальним за ведення банківських операцій був бухгалтер 1 
кат. Ничкало Т. Р.

Аналіз планування надходжень та використання коштів загального 
та спеціального фондів у 2011–1 півріччі 2013 року.

Планування видатків по загальному та спеціальному фондам здійс-
нюється фінансово-економічним відділом під час підготовки пропозицій 
до бюджетних запитів щорічно. 

а) планування та використання видатків загального та спеціального 
фондів в 2011 році

Для перевірки надано  проект кошторису ЦДІАЛ на 2011 рік, від-
повідно до якого загальна потреба у видатках на 2011 рік за бюджетною 
програмою 6111030 “Архівна справа” становила 11983,8 тис. грн., в т.ч. 
за загальним фондом 11685,3 тис. грн., за спеціальним фондом 298,5 тис. 
грн. Пропозиції до проекту бюджету на 2011 рік наведено у таблиці № 1.
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Таблиця № 1
                                                                                             (тис. грн.)

Показники Код Загаль-
ний фонд 
(проект 

коштори-
су)

Спе-
ціаль-

ний  
фонд

Разом

Видатки - усього 11685,3 298,5 11983,8
Поточні видатки 1000 4766,9 248,5 5015,4
Оплата праці працівників 
бюджетних установ

1110 3283,2 70,0 3353,2

Нарахування на заробітну 
плату

1120 1015,7 32,0 1047,7

Придбання товарів і послуг 1130 400,0 68,9 468,9
Предмети, матеріали,  
обладнання та інвентар,  
у тому числі м`який інвен-
тар та обмундирування

1131 39,1 25,0 64,1

Оплата послуг (крім кому-
нальних) 

1134 360,9 12,3 373,2

Інші видатки  1135 31,6 31,6
Видатки на відрядження 1140 5,0 6,0 11,0
Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв

1160 63,0 63,6 126,6

Оплата теплопостачання 1161
Оплата водопостачання і 
водовідведення

1162 3,0 1,5 4,5

Оплата електроенергії 1163 15,0 12,0 27,0
Оплата природного газу 1164 45,0 50,0 95,0
Оплата інших комунальних 
послуг  

1165 0,1 0,1

Дослідження і розробки, 
видатки державного(регіона
льного) значення 

1170 8,0 8,0
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Показники Код Загаль-
ний фонд 
(проект 

коштори-
су)

Спе-
ціаль-

ний  
фонд

Разом

Окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіо-
нальних) програм, не відне-
сені до заходів розвитку

1172 8,0 8,0

Капітальні видатки 2000 6918,4 50,0 6968,4
Капітальний ремонт 2130 6368,4 0,0 6368,4

     
Гранична потреба за Формою № 4 бюджетної пропозиції становить 

4622,2 тис. грн., в т.ч. за загальним фондом 4323,7 тис. грн., за спеціаль-
ним фондом 298,5 тис. грн., дані наведено у таблиці № 2.

 Таблиця № 2
                                                                                           (тис. грн.)                

                                                                                                                                           
Показники Код Загаль-

ний 
фонд 

(форма 
№4)

Спе-
ціаль-

ний 
фонд

Разом

Видатки – усього Х 4323,7 298,5 4622,2
Оплата праці працівників 
бюджетних установ

1110 2843,0 70,0 2913

Нарахування на заробітну 
плату

1120 1012,7 32,0 1044,7

Придбання товарів і послуг 1130 400,0 68,9 468,9

Предмети, матеріали, об-
ладнання та інвентар, у 
тому числі м`який інвентар 
та обмундирування

1131 39,1 25,0 64,1

Оплата послуг (крім кому-
нальних) 

1134 360,9 12,3 373,2

Інші видатки 1135 0 31,6 31,6
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Показники Код Загаль-
ний 

фонд 
(форма 

№4)

Спе-
ціаль-

ний 
фонд

Разом

Видатки на відрядження 1140 5,0 6,0 11,0
Оплата комунальних пос-
луг та енергоносіїв

1160 63,0 63,6 126,6

Оплата теплопостачання 1161 0 0 0
Оплата водопостачання і 
водовідведення

1162 3,0 1,5 4,5

Оплата електроенергії
 

1163 15,0 12,0 27,0

Оплата природного газу 1164 45,0 95,0 95,0
Оплата інших комунальних 
послуг  

1165 0,1 0.1

Дослідження і розробки, 
видатки державного(регіон
ального) значення

1170 8,0 8.0

Окремі заходи розвитку 
по реалізації державних 
(регіональних) програм,  
не віднесені до заходів 
розвитку 

1172 8,0 8,0

Капітальні видатки 2000 50,0 50,0
Придбання основного  
капіталу 

2100 50.0 50,0

                                                                                                                                                    
                                                                                                                     

                                                                                                                             
                                                        

Не забезпечено граничним обсягом потребу по загальному фонду у 
сумі 7361,6 тис. грн.

12.01.2011 Державною архівною службою надана лімітна довідка 
про бюджетні асигнування та кредитування на 2011 рік.

Першим заступником Голови І. Б. Матяш 08.02.2011 року затверд-
жено кошторис на суму 4893,2 тис. грн. (загальний фонд 4594,7 тис. грн., 
спеціальний фонд – 298,5 тис. грн.),  дані наведені у таблиці № 3.
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Таблиця № 3
                                                                    (тис. грн.)                                 

                                                                                                                                          
Показники Код Загаль-

ний фонд 
(кошто-

рис)

Спе-
ціальний 

фонд

Разом

Видатки – усього Х 4594,7 298,5 4893,2
Поточні видатки 1000 4594,7 248,5 4843,2

Оплата праці працівників 
бюджетних установ

1110 3283,2 70,0 3353,2

Нарахування на заробіт-
ну плату

1120 1155,7 32,0 1187,7

Придбання товарів і 
послуг

1130 110,0 68,9 178,9

Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар, у 
тому числі м`який інвен-
тар та обмундирування 

1131 25,0 25,0

Оплата послуг (крім 
комунальних) 

1134 110,0 12,3 122,3

Інші видатки  1135 31,6 31,6
Видатки на відрядження 1140 6,0 6,0
Оплата комунальних пос-

луг та енергоносіїв
1160 45,8 63,6 109,4

Оплата теплопостачання 1161 0,0 0,0
Оплата водопостачання і 
водовідведення 

1162 3,0 1,5 4,5

Оплата електроенергії 1163 2,8 12,0 14,8
Оплата природного газу 1164 40,0 50,0 90,0
Оплата інших комуналь-

них послуг  
1165 0,1 0,1

Дослідження і розробки, 
видатки державного (ре-

гіонального) значення 

1170 8,0 8,0
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Показники Код Загаль-
ний фонд 
(кошто-

рис)

Спе-
ціальний 

фонд

Разом

Капітальні видатки 2000 50,0 50,0
Придбання обладнання і 

предметів довгостроково-
го користування 

2110 50,0 50,0

Протягом 2011 року видатки за загальним фондом  та спеціальним 
фондом змінювались відповідно до довідок, затверджених Укрдержархі-
вом.

Протягом 2011 року видатки  ЦДІАЛ за загальним фондом збільшені 
на 157,1 тис. грн., за спеціальним фондом на 90,0 тис.грн. Дані щодо за-
тверджених видатків в розрізі кодів економічної класифікації видатків та 
їх зміну протягом 2011 року наведено у таблиці № 4.

Таблиця № 4
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Як видно із таблиці, найбільшу питому вагу у видатках загального 
фонду складають видатки на оплату праці з нарахуваннями, які станов-
лять 4529,8 тис. грн., або 95,3 % від загальних видатків, видатки на опла-
ту послуг (крім комунальних) – 159 тис. грн. або 3,4 % , видатки на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв – 63,0 тис. грн. або 1,3 %.

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду склада-
ють видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 130,7 тис. грн. або  
33,6 %, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 106 тис. 
грн. або 27,3 %, видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у 
тому числі м`який інвентар та обмундирування – 60,3 тис. грн. або 15,5 %, 
інші видатки 59,6 тис. грн. або 15,4 %, видатки на нарахування становлять  
18 тис. грн. або 4,6 %, придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 8,8 тис. грн. або 2,3 %, видатки на відрядження 5,1 тис. грн. 
або 1,3 %.

Аналізом звітних даних форми № 2д “Звіт про надходження та вико-
ристання коштів загального фонду” встановлено, що згідно з кошторисом 
на 2011 рік по загальному фонду на звітний період з урахуванням змін 
було затверджено бюджетних асигнувань на суму 4751,8 тис. грн. Кошти 
профінансовані в повному обсязі. Отримані асигнування спрямовані на 
покриття наступних видатків:

Заробітна плата (КЕКВ 1111) 3358,2 тис. грн., нарахування на зарпла-
ту (КЕКВ 1120) – 1171,6 тис. грн., господарські витрати (КЕКВ 1130,1160) 
– 2220,4 тис. грн., витрати на відрядження (КЕКВ 1140) – 7,6 тис. грн.
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Дебіторська заборгованість відсутня.
Станом на 01.01.2011 кредиторська заборгованість складає 51,6 тис.

грн. (охорона приміщення).
Станом на 01.01.2012 кредиторська заборгованість відсутня.
Відповідно до звіту №4-1д “Звіт про надходження та використання 

коштів, отриманих як плата за послуги” на 2011рік затверджено кошто-
рисом  доходів на рік ( із змінами) в сумі 388,5 тис. грн., надійшло 456,01 
тис. грн., або 117,4 % від затверджених кошторисом доходів на рік, касові 
видатки склали 385,7 тис. грн., фактичні 425,5 тис. грн., залишок на кі-
нець року склав 70,7 тис. грн.

Кредиторська заборгованість  відсутня, дебіторська заборгованість 
відсутня.

Встановлено перевищення  фактичних видатків  над касовими по 
спеціальному фонду (форма № 4д).

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який 
інвентар та обмундирування (КЕКВ 1131) фактичні видатки перевищу-
ють касові на 31,8 тис. грн. (списання матеріалів  за минулі періоди). Інші 
видатки (КЕКВ 1135) на 7,9 тис. грн. (кредиторська заборгованість з ПДВ 
за грудень 2011 року).

Аналіз виконання кошторису видатків по загальному та спеціально-
му фондах за 2011 наведено у таблицях № 5, № 6.

Таблиця № 5
тис.грн.

Загальний рахунок
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Таблиця № 6
тис.грн.

                             Спеціальний рахунок

б) планування та використання видатків загального та спеціального 
фондів в 2012 році

Для перевірки надано  проект кошторису ЦДІАЛ на 2012 рік, від-
повідно до якого загальна потреба у видатках на 2012 рік за бюджет-
ною програмою 6111030 “Архівна справа” становила 13789,4 тис. грн., 
в т.ч. за загальним фондом 13489,4 тис. грн., за спеціальним фондом  
300,0 тис. грн., пропозиції до проекту бюджету на 2012 рік наведено у таблиці  
№ 7.
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Гранична потреба за Формою № 4 бюджетної пропозиції та формою 
2012–2 бюджетного запиту становить 5732,5 тис. грн., в т. ч. за загальним 
фондом 5432,5 тис. грн., за спеціальним фондом 300,0 тис. грн., дані на-
ведено у таблиця № 8.

Таблиця № 8
                                                                                               (тис. грн.)    
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Не забезпечено граничним обсягом потребу по загальному фонду у 
сумі 8056,9 тис. гривень.

Державною архівною службою надана лімітна довідка про бюджетні 
асигнування та кредитування на 2012 рік.

В. о. Голови Державної архівної служби В. М. Вороніним  06.02.2012 
року затверджено кошторис на суму 5481,8 тис. грн. (загальний фонд 
5177,7 тис. грн., спеціальний фонд – 304,1 тис. грн.), дані наведено у таб-
лиці № 9.

Таблиця № 9
                                                                                              (тис. грн.)     
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Протягом 2012 року видатки за загальним  і спеціальним фондом  
змінювались відповідно до довідок, затверджених Укрдержархівом.

Протягом 2012 року видатки  ЦДІАЛ за  загальним фондом зменшені 
на 11,7 тис. грн., за спеціальним фондом відбувалися зміни між КЕКВ. 
Дані щодо затверджених видатків в розрізі кодів економічної класифіка-
ції видатків та їх зміну протягом 2012 року наведено у таблиці № 10.

Таблиця № 10
(тис. грн.)



72

Аналізуючи дані наведені в таблиці, бачимо, що найбільшу питому 
вагу у видатках загального фонду складають видатки на оплату праці з 
нарахуваннями, які становлять 4972,7 тис. грн. або 96,2 % від загаль-
них видатків, видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 135,0 тис. 
грн. або 2,6 %, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –  
58,3 тис. грн. або 1,2 %.

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду складають 
видатки на оплату послуг (крім комунальних) –146,7 тис. грн. або 48,2 
%, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 97,8 тис. грн. 
або 32,2 %, інші видатки 47,4 тис. грн. або 15,6 %, видатки на предмети, 
матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м`який інвентар та об-
мундирування 7,6 тис. грн. або 2,5 %, видатки на відрядження 4,6 тис. 
грн. або 1,5 %.

Аналізом звітних даних форми № 2д “Звіт про надходження та ви-
користання коштів загального фонду” по КПКВК 3609030 встановлено, 
що при затверджених ЦДІАЛ уточнених бюджетних асигнуваннях на рік 
в сумі 5166,0 тис. грн., надійшло коштів 5166,0 тис. грн., або 100 %., ка-
сові видатки склали 5166,0 тис. грн., фактичні 5166,0 тис. грн. Отримані 
асигнування спрямовані на покриття наступних видатків: заробітна плата 
(КЕКВ 11110 – 3676,4 тис. грн., нарахування на зарплату (КЕКВ 1120)  – 
1296,3 тис. грн., придбання товарів та послуг (КЕКВ 1130) – 135,0 тис. грн., 
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 1160) – 58,3 тис. грн.

Дебіторська заборгованість відсутня. Кредиторська заборгованість 
відсутня. Перевищення фактичних видатків над касовими по загальному 
фонду не встановлено.

Відповідно до звіту №4-1д “Звіт про надходження та використання 
коштів, отриманих як плата за послуги” на 2012 рік  затверджено кошто-
рисом доходів на рік ( із змінами) в сумі 304,1 тис. грн., надійшло 233,8 
тис. грн.

Встановлено перевищення фактичних видатків над касовими та ка-
сових над фактичними по спеціальному фонду (форма № 4д).

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який 
інвентар та обмундирування (КЕКВ 1131) – фактичні видатки перевищу-
ють касові на 20,9 тис. грн. (списання матеріалів за минулі періоди в сумі 
16,8 тис. грн., кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду 3,8 
тис. грн., поштові марки 0,3 тис. грн.)

Оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 1134) – 5,9 тис. грн. (кре-
диторська заборгованість на кінець звітного періоду ). Перевищення ка-
сових видатків над фактичними по КЕКВ 1135 – інші видатки на 8,1 тис. 
грн. (кредиторська заборгованість з ПДВ за грудень 2012 року).
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Аналіз виконання кошторису видатків по загальному та спеціально-
му фондах за 2012 рік, наведено у таблицях № 11,12.

Таблиця № 11
(тис. грн.)

Загальний рахунок
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Таблиця № 12
тис.грн.

Спеціальний рахунок

в) планування та використання видатків загального та спеціального 
фондів в 1півріччі 2013 року

Для перевірки надано  бюджетний запит на 2013–2015 роки, фор-
ма 2013-2, форма 2013-3, проект кошторису на 2013 рік відповідно до 
якого загальна потреба у видатках на 2013 рік за бюджетною програмою 
3609030 “Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхово-
го фонду документації” становила 15254,5 тис. грн., в т. ч. за загальним 
фондом 14954,5 тис. грн., за спеціальним фондом 300,0 тис. грн., дані 
наведено у таблиці № 13.



��

Таблиця № 13
(тис. грн.)
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Гранична потреба за Формою № 4 становить 5751,0 тис. грн., в т.ч. 
за загальним фондом 5451,0 тис. грн., за спеціальним фондом 300,0 тис. 
грн. таблиця № 14.

 
Таблиця № 14

(тис. грн.)

Не забезпечено граничним обсягом потребу по загальному фонду у 
сумі 9503,5 тис. гривень.

25.12.2012 року Державною архівною службою надана лімітна 
довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2013 рік.

Головою Державної архівної служби України О. П. Гінзбург 
11.01.2013 року затверджено кошторис на суму 5558,5 тис. грн. (загаль-



��

ний фонд 5258,5 тис. грн., спеціальний фонд –300,0 тис. грн.). та план 
асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду 
бюджету на 2013 рік, дані наведено у таблиці № 15.

Таблиця № 15
(тис. грн.)

Протягом 2013 року видатки спеціальним фондом змінювались від-
повідно до довідок, затверджених Укрдержархівом.

Протягом I півріччя 2013 року за спеціальним фондом відбувалися 
зміни між КЕКВ. Дані щодо затверджених видатків в розрізі кодів еконо-
мічної класифікації видатків та їх зміну у I півріччі 2013 року, наведено 
у таблиці № 16.
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Аналізуючи дані наведені в таблиці, бачимо, що найбільшу питому 
вагу у видатках загального фонду складають видатки  на оплату праці 
з нарахуваннями, які становлять 5106,3 тис. грн. або 97,1 % від загаль-
них видатків, видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 80,2 тис. 
грн. або 1,5 %, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –  
72,0 тис. грн., або 1,4 %.

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду склада-
ють видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 185,0 тис. грн. або  
61,7 %, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 47,6 тис. 
грн. або 15,9 %, інші поточні видатки – 35,0 тис. грн. або 11,7 % , видатки 
на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м`який інвен-
тар та обмундирування – 13,5 тис. грн. або 4,5 %, придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування – 8,5 тис. грн. або 2,8 %, видатки 
на оплату праці та нарахування – 6,3 тис. грн. або 2,1 %, видатки на відряд-
ження 2,0 тис. грн. або 0,6 %, окремі заходи по реалізації державних (регіо-
нальних) програм, не віднесені на заходи розвитку 2,1 тис. грн. або 0,7 %.

Аналізом звітних даних форми № 2д “Звіт про надходження та вико-
ристання коштів загального фонду” по КПКВК 3609030 встановлено, що 
при затверджених ЦДІАЛ бюджетних асигнуваннях на 1 півріччя 2013 
року у сумі 2543,4 тис. грн., надійшло коштів 2485,6 тис. грн., або 97,7 %., 
касові видатки склали 2485,6 тис. грн., фактичні 2506,8 тис. грн. Отри-
мані асигнування спрямовані на покриття наступних видатків: заробітна 
плата (КЕКВ 2111) – 1742,0 тис. грн., нарахування на зарплату (КЕКВ 
2120) –621,4 тис. грн., використання товарів і послуг (КЕКВ2200) –  
122,1 тис. грн.

Дебіторська заборгованість на 01.07.2013 року відсутня, креди-
торська заборгованість на 01.07.2013 року становить 21,2 тис. грн. 
(КЕКВ2274 – оплата природного газу).

Відповідно до звіту №4-1д “Звіт про надходження та використання 
коштів, отриманих як плата за послуги” на 2013 рік затверджено кош-
торисом  доходів на рік (із змінами) в сумі 300,0 тис. грн., надійшло  
у 1 півріччі 2013 року 116,6 тис. грн. або 38,9 % від затверджених кош-
торисом доходів на рік, касові видатки склали 80,2 тис. грн., фактичні  
91,9 тис. грн.

Кредиторська заборгованість на 01.07.2013 року – 20,7 тис. грн.,  
а саме предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ2210) –  
2,6 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 7,3 тис. 
грн., оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 1,0 тис. 
грн., оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 2,1 тис. грн., оплата природно-
го газу (КЕКВ 2274) – 7,7 тис. грн.



80

Аналіз виконання кошторису видатків по загальному та спеціально-
му фондах за І півріччя 2013 року наведено у таблицях № 17, 18.

Таблиця № 17
(тис.грн.)

Загальний рахунок
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Таблиця № 18
(тис.грн.)

Спеціальний рахунок

Відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися ар-
хівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 
№ 639 із змінами і доповненнями, ЦДІАЛ надає платні послуги фізич-
ним та юридичним особам з використання наявних архівних документів 
та забезпеченням їх схоронності в установах, а саме підготовка довідок 
(генеалогічних, біографічних, історичних, тематичних і майнових) на за-
пити фізичних та юридичних осіб; надання документів для копіювання; 
виготовлення копій документів з паперовими або плівковими носіями, 
мікрофільмування. Порядок надання платних послуг державними архів-
ними установами затверджено наказом Головного архівного управління 
України від 16.09.1999 № 59.
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Ціни на роботи (послуги), що виконуються центральними державни-
ми установами на договірних засадах, затверджено наказом Державного 
комітету архівів України від 06.05.2008 № 82 та формуються, виходячи 
з денної тарифної ставки виконавця робіт (послуг), норми часу – люди-
но-днів та вартості трудових витрат на одиницю виміру з врахуванням 
внесків у страхові фонди.

Протягом 2011 року ЦДІАЛ надано платних послуг на суму  
456,1 тис. грн. (153 % від плану ), протягом 2012 року – на суму  
233,8 тис. грн. (77 % від плану), за І півріччя 2013 року – на суму 116,6 тис. грн.  
(78 % від плану).

Таблиця № 19
(тис.грн.)

Оцінка діяльності установи щодо законності  
та достовірності фінансової звітності

Квартальна та річна фінансова звітність за 2011 рік складається ар-
хівом та направляється до Укрдержархіву у відповідності до вимог По-
рядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та 
одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного 
казначейства України від 05.01.2011 № 2.
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Квартальна та річна звітність за 2012 рік та  квартальна звітність за 
2013 рік – відповідно до вимог Порядку складання фінансової та бюджет-
ної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, за-
твердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44.

Перевіркою складання фінансової звітності, відповідно до вимог По-
рядку, порушень не виявлено.

Дотримання вимог законодавства України  
при проведенні закупівель товарів, робіт, послуг  

за державні кошти

Комітет з конкурсних торгів ЦДІАЛ створено наказом директора 
архіву від 15.11.2010 № 27, головою комітету призначено заступника 
директора Лісовські Є. І. Положення “Про комітет з конкурсних торгів” 
ЦДІАЛ, затверджено наказом директора від 15.11.2010 № 27.

Організація роботи при проведенні закупівель товарів, робіт, послуг 
за державні кошти в ЦДІАЛ здійснюється відповідно до вимог Закону Ук-
раїни від 01.06.2010 № 2289-VI “Про здійснення державних закупівель”.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 р. 
№ 615 “Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та 
інших форм власності” ЦДІАЛ підпадає під перелік об’єктів, що підля-
гають обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при 
Міністерстві внутрішніх справ за договорами.

Відповідно до планів підвищення кваліфікації працівників ЦДІАЛ, 
затверджених наказами від 28.12.2010 № 34, від 27.12.2011 № 31, від 
29.12.2013 № 33 на 2011–2013 роки було передбачено підвищення кваліфі-
кації всіх членів комітету з конкурсних торгів. Обмежене фінансування 
2011–2013 роки не дало можливості здійснити оплату за навчання членів 
комітету з конкурсних торгів.

У 2011 році замовником робіт ЦДІАЛ проведено одну закупівлю, за 
процедурою відкритих торгів – “Послуги з охорони громадського поряд-
ку і безпеки” на загальну суму 409 тис. гривень.

Відповідно до звіту про результати проведених процедур відкритих 
і двоступеневих торгів від 16.02.2011 № 1, для участі у відкритих торгах 
по закупівлі послуг двома учасниками – приватним підприємством “Лев-
1” (ціна тендерної пропозиції 503,7 тис. грн.) та Личаківським ВДСО в м. 
Львові УДСО при ГУМВС України у Львівській області (ціна тендерної 
пропозиції 409,0 тис. грн.).

Переможцем торгів визнано Личаківське ВДСО в м. Львові УДСО 
при ГУМВС України у Львівській області, яким запропонована найбільш 
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економічно-вигідну пропозицію (протокол оцінки пропозицій конкурс-
них торгів від 14.01.2011 № 6/1).

У зв’язку із зменшенням бюджетних асигнувань до договору від 
09.02.2011 № 12/1 було укладено додаткову угоду № 1 на суму 161,7 тис. 
грн. з ПДВ.

Відповідно до Закону України від 01.06.2010 № 2289-VI “Про здій-
снення державних закупівель” та постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 10.08.1993 р. № 615 “Про заходи щодо вдосконалення охорони 
об’єктів державної та інших форм власності” у 2012 та 2013 роках була 
застосована процедура закупівлі у одного учасника (протоколи засідання 
комітету з конкурсних торгів від 13.01.2011 № 3/1, від 14.12.2012 № 1)  – 
Личаківського ВДСО в м. Львові УДСО при ГУМВС України у Львівсь-
кій області на закупівлю послуг з охорони, для забезпечення цілодобової 
охорони об’єкту ЦДІАЛ. 

За результатами процедури закупівлі було укладено договори на охо-
рону ЦДІАЛ постом фізичної охорони Державної служби охорони при 
УМВС України у Львівській області у 2012 році від 13.01.2012 № 264 на 
загальну суму 420,7 тис. грн.; у 2013 році – 21.01.2013 № 3358 на загальну 
суму 315,2 тис. грн. 

У зв’язку із зменшенням бюджетних асигнувань у 2012 році до 
договору від 13.01.2012 № 264 було укладено додаткову угоду № 1 на 
суму 189,3 тис. грн. разом з ПДВ; у 2013 році до договору від 21.01.2013  
№ 3358 було укладено додаткову угоду № 1 на суму 205,6 тис. грн. разом 
з ПДВ.

Перевіркою дотримання вимог законодавства України при оформ-
ленні та виконання договорів на охорону ЦДІАЛ за державні кошти по-
рушень не встановлено.

Аналіз планування фонду оплати праці

Формування штатних розписів, встановлення посадових окладів, 
надбавок та доплат, інших видів виплат працівникам здійснюється у від-
повідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 
№ 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 
органів”; Нормативів чисельності основного персоналу державних ар-
хівів, затверджених наказом Держкомархіву від 13.01.2004 № 4; Переліку 
посад працівників центральних державних архівів, віднесених до кате-
горій посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.10.2002 № 1620; Порядку виплати надбавки за 
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вислугу років працівникам державних і комунальних архівних установ, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2004  
№ 1018.

Відповідно до бюджетних запитів на 2011– 2013 роки фонди оплати 
праці (граничні обсяги) за бюджетною програмою “Забезпечення діяль-
ності архівних установ та установ страхового фонду документації” ста-
новили відповідно 3283,2 тис. грн., 3850 тис. грн. та 3866,5 тис. гривень.

Інформація щодо структури видатків на оплату праці ( за бюджетни-
ми запитами на 2010–2013 роки, формами 2011-2, 2012-2, 2013-2) наве-
дена у таблиці № 20.

Таблиця № 20

Як видно із таблиці, у загальних видатках на оплату праці обов’язкові 
виплати складають у 2011 році – лише 39,6 %, у 2012 році – лише 49,3 %, 
у 2013 році – лише 56,9 %, при цьому відповідно 60,4 %, 50,7 %, та 47,1 
%, складають інші видатки, в тому числі: стимулюючі доплати та над-
бавки (відповідно 13,3 %, 10,3 %, та 11,5 %), премії (відповідно 35,1 %,  
31,6 % та 26,4 %) та матеріальна допомога (відповідно 12 %, 8,8 %, та  
5,2 %). Якщо порівнювати необов’язкові виплати з обов’язковими, то сти-
мулюючі доплати та надбавки становлять на 2011–2013 роки відповід-
но 33,7 %, 20,8 % та 20,2 % від обов’язкових виплат; премії заплановані 
у розмірі 88,6 %, 64,2 % та 46,3 %.; матеріальна допомога відповідно  
30,4 %, 18 %, та 9,2 %.
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Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства  
з питань стану збереження державного майна

Перевіркою збереження державного майна встановлено, що основні 
засоби ЦДІАЛ закріплені за матеріально – відповідальними особами, з 
якими укладено письмові договори про повну матеріальну відповідаль-
ність. Порушень з відповідного питання перевіркою не встановлено.

Відповідно до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, 
розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ (зі змінами), за-
твердженої наказом Держказначейства України від 30.10.1998 р. № 90, 
на виконання наказу Державної архівної служби України від 26.10.2011  
№ 5-г, згідно наказу архіву від 08.11.2011 № 2 ЦДІАЛ провело щоріч-
ну інвентаризацію матеріальних цінностей у листопаді 2011 року, на 
виконання наказу Державної архівної служби України від 11.10.2012  
№ 24-г, згідно наказу архіву від 19.10.2012 № 23 ЦДІАЛ проведено ос-
танню щорічну інвентаризації матеріальних цінностей у листопаді 2012 
року.

Згідно з інвентаризаційними описами та протоколом інвентаризацій-
ної комісії, затвердженими директором архіву, у наявності встановлено 
матеріальних цінностей по рахунках:

– основні засоби : машини та обладнання – 660,0 тис. грн.; інстру-
менти, прилади та інвентар – 44,9 тис. грн.;

– бібліотечні фонди – 86,4 тис. грн.;
– малоцінні необоротні матеріальні активи – 186,6 тис. грн.;
– малоцінні та швидкозношувані предмети – 11,7 тис. грн.;
– матеріали для учбових, наукових та інших цілей – 5,1 тис. грн.,
на загальну суму 9947 тис. гривень. 
Перевіркою дотримання ЦДІАЛ періодичності та порядку прове-

дення інвентаризації основних засобів, необоротних активів та запасів, 
правильності оформлення та відображення в бухгалтерському обліку її 
результатів, порушень не встановлено.

Висновки

Робочою групою, на підставі наданої та проаналізованої інформації, 
документів та пояснень, зроблено безумовно позитивний висновок щодо 
діяльності ЦДІАЛ. 

За результатами проведення фінансового аудиту та аудиту  від-
повідності  ЦДІАЛ за 2011–1 півріччя 2013 року та на виконання наказу  
Державної архівної служби України від 29.03.2013 № 42 “Про затверд-
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ження Порядку планування та проведення внутрішнього аудиту в  
Державній архівній службі України” робоча група подає на розгляд коле-
гії Державної архівної служби України наступні висновки та рекоменда-
ції щодо удосконалення діяльності ЦДІАЛ.

1. Положення про структурні підрозділи і посадові інструкції праців-
ників архіву затверджені директором і відповідають чинним нормативно-
правовим актам.

2. Показники видатків бюджету, що включаються до проекту кош-
торису, річного кошторису, довідок змін за 2011–1 півріччя 2013 рік, 
обґрунтовані відповідними розрахунками за кожним кодом економічної 
класифікації видатків і деталізовані за видами та кількістю товарів (робіт, 
послуг) із зазначенням вартості за одиницю відповідно до пункту 22 пос-
танови 228 від 28.02.2002 року “Про затвердження Порядку складання, 
розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюд-
жетних установ”.

3. За підсумками перевірки стану усунення недоліків, проведеного у 
вересні 2011 року аудиту ефективності Рахунковою палатою по Львівсь-
кій, Волинській, Рівненській та Тернопільській областей, архівом прий-
няті наступні міри. У бюджетних запитах на 2011–2013 рр. заплановані 
капітальні видатки відповідно до розробленої проектно-кошторисної 
документації для забезпечення нормативних вимог санітарно-гігієніч-
ного та температурно-вологісного режимів зберігання документів на 
встановлення систем опалення і кондиціювання повітря в приміщеннях 
архівосховищ (6368,4 тис. грн. на площу 4520 кв. м.) та на покращення 
матеріально-технічної бази архіву. 

Проте необхідного фінансування жодного разу не надходило. Також 
не вирішено питання транспортування документів з Королівського Арсе-
налу до читального залу та лабораторії мікрофільмування та реставрації 
документів, що розташовані у приміщенні Бернардинського монастиря, 
через заборону придбання автотранспорту (постанова Кабінету Міністрів 
України від 22 жовтня 2008 року № 943).

Для вирішення питання доцільно розглянути можливість передачі 
ЦДІАЛ автомобіля, який не використовується Дирекцією з експлуатації 
комплексу споруд центральних державних архівних установ України.

5. Керівництву архіву приділити увагу підвищенню кваліфікації  
державних службовців згідно чинного законодавства.

6. На виконання Державної цільової соціальної програми забезпе-
чення пожежної безпеки на 2011–2015 рр. вирішити питання з перезаряд-
женням 36 вогнегасників.

7. Фінансова звітність, відповідає вимогам Порядку складання фі-
нансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюд-
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жетних коштів, проте Додаток 14 до Порядку слід заповнювати більш 
детально, з поясненнями  всіх форм та сум.

8. У зв’язку з тим, що видатки, які були передбачені у Державних 
бюджетах України на 2011–2013 роки, спрямовувалися на забезпечен-
ня найнагальніших потреб установ, що належать до сфери управління 
Укрдержархіву, виділене фінансування не забезпечувало у повному об-
сязі вирішення першочергових проблем життєдіяльності ЦДІАЛ, зокрема 
здійснення заходів з охорони архівних приміщень та оплати комунальних 
послуг. 

Всі основні проблеми життєдіяльності архіву частково вирішуються 
за рахунок власних надходжень до спеціального фонду, тому є необхід-
ність поширенню інформації про діяльність ЦДІАЛ для збільшення кош-
тів на спеціальному рахунку.

Начальник відділу планово-економічної діяльності  
та бюджетної звітності Укрдержархіву А. А. Потапенко

Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву  
від 19.11.2013 № 13/1 “Про стан усунення недоліків, виявлених 

під час перевірки стану архівної справи  
у Державному науково-виробничому підприємстві 

“Державний інформаційний геологічний фонд України”
від 26 листопада 2013 року № 178

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 19.11.2013 № 13/1 

“Про стан усунення недоліків, виявлених під час перевірки стану архів-
ної справи у Державному науково-виробничому підприємстві “Держав-
ний інформаційний геологічний фонд України”.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

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

від 19 листопада 2013 року № 13/1

Про стан усунення недоліків, виявлених під час перевірки стану 
архівної справи у Державному науково-виробничому підприємстві 

“Державний інформаційний геологічний фонд України”

Заслухавши й обговоривши інформацію про стан усунення недоліків, 
виявлених під час перевірки стану архівної справи у Державному науко-
во-виробничому підприємстві “Державний інформаційний геологічний 
фонд України” (далі – ДНВП “Геоінформ України”), колегія відзначає, 
що порушення в роботі ДНВП “Геоінформ України”, виявлені перевір-
кою Укрдержархіву в 2012 році, не усунено майже за всіма позиціями.

Причиною цього є невирішення питання юридичного статусу галу-
зевого державного архіву, як архівної установи, та невнесення змін до 
Порядку обліку, зберігання та користування фондовими геологічними 
матеріалами, затвердженого наказом Міністерства екології та природних 
ресурсів України від 28.11.2000 № 217, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 12.12.2000 за № 910/5131.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопа-
да 1996 року № 1366 Державному інформаційному геологічному фонду 
Державного комітету по геології і використанню надр надано статус га-
лузевого державного архіву.

Утім, фактично ДНВП “Геоінформ України” здійснює свою діяль-
ність як державне комерційне підприємство і діє на підставі статуту, за-
твердженого в односторонньому порядку наказом Державної служби гео-
логії та надр від 03.04.2013 № 157.

Таким чином, ДНВП “Геоінформ України” не може здійснювати 
свою діяльність як галузевий державний архів.

Незважаючи на неодноразові звернення Державної архівної служби 
до Міністерства екології та природних ресурсів та Державної служби гео-
логії та надр з проханням визначитися зі статусом галузевого державного 
архіву, питання до цього часу не вирішено.

У порушення вимог Закону України “Про Національний архівний 
фонд та архівні установи” не проводиться експертиза цінності докумен-
тів, що зберігаються в ДНВП “Геоінформ України”, не вирішено питання 
внесення їх до Національного архівного фонду, що може привести до не-
поправних наслідків. 
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Експертно-перевірну комісію галузевого державного архіву не ство-
рено. 

Не ведеться державний облік документів Національного архівного 
фонду.

Охоронний, протипожежний та санітарно-гігієнічний режими у пов-
ній мірі не забезпечуються.

Увесь обсяг документів у архівосховищах лишається незакартоно-
ваним, відсутність картонного пакування призводить до деформації до-
кументів. 

Недотримання температурно-вологісного режиму у архівосховищах 
загрожує появою біоуражень та пошкоджень документів. 

Страховий фонд на документи не створюється.
Таким чином, невнесення ДНВП “Геоінформ України” документів 

до Національного архівного фонду, порушення режимів їх зберігання, 
відсутність їх державного обліку створює загрозу втрати цінних докумен-
тів про результати робіт з геологічного вивчення та використання надр 
України.

З метою приведення у відповідність до вимог законодавства та забез-
печення збереження важливого сегменту Національного архівного фон-
ду – геологічних документів, колегія вирішила:

1. Визнати, що робота ДНВП “Геоінформ України” з формування 
Національного архівного фонду та обліку його документів залишається 
незадовільною, а умови зберігання документів, які мають бути внесені до 
Національного архівного фонду у ДНВП “Геоінформ України”, такими, 
що не відповідають вимогам нормативно-правих актів у сфері архівної 
справи.

2. Державній архівній службі спільно з Державною службою геоло-
гії та надр підготувати проект відповідного нормативно-правового акту, 
який дасть можливість:

– визнати такою, що втратила чинність постанову Кабінету Міністрів 
України від 08 листопада 1996 року № 1366 “Про надання Державному ін-
формаційному геологічному фонду статусу галузевого державного архіву”;

– створити Галузевий державний архів для зберігання геологічних 
документів.

3. Керівництву ДНВП “Геоінформ України” (Примушко С. І.) забез-
печити усунення порушень і недоліків у роботі, виявлених робочою гру-
пою під час перевірок.

4. Структурним підрозділам Укрдержархіву надати необхідну допо-
могу ДНВП “Геоінформ України” в організації здійснення заходів щодо 
усунення недоліків у його діяльності.
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5. Відділу формування Національного архівного фонду Укрдержар-
хіву (Кузнєцова М. І.) направити копію цього рішення колегії до Держ-
геонадра та до Мінприроди для здійснення контролю за виправленням 
порушень.

6. Відділу організаційно-аналітичної роботи та міжрегіонального 
співробітництва Укрдержархіву (Богунова Н. К.) передбачити у плані 
роботи Укрдержархіву на 4 квартал 2014 р. перевірку виконання цього 
рішення колегії.

Голова колегії О. П. Гінзбург

Секретар колегії І. В. Шеремет

Довідка
про стан усунення недоліків,

виявлених під час перевірки стану архівної справи у 
Держаному науково-виробничому підприємстві 

“Державний інформаційний геологічний фонд України”

На виконання рішення колегії від 20.11.2012 № 13/1 та відповідно до 
плану роботи Державної архівної служби України на 2013 рік, затвердже-
ного Головою Укрдержархіву та погодженого Міністром юстиції України, 
робочою групою фахівців Укрдержархіву з 10 по 16 жовтня 2013 року 
проведено перевірку повноти усунення недоліків в діяльності Державно-
го науково-виробничого підприємства “Державний інформаційний гео-
логічний фонд України” (далі – ДНВП “Геоінформ України”), виявлених 
під час перевірки стану архівної справи у 2012 році.

Довідково: Статус галузевого державного архіву надано Державно-
му інформаційному геологічному фонду Державного комітету по геології 
і використанню надр відповідно до постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 8 листопада 1996 року № 1366.

ДНВП “Геоінформ України” проведено певну роботу щодо усунення 
недоліків.

Розроблено план заходів щодо усунення порушень і недоліків у ро-
боті виявлених під час перевірки, який затверджено директором ДНВП 
“Геоінформ України”.

Розроблено та подано на затвердження Голові Держгеонадр України 
програму реконструкції та розвитку Державного інформаційного геоло-
гічного фонду на 2013–2017 роки.

Пролонговано договори з охорони приміщень ДНВП “Геоінформ Ук-
раїни”. 
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Довідково: Охорона здійснюється цілодобово силами двох постів 
охорони. Перший – Товариством з обмеженою відповідальністю “СБ-
Граніт 2” на основі договору № 1 на проведення контрольно-пропускного 
режиму від 01.07.2011, договір пролонговано до 31.12.2013 додатковою 
угодою. Другий – Товариством з обмеженою відповідальністю “ТТ” на 
основі договору № 72 про організацію контрольно-пропускного режиму 
від 01.10.2010, даний договір пролонговано до 31.12.2014 додатковою 
угодою. 

ДНВП “Геоінформ України” укладено договір з ТОВ “Охоронне 
агентство “Селена” від 01.12.2012 № 01/2012 “Про технічне обслугову-
вання установок сигналізації та системи відеоспостереження”, який діє 
до 01.12.2013.

Розроблено план заходів з пожежної безпеки. 
В усіх архівосховищах встановлено порошкові вогнегасники, зок-

рема 23 придбано у грудні 2012 року (договір поставки від 03.12.2012  
№ 47). З ПП “Септик” укладено договір від 14.10.2013 № П-63 про ви-
конання робіт по технічному обслуговуванню вогнегасників, який діє до 
30.11.2014. Заведено журнал обліку проведення технічного обслугову-
вання і ремонту установки пожежної сигналізації, журнал обліку вогне-
гасників.

Приведено у відповідність до нормативних вимог світловий режим 
у архівосховищах.

Документи, які розміщувалися на підвіконні архівосховищ, пере-
міщено у додатково обладнане сховище. Прибрано сторонні предмети із 
архівосховищ.

Заведено книги відвідування архівосховищ та книги видавання доку-
ментів із архівосховищ.

Пронумеровано стелажі в архівосховищах.
Однак, оскільки протягом 2013 року не вирішено питання юридич-

ного статусу галузевого державного архіву, як архівної установи, та не 
внесено зміни до Порядку обліку, зберігання та користування фондовими 
геологічними матеріалами, затвердженого наказом Міністерства екології 
та природних ресурсів України від 28.11.2000 № 217, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 12.12.2000 за № 910/5131, порушення, ви-
явлені перевіркою Укрдержархіву в 2012 році, не усунено майже за всіма 
позиціями.

Довідково: Відповідно до пункту 4.4 Статуту ДНВП “Геоінформ Ук-
раїни” здійснює свою діяльність як державне комерційне підприємство,  
а не як галузевий державний архів. 

Відповідно до ч.3 ст. 26 Закону України “Про Національний архів-
ний фонд та архівні установи” галузевий державний архів діє на підставі 
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положення, яке затверджується спільним наказом двох центральних ор-
ганів виконавчої влади. В зв’язку з цим, наказ про затвердження поло-
ження про галузевий державний архів підлягає державній реєстрації у 
Міністерстві юстиції України. 

ДНВП “Геоінформ України” діє на підставі статуту, що суперечить 
ч.3 ст. 26 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні 
установи”. 

Статут затверджено в односторонньому порядку наказом Державної 
служби геології та надр України від 03.04.2013 № 157.

У пункті 1.2 Статуту зазначено, що ДНВП “Геоінформ України” у 
своїй діяльності керується нормативно-правовими актами Державної ар-
хівної служби, однак Державна архівна служба відповідно до свого Поло-
ження, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 407 
не видає нормативно-правові акти.

Таким чином, ДНВП “Геоінформ України” здійснює свою діяльність 
не як галузевий державний архів, а як комерційне підприємство, що є по-
рушенням Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні 
установи”.

Порядок обліку, зберігання та користування фондовими геологіч-
ними матеріалами, яким керується у своїй роботі ДНВП “Геоінформ Ук-
раїни” затверджено директором ДНВП “Геоінформ України” 23.12.2004, 
із змінами внесеними до нього наказом ДНВП “Геоінформ України” від 
23.11.2012 № 26, містить норми права та зачіпає права та інтереси грома-
дян, у зв’язку з чим підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції 
України.

Оскільки ДНВП “Геоінформ України” не має права видавати норма-
тивно-правові акти, Порядок має бути скасовано.

Довідково: Порядок встановлює, яким чином здійснюється облік, 
зберігання та користування фондовими геологічними матеріалами, виз-
начає порядок оформлення фізичних і юридичних осіб для користування 
фондовими геологічними матеріалами у читальному залі.

На цей час залишається чинним Порядок обліку, зберігання та ко-
ристування фондовими геологічними матеріалами, затверджений нака-
зом Міністерства екології та природних ресурсів від 28.11.2000 № 217, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції 12.12.2000 за № 910/5131, погод-
жений з Держкомархівом, яким у своїй роботі і має керуватись ДНВП 
“Геоінформ України”.

У порушення Закону України “Про Національний архівний фонд та 
архівні установи” не проводиться експертиза цінності документів, що 
зберігаються в ДНВП “Геоінформ України”, не вирішено питання вне-
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сення їх до Національного архівного фонду, що може привести до непоп-
равних наслідків.

Експертно-перевірну комісію галузевого державного архіву не ство-
рено.

Оформлення справ не відповідає вимогам Правил роботи архівних 
підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ і організацій, затверджених наказом Державного комітету 
архівів України від 16.03.2001 № 16 та зареєстрованих в Міністерстві юс-
тиції України 08.05.2001 за № 407/5598 (із змінами) (далі – Правила).

Є випадки щодо приймання на зберігання не оригіналів фондових 
геологічних матеріалів, а їх копій, які засвідчено не належним чином (інв. 
№№ 63150, 63679, 63680).

Акти приймання-передавання фондових геологічних матеріалів 
не складаються, є випадки, коли у супровідних листах організацій не 
зазначається, що документи передаються на постійне зберігання до 
ДНВП “Геоінформ України” (лист ТОВ “Луганськтехнопром–2010” від 
05.09.2012 № 8-08).

Затверджена зведена номенклатура справ ДНВП “Геоінформ Украї-
ни”, до якої включено 3 структурних підрозділи (за штатним розписом їх 
нараховується 8), не відповідає вимогам зазначених вище Правил.

Не враховано зауваження Укрдержархіву щодо погодження з держав-
ним архівом зведеної номенклатури справ.

До складу зведеної номенклатури справ включено номенклатуру 
справ режимно-секретного органу, яку оформлено з порушенням вимог 
Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних ор-
ганах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах 
і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
2 жовтня 2003 року № 1561-12.

Будівля, в якій розташовано документи ДНВП “Геоінформ України”, 
потребує капітального ремонту, матеріально-технічна база не відповідає 
сучасним стандартам і потребам.

Журнали приймання-зняття архівосховищ з-під охорони не прошну-
ровані, не пронумеровані, не засвідчені печаткою та записом.

У книзі відвідування сховища № 4 відсутні відмітки щодо відвіду-
вання архівосховища сторонніми особами, проте у квітні 2013 року спів-
робітниками Управління організації запобігання надзвичайним ситуаціям 
та заходів цивільного захисту у Шевченківському районі було здійснено 
планову перевірку приміщень ДНВП “Геоінформ України”, зокрема ар-
хівосховищ. 
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Не розроблено порядок ведення відеоспостереження. Відеокамера, 
що встановлена в читальному залі, виведена лише на монітор, який зна-
ходиться в Держгеонадра України. 

Порушується температурно-вологісний режим. Система кондицію-
вання та вентиляції повітря у архівосховищах відсутня. Заміри темпера-
тури та вологості повітря у сховищах фіксуються раз на тиждень, в єди-
ному на 7 архівосховищ журналі. 

Температура повітря протягом року в архівосховищах коливається 
від 9ºC до 26ºC, вологість – від 50 % до 95 %. Останні показники тем-
ператури та вологості у сховищі № 5 у журналі відображені станом на 
02.02.2004.

Заходи, які проводяться для підтримання санітарно-гігієнічного ре-
жиму є недостатніми, зокрема вологе прибирання (зі слів співробітників, 
оскільки журнали не ведуться) здійснюється у сховищі один раз на тиж-
день.

Описи справ та описи фонду користування відсутні. До фонду ко-
ристування, який ведеться як електронна база і хибно вважається страхо-
вим фондом, вносяться документи формату doc, які не містять реквізитів 
документів та у які можуть бути внесені зміни.

Не ведуться картотека обліку фізичного стану документів та картки-
замінники на видані із архівосховищ справи.

Облік документів здійснюється лише за інвентарними книгами, які 
укладаються в одному примірнику. 

Замість актів перевіряння наявності і стану документів продовжу-
ють укладатися акти результатів інвентаризації фондових геологічних 
матеріалів постійного зберігання. Ці акти не мають грифу затвердження, 
у них не зазначається, які саме документи перевірялися, лише кількість 
перевірених справ без їх номерів, при цьому втрачається сенс складання 
таких актів.

Страховий фонд на документи не створюється.
Увесь обсяг документів у архівосховищах лишається незакартоно-

ваним, виявлено справи, які в результаті вертикального розміщення на 
стелажах та за відсутності картонного пакування піддалися деформації. 

Журнал обліку вогнегасників потребує удосконалення, зокрема у 
ньому, та безпосередньо на самих вогнегасниках не зазначаються інвен-
тарні номери. 

Інструктажі з пожежної безпеки проведені не з усіма співробітника-
ми.

Стелажі у архівосховищах мають дерев’яне перекриття, не оброб-
лене вогнезахистним розчином. На дверцятах пожежних шаф відсутня 
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інформація щодо телефонів, які слід набирати у разі виникнення пожежі. 
Запасний вихід у коридорі архівосховища № 7, який був частково закри-
тий стелажами з документами, звільнено від документів, проте пустий 
стелаж ще й досі унеможливлює безперешкодний вихід з приміщення у 
разі виникнення надзвичайної ситуації. Двері запасного виходу із архі-
восховища відчиняються засувом на висоті 2 метри, що унеможливлює їх 
швидке відчинення з середини. 

Нумерація полиць на стелажах потребує доопрацювання.
У сховищах постелажні топографічні покажчики не ведуться.
При вибірковій перевірці книг інвентарного обліку звітів виявлено, 

що усі книги пронумеровано, проте й досі не усунуто зауваження щодо 
відсутності у графі “дата надходження” числа і місяця надходження звіту, 
також відсутній підпис особи, яка прийняла документи на зберігання до 
архівосховища.

Секретні документи і документи загального зберігання розміщують-
ся разом в одних сховищах.

Зустрічаються випадки не завіреного виправлення тексту у справі, 
зокрема інвентарна книга № 127, згідно з якою ведеться облік документів 
у ДНВП “Геоінформ України”.

Окрім вищезазначених недоліків під час перевірки додатково було 
виявлено:

– у ДНВП “Геоінформ України” не застосовують у роботі Правила 
роботи архівних установ України, затверджені наказом Міністерства юс-
тиції України від 08.04.2013 № 656/5 та зареєстровані в Міністерстві юс-
тиції України 10 квітня 2013 р. за № 584/23116;

– запасний вихід з архівосховища № 1 не оснащено замком, а за-
критий на металевий засув у вигляді зламаної дверної ручки, який легко 
відчинити та потрапити у проміжну кімнату, а із неї на вулицю;

– мали місце випадки незаконного знищення документів – без від-
повідних актів (1332 од. зб.), про що значиться у інформації по заповнен-
ню бази даних “Геологічні звіти”, утім жодних пояснень щодо відсутніх 
документів ДНВП “Геоінформ України” не надано; список справ, які у 
розшуку, не ведеться;

– із порушенням вимог п. 4.5 Правил відбувається знищення доку-
ментів (спецдозволи Держгеонадра України на користування надрами) 
(наприклад, акти про знищення документів і справ, що не підлягають 
зберіганню від 18.09.2012 № 1, від 20.09.2012 № 2 та № 3, від 25.09.2012 
№ 4 та № 5, від 26.09.2012 № 6, від 16.11.2012 № 7, від 19.11.2012 № 8);

– наявна розбіжність між даними, зазначеними у Паспорті ДНВП 
“Геоінформ України” та фактичним станом справ у частині, що сто-
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сується стелажного обладнання. У паспорті зазначено наявність лише 
дерев’яного стелажного обладнання, а в наявності є частина металевого 
(пересувні стелажі);

– у читальному залі на підвіконнях наявні квіти, що може призвести 
до біологічного ураження документів, із якими працюють користувачі;

– відсутній план заходів щодо організації роботи працівників в над-
звичайних ситуаціях.

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

Про затвердження складу колегії ЦДАЗУ
від 13 грудня 2013 року № 180

Відповідно до п. 11 Положення про Центральний державний ар-
хів зарубіжної україніки, затвердженого наказом Міністерства юстиції 
України від 10.04.2012 року № 556/5 та у зв’язку з кадровими змінами  
у складі Центрального державного архіву зарубіжної україніки 

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад колегії Центрального державного архіву за-

рубіжної україніки (додається).
2. Накази Укрдержархіву від 31.01.2012 № 15 “Про затвердження 

складу колегії ЦДАЗУ України” та від 09.07.2013 № 93 “Про внесення 
змін до наказу Укрдержархіву від 31.01.2012 № 15 “Про затвердження 
складу колегії ЦДАЗУ” вважати такими, що втратили чинність.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург

Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву  
від 17.12.2013 № 14/5 “Про стан усунення недоліків, виявлених 

під час комплексної перевірки діяльності Українського 
науково-дослідного інституту архівної справи  

та документознавства”
від 18 грудня 2013 року № 181

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-
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хівної служби України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 25 лип-
ня 2011 р. № 13,

НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію рішення колегії Укрдержархіву від 17.12.2013 № 14/5 

“Про стан усунення недоліків, виявлених під час комплексної перевірки 
діяльності Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 
документознавства”.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ
колегії Державної архівної служби України

від 17 грудня 2013 року № 14/5

Про стан усунення недоліків, виявлених під час комплексної  
перевірки діяльності Українського науково-дослідного інституту 

архівної справи та документознавства

Розглянувши результати контрольної перевірки діяльності Україн-
ського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавс-
тва (далі – УНДІАСД), колегія зазначає, що ним проведено певну роботу 
щодо усунення недоліків, виявлених у ході комплексної перевірки фахів-
цями Укрдержархіву у жовтні 2012 року.

Розроблено та затверджено структуру УНДІАСД, розподіл обов’язків 
між керівництвом УНДІАСД, положення про структурні підрозділи.

Рішення дирекції УНДІАСД вводяться в дію наказами.
Покращено роботу ГЦНТІ АСД. Зокрема, заведено журнал реєст-

рації надходження та виконання інформаційних запитів, підготовлено та 
розміщено на сайті УНДІАСД “Бюлетень ГОНТІ” (Вип. 19), електронний 
каталог ДІФ ГЦНТІ, в систему внесено 2049 записів.

З метою популяризації роботи УНДІАСД проведено декілька виста-
вок видань УНДІАСД, організовано розсилку інформаційних листів з ін-
формаціями про наукові конференції з проблем архівознавства, архівної 
справи, документознавства та суміжних дисциплін.

Затверджено регламент функціонування офіційного веб-сайту  
УНДІАСД.

Проводиться робота щодо бібліографічного супроводу веб-порталу 
Укрдержархіву. 
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З метою усунення недоліків, виявлених Рахунковою палатою, скла-
дено і затверджено календарні плани-графіки науково-дослідних робіт, 
проводилася певна робота щодо впровадження результатів досліджень.

У цілому усунуто недоліки з організації діловодства та архівної спра-
ви. Посилено увагу до організації діловодства в структурних підрозділах 
УНДІАСД.

Водночас керівництвом УНДІАСД не забезпечено належної опера-
тивності у розв’язанні першочергових питань, які сприяли б більш дина-
мічному усуненню недоліків, виявлених під час проведення комплексної 
перевірки. 

Так, розробку Програми розвитку галузевої науки на 2015–2020 рр., 
з урахуванням необхідності її системного розвитку та розширення спек-
тра наукових напрямів, заплановано на грудень 2014 року, розробку ме-
тодичних рекомендацій з визначення показників ефективності наукової 
діяльності УНДІАСД заплановано на грудень 2014 року. Отже, дослідити 
вплив наукових результатів діяльності УНДІАСД, реально оцінити нау-
кові дослідження за практичними результатами їх впровадження (у т.ч. у 
грошовому еквіваленті) не має можливості.

Низку недоліків, на які було вказано в рішенні колегії, не усунуто.
Зауваження щодо впровадження результатів досліджень і розробок 

усунуто частково, оскільки розробки продовжують здебільшого впровад-
жуватися шляхом розміщення їх на офіційному сайті УНДІАСД.

Не вжито заходів щодо поліпшення організації планування.
Потребує поліпшення організація роботи УНДІАСД із засобами ма-

сової інформації.
Не завжди дотримуються вимоги Інструкції з діловодства в УНДІАСД.
Технічна оснащеність УНДІАСД потребує суттєвого розвитку. 
З огляду на вищезазначене колегія вирішує:
1. Довідку про результати перевірки усунення недоліків, виявлених 

під час комплексної перевірки Українського науково-дослідного інститу-
ту архівної справи та документознавства, взяти до відома.

2. Зобов’язати керівництво УНДІАСД (Гаранін О. Я.) вжити необхід-
них заходів для усунення недоліків в повному обсязі.

3. Відділу організаційно-аналітичної роботи та міжрегіонального 
співробітництва Укрдержархіву (Богунова Н. К.) продовжити контроль за 
виконанням цього рішення колегії, рішення колегії від 27.12.2012 № 14/2 
та передбачити проведення перевірки стану виконання даного рішення 
колегії у червні 2014 року.

Голова колегії О. П. Гінзбург
Секретар колегії І. В. Шеремет
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Довідка
про стан усунення недоліків,

виявлених під час комплексної перевірки діяльності Українського 
науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства 

Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та доку-
ментознавства (далі – УНДІАСД) проведено певну роботу щодо усунення 
недоліків, виявлених у ході комплексної перевірки фахівцями Укрдерж-
архіву у жовтні 2012 року.

Складено та затверджено План заходів з усунення недоліків, виявле-
них під час проведення комплексної перевірки діяльності УНДІАСД. Пи-
тання виконання Плану двічі розглядалося на засіданнях дирекції (прото-
коли від 21.01.2013 № 1, від 04.03.2013 № 3).

На виконання цього Плану здійснено наступні заходи.
Відповідно до основних завдань, визначених Статутом УНДІАСД, 

розроблено та затверджено структуру УНДІАСД (березень 2013 р.), 
розподіл обов’язків між керівництвом УНДІАСД (наказ від 03.09.2013  
№ 28), положення про структурні підрозділи (01.10.2013 р.).

Рішення дирекції вводяться в дію наказами, зокрема: про стан спів-
праці УНДІАСД з засобами масової інформації за підсумками першого 
півріччя 2013 року (наказ від 20.06.2013 № 21); про роботу Галузевого 
центру науково-технічної інформації за підсумками першого півріччя 
2013 року (наказ від 20.06.2013 № 22).

З метою покращення роботи ГЦНТІ АСД заведено “Журнал реєстра-
ції надходження та виконання інформаційних запитів”, до якого протягом 
2013 року внесено 28 записів про запити, що надійшли від Укрдержар-
хіву, архівних установ, редколегії журналу “Архіви України”, Книжкової 
палати України.

Підготовлено і розміщено на сайті УНДІАСД “Бюлетень ГОНТІ” 
(Вип. 19), електронний каталог ДІФ ГЦНТІ. В систему внесено 2049 за-
писів.

Організовано та проведено виставки видань УНДІАСД для учасни-
ків наукової конференції “Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань: 
проблеми взаємодії на сучасному етапі”, студентів КНУКіМ, Національ-
ного авіаційного університету, що проходили виробничу практику.

Проводилася розсилка інформаційних листів з відомостями про нау-
кові конференції з проблем архівознавства, архівної справи, документоз-
навства та суміжних дисциплін (7 інформаційних листів).

Підготовлено матеріали про розвиток архівної справи в Україні для 
Інформаційного центру з архівної справи при ВНДІДАС.
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Підготовлено бібліографію нормативно-правових актів та методич-
них посібників для “Правил роботи архівних установ України” (209 біб-
ліографічних записів).

Затверджено регламент функціонування офіційного веб-сайту  
УНДІАСД (наказ від 15.01.2013 № 6).

Проводиться робота з бібліографічного супроводу веб-порталу 
Укрдержархіву. Виявлено та передано 64 бібліографічні записи до рубри-
ки “Архівна україніка”, 54 записи до рубрики “Огляди музейних фондів, 
колекцій, зібрань”.

Видання “Архівна україніка у федеральних архівах Росії: реєстр 
архівних фондів” доопрацьовано і схвалено вченою радою УНДІАСД 
07.10.2013. За рекомендацією Укрдержархіву зазначене видання додат-
ково направлено на рецензування до Всеросійського науково-дослідного 
інституту документознавства та архівної справи.

УНДІАСД взято участь в міжнародних науково-практичних конфе-
ренціях, що проходили в м. Москві (Російська Федерація) та м. Варшаві 
(Республіка Польща), за підсумками яких здійснюється інформування 
Укрдержархіву.

Розробку Програми розвитку галузевої науки на 2015–2020 рр.,  
з урахуванням необхідності її системного розвитку та розширення спект-
ра наукових напрямів, заплановано на грудень 2014 року.

Проводилася робота з усунення недоліків, виявлених Рахунковою 
палатою, щодо складання календарних планів-графіків на виконання ета-
пів НДМР та забезпечення впровадження усіх результатів досліджень.

Складено і затверджено календарні плани-графіки науково-дослід-
них робіт (15 березня 2013 р.).

Схвалені вченою радою видання: Архівна термінологія: українсько-
англійський та англо-український словник (протокол від 17.12.12 № 6); 
Національний архівний фонд: сутність, історія формування, структура 
(протокол від 28.12.12 № 7) включені відповідно до планів науково-ви-
давничої роботи УНДІАСД (словник) та Укрдержархіву (монографія).

Методичні рекомендації “Складання архівних описів” видано та 
розіслано державним архівним установам (лист від 26.09.2013 № 431).

Методичні рекомендації “Реставрація, ремонт, брошурування та оп-
равлення документів з паперовими носіями”, “Вплив копіювально-роз-
множувальної техніки на збереженість архівних документів”, “Методич-
ні рекомендації з розроблення галузевих переліків документів та типових 
(примірних) номенклатур справ”, “Перелік документів постійного строку 
зберігання, що створюють у науково-технічній та виробничій діяльності” 
розміщено на сайті УНДІАСД.
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Здійснено розрахунки щодо доцільності створення в УНДІАСД 
кадрової служби та вирішено обов’язки кадрової служби з добору, роз-
становки, перепідготовки кадрів залишити за заступником директора  
УНДІАСД, з ведення кадрової документації – за завідувачем канцелярії.

В цілому усунуто недоліки з організації діловодства та архівної 
справи.

Розроблено та затверджено (наказ від 18.06.2013 № 20) відповідно 
до Типової інструкції з діловодства у центральних державних архівних 
установах, Державному архіві в Автономній Республіці Крим, державних 
архівах областей, міст Києва і Севастополя, затвердженої наказом Мініс-
терства юстиції України від 25.10.2012 № 1571/5 нову Інструкцію з діло-
водства в УНДІАСД. Призначено нових відповідальних за діловодство в 
структурних підрозділах УНДІАСД (наказ від 02.10.2013 № 36).

Формування документів у справи проводиться відповідно до номенк-
латури справ на 2013 рік, затвердженої директором УНДІАСД 13.02.2013 
з урахуванням вимог нового Переліку типових документів, що створю-
ються під час діяльності державних органів, органів місцевого самов-
рядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням 
строків зберігання документів та погодженої з ЦДАВО України.

Приведено у відповідність до Інструкції з діловодства форми жур-
налів реєстрації документів.

Розпочато роботу з науково-технічного упорядкування документів 
УНДІАСД за 1998–2009 роки, що зберігаються в архіві УНДІАСД.

Розроблено відповідно до Типового положення про експертну ко-
місію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного 
і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого 
наказом Міністерства юстиції від 19.06.2013 № 1227/5 та затвердже-
но (наказ від 02.10.2013 № 30) Положення про експертну комісію (ЕК)  
УНДІАСД.

Посилено увагу до організації діловодства в структурних підроз-
ділах УНДІАСД. Зокрема, питання стану діловодства обговорювалося 
на засіданні ЕК (протокол від 09.09.2013 № 3). Окрім цього, на грудень  
2013 р. планом роботи ЕК заплановано розгляд питання “Про хід під-
готовки документів до передачі для архівного зберігання і забезпечення 
збереженості документів”.

Заведено наступні реєстраційні журнали: 
Журнал обліку трудових договорів (контрактів, угод);
Журнал реєстрації трудових угод (договорів цивільно-правового ха-

рактеру);
Журнал реєстрації угод про підготовку аспірантів.
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Скасовано наказ від 20 січня 2012 р. № 12 “Про результати атестації 
робочих місць за умовами праці” як такий, що не відповідає чинному за-
конодавству.

У той же час, низку недоліків, на які було вказано в рішенні колегії, 
не усунуто.

За відсутності фінансування створення мікробіологічної лабораторії, 
придбання лабораторного обладнання не відбулося. Отже, реформування 
відділу фізико-хімічних та біологічних досліджень у сектор розроблення 
технологій забезпечення збереженості архівних документів, проведене у 
зв’язку зі зміною структури УНДІАСД, не є змістовним, оскільки про-
водити науково-прикладні дослідження у галузі збереження документів 
НАФ та впроваджувати їх результати у практику роботи архівних установ 
не має можливості.

Керівництвом УНДІАСД не забезпечено належної оперативності у 
розв’язанні першочергових питань, які сприяли б більш динамічному усу-
ненню недоліків, виявлених під час проведення комплексної перевірки. 

Розробку методичних рекомендацій з визначення показників ефек-
тивності наукової діяльності УНДІАСД заплановано на грудень 2014 
року. Отже, дослідити вплив наукових результатів діяльності УНДІАСД, 
реально оцінити наукові дослідження за практичними результатами їх 
впровадження (у т.ч. у грошовому еквіваленті) не має можливості.

Залишилися невирішеними завдання щодо поліпшення організації 
реального та системного планування.

Завершення роботи з розробки проекту Основних положень органі-
зації науково-дослідної та методичної роботи в УНДІАСД (планування, 
звітність, унормування роботи наукових співробітників відповідно до 
Типових норм часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються у 
державних архівних установах) заплановано на грудень 2013 року.

Продовжують мати місце порушення ведення форм планово-звітної 
документації (ф. 108, 109). 

Теми 57 % розглянутих на засіданнях дирекції та вченої ради питань 
не співпадають із запланованими, що свідчить про недоліки у плануванні 
роботи цих дорадчих органів не усунуто.

Без відповідних обґрунтувань до планів роботи дорадчих органів 
продовжують вноситися зміни. Зокрема, за 9 місяців 2013 року на засі-
даннях дирекції додатково розглянуто (або знято з розгляду) 50 % питань, 
на засіданнях методичної комісії – 57 %.

Прийняття низки наказів стосовно введення нової структури  
УНДІАСД є недоцільним.

Так, Головою Укрдержархіву затверджено оновлену структуру і 
штатний розпис, складений відповідно до неї, які вводяться в дію з чер-
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вня 2013 року. Наказ, що вводить в дію структуру УНДІАСД, не видано. 
Натомість, видаються накази від 09.04.2013 № 16 “Про упорядкування 
структури УНДІАСД” та від 25.09.2013 № 66-к “Про переведення спів-
робітників УНДІАСД”.

Крім цього, у супереч введеному Головою Укрдержархіву в дію  
з 1 червня 2013 року штатного розпису, видано наказ директора УНДІАСД 
від 30.07.2013 № 24 “Про введення в дію штатного розпису УНДІАСД 
на IV квартал 2013 року”, згідно з яким штатний розпис вводиться в дію 
лише з 1 жовтня 2013 року. Даний наказ підлягає скасуванню, оскільки 
він суперечить чинному законодавству.

Водночас, виплата заробітної плати продовжує здійснюватися згідно 
зі штатною розстановкою, затвердженою у лютому 2013.

Положення про структурні підрозділи містять значну кількість віз, 
що не викликається необхідністю при оформленні такого виду.

З 25 посадових інструкцій, які необхідно було скласти, в наявності 
лише 12, з якими ознайомлено працівників та які засвідчено їх підписами. 
Зокрема, не засвідчено підписами посадові інструкції старшого науково-
го співробітника та наукового співробітника відділу документознавства, 
наукового співробітника відділу технологічного забезпечення архівної 
справи, старшого наукового співробітника сектора науково-технічної ін-
формації, старшого наукового співробітника сектора розроблення техно-
логій забезпечення збереженості архівних документів, провідного науко-
вого співробітника, тощо. (виправлено під час проведення перевірки).

Недоліки, виявлені Рахунковою палатою, не усунено у повному об-
сязі. Зокрема, зауваження щодо впровадження результатів досліджень і 
розробок усунуто частково, оскільки розробки продовжують здебільшого 
впроваджуватися шляхом розміщення їх на офіційному сайті УНДІАСД.

Так, до Укрдержархіву передано 4–6 томи “Зведеного каталогу мет-
ричних книг, що зберігаються в державних архівах України” (на елект-
ронних носіях), розповсюджено серед учасників розширеного засідання 
підсумкової колегії Укрдержархіву, що відбулося в лютому 2013 року. Ці 
видання опубліковано на офіційному веб-порталі Укрдержархіву та на 
веб-сайті УНДІАСД.

На веб-сайті УНДІАСД опубліковано “Реєстр розсекречених архів-
них фондів України (фонди розсекречені в 2004–2010 рр.): міжархівний 
довідник” та “Реєстр розсекречених архівних фондів України (ЦДАВО): 
міжархівний довідник. Т. 1, Кн. 2”. Однак, на момент проведення перевір-
ки не вирішено питання присвоєння зазначеним виданням ISBN (міжна-
родний стандартний номер книги), а також питання їх розповсюдження і 
публікації на офіційному веб-порталі Укрдержархіву.
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Зважаючи на те, що питання організації та фінансового забезпечення 
видавничої діяльності УНДІАСД залишається не вирішеним, керівниц-
твом УНДІАСД підготовлено пропозиції щодо розгляду його на засіданні 
колегії Укрдержархіву (лист від 04.10.2013 № 441).

Слід продовжувати роботу з удосконалення роботи УНДІАСД із за-
собами масової інформації, оскільки співпраця зі ЗМІ обмежується стат-
тями з питань архівної справи та діловодства в спеціалізованих журналах 
“Секретар-референт”, “Діловодство та документообіг”, “Кадрова практи-
ка” та “Довідник кадровика”. Усі статті (підготовлені одним працівником 
інституту) присвячені питанням архівної справи та діловодства, однак 
не висвітлюють роботу УНДІАСД. Проведення презентацій науково-до-
слідної продукції, методичних розробок, виступів на радіо та телебаченні 
керівництва та працівників УНДІАСД знов не планувалося.

Керівництву УНДІАСД також слід приділити більшу увагу питанню 
удосконалення системи контролю виконання, дотримання вимог власної 
Інструкції з діловодства та стандартів щодо використання бланків доку-
ментів, правильного розміщення та оформлення реквізитів вихідних до-
кументів, у тому числі їх візування виконавцями.

Технічна оснащеність УНДІАСД продовжує потребувати суттєвого 
розвитку. 

Складено дані про потреби закупівлі приладів з обґрунтуванням в 
розрізі наукової тематики, що виконується УНДІАСД. Загальна сума 
складає 250 тис. грн. Оскільки, станом на 2013 рік, УНДІАСД не має 
можливості придбати нове обладнання, зокрема комп’ютери, вирішено 
модернізувати наявні шляхом заміни окремих деталей. Це дасть змогу 
дещо покращити технічну базу УНДІАСД.

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

Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву  
від 17.12.2013 № 14/7 “Про стан виконання в Державній 

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

України, власних рішень”
від 18 грудня 2013 року № 182

Відповідно до пункту 12 Положення про Державну архівну служ-
бу України, затвердженого Указом Президента України від  6 квітня  
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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 17.12.2013  

№ 14/7 “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 О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ
колегії Державної архівної служби України

від 17 грудня 2013 року № 14/7

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 2013 рік та заходи щодо посилення контролю 
і підвищення відповідальності за своєчасне і безумовне виконання законів 
України, постанов Верховної Ради України, актів і доручень Президента 
України, Кабінету Міністрів України, наказів і доручень Міністерства юс-
тиції, звернень та запитів народних депутатів України, колегія Укрдерж-
архіву відзначає, що питання забезпечення належної виконавської дис-
ципліни 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;
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– на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 11.07.2008 
№ 30400/1/1-07 забезпечується щоквартальне інформування Секрета-
ря Ради національної безпеки і оборони України та Кабінету Міністрів  
України про стан виконання завдань, доведених органам виконавчої вла-
ди рішеннями РНБО;

– стан виконавської дисципліни аналізується та у формі довідок про 
роботу зі здійснення контролю за виконанням актів та доручень щоквар-
тально надсилається до Міністерства юстиції України.

У 2013 році Укрдержархівом було отримано 1020 документа органів 
влади вищого рівня, в тому числі: 2 закони України, 27 указів і доручень 
Президента України, 513 постанов, розпоряджень, витягів з протоколів 
Кабінету Міністрів України, 21 звернення народних депутатів України, 
22 постанови Верховної Ради України, 1 лист Ради національної безпеки 
і оборони України, 434 доручень Міністерства юстиції. 

З них таких, що вимагали виконання з боку Укрдержархіву –  
599; до відома, до справи, для врахування, використання, ознайомлення, 
для роботи – 421.

Станом на 17.12.2013 на контролі виконання доручень в Укрдержар-
хіві знаходяться 80 довгострокових документів, на які надається щоквар-
тальна, щомісячна або щотижнева інформація.

Стан виконавської дисципліни та завдання щодо посилення контро-
лю за виконанням документів органів влади вищого рівня постійно роз-
глядаються колегією Укрдержархіву. У 2013 році – тричі розглянуто на 
засіданнях колегії у  березні, червні та вересні.

25 вересня 2013 року на підставі наказу Міністерства юстиції Ук-
раїни від 16 вересня 2013 року №900/7 “Про проведення цільової пере-
вірки Державної архівної служби України” фахівцями відділу взаємодії з  
Державною архівною службою та Державною службою з питань захисту 
персональних даних Департаменту взаємодії з органами влади було про-
ведено перевірку Укрдержархіву. 

У ході перевірки було виявлено ряд недоліків, які потребували усу-
нення. Зокрема, щодо дотримання термінів виконання доручень членів 
Уряду України та виконання запитів народних депутатів України.

З метою усунення зазначених недоліків Укрдержархівом було затвер-
джено План заходів по усуненню недоліків, виявлених під час перевірки 
Державної архівної служби України Міністерством юстиції України. До 
Міністерства юстиції надіслано обґрунтування продовження терміну вико-
нання вказаних доручень та запитів, що виникли у зв’язку з необхідністю 
отримання інформації від декількох державних архівних установ та на-
правленням додаткових запитів з метою підготовки ґрунтовної відповіді.
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Також вжиті заходи щодо недопущення у подальшому порушення 
термінів виконання завдань.

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. Структурним підрозділам 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 О. П. Гінзбург
Секретар колегії І. В. Шеремет

Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву  
від 17.12.2013 № 14/6 “Про стан виконання завдань, 

визначених актами і дорученнями Президента України,  
у сфері державної кадрової політики за II півріччя 2013 року”

від 18 грудня 2013 року № 183

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 17.12.2013 № 

14/6 “Про стан виконання завдань, визначених актами і дорученнями 
Президента України, у сфері державної кадрової політики за II півріччя  
2013 року”.
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2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ
Колегії Державної архівної служби України

від 17 грудня 2013 року № 14/6

Про стан виконання завдань, визначених актами і дорученнями 
Президента України, у сфері державної кадрової політики  

за II півріччя 2013 року

На виконання доручення Прем’єр-міністра України М.Азарова від 
15.11.2010 № 63821/3/1-10 до листа Глави Адміністрації Президента  
України С. Льовочкіна від 21.10.2010 № 02-01/2203, заслухавши та обго-
воривши інформацію начальника відділу кадрового забезпечення Укрде-
ржархіву Баранової О. В., колегія Укрдержархіву відзначає, що діяльність 
Державної архівної служби України протягом II півріччя 2013 року була 
спрямована на практичну реалізацію завдань, визначених актами і до-
рученнями Президента України та Кабінету Міністрів України у сфері  
державної кадрової політики та здійснення систематичного контролю за 
їх виконанням.

Проводилася робота щодо виконання Указу Президента України 
від 01.02.2012 № 45/2012 “Про Стратегію державної кадрової політики 
на 2012–2020 роки” згідно з Планом на 2013 рік, відповідно до якого 
Укрдержархівом забезпечено виконання першого етапу реалізації поло-
жень Стратегії, а саме:

забезпечено розроблення профілів професійної компетентності по-
сад державної служби Укрдержархіву, Державного департаменту СФД 
та центральних державних архівів. Для проведення аналізу розроблених 
профілів професійної компетенції посад державної служби вибірково 
профілі надіслано до Нацдержслужби;

здійснювалися заходи, спрямовані на формування корпоративної 
культури. Працівники архівних установ дотримуються Кодексу етики ар-
хівіста, високої культури спілкування з громадянами та своїми колегами; 
приймають активну участь у культурно-масовій роботі;

забезпечено підготовку пропозицій щодо потреб у підготовці кваліфі-
кованих робітничих кадрів та фахівців з вищою освітою для задоволення 
потреб ринку праці. Надано пропозиції до Мінекономрозвитку, Нацдерж-
служби та Національної академії державного управління при Президен-
тові України;



110

розроблено та внесено в установленому порядку пропозиції щодо 
приведення нормативно-правових актів у сфері охорони праці у відповід-
ність із сучасними вимогами та законодавством Європейського Союзу. 
Укрдержархівом надано пропозиції Держгірпромнагляду про перегляд 
Правил охорони праці в архівних установах України, затверджених на-
казом Держнаглядохоронпраці від 01.02.2005 № 22 та розроблення Норм 
безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших за-
собів індивідуального захисту.

Укрдержархівом в межах компетенції опрацьовано та погоджено 
проект Указу Президента України “Про План заходів щодо реалізації 
у 2014 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012– 
2020 роки” та проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про 
схвалення Концепції Державної цільової програми щодо формування та 
реалізації державної кадрової політики на період до 2020 року”.

Відсутні порушення вимог чинного законодавства щодо прийо-
му громадян на державну службу та звільнення державних службовців, 
присвоєння рангів державним службовцям, обчислення стажу державної 
служби, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, наго-
родження працівників та ведення обліку кадрів. Прийняття на державну 
службу відбувається лише за умови проходження кандидатом спеціальної 
перевірки.

Забезпечується неухильне дотримання вимог Указу Президента  
України від 24.05.2013 № 307/2013 “Про заходи щодо забезпечення здій-
снення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на 
відповідній території” в частині погодження з керівниками місцевих де-
ржавних адміністрацій призначення та звільнення керівників установ, що 
належать до сфери управління Укрдержархіву.

Відповідно до Положення про проведення атестації державних 
службовців проведено атестацію державних службовців Укрдержархіву, 
Державного департаменту СФД та центральних державних архівів. За-
гальна кількість державних службовців становить 335 осіб, з них підля-
гали атестації 262 особи, не підлягали – 73. За висновками атестаційних 
комісій відповідають займаній посаді – 257 державних службовців, від-
повідають займаній посаді за умови – 4.

Здійснюються певні заходи, щодо підвищення кваліфікації працівни-
ків Укрдержархіву, Державного департаменту СФД, центральних держав-
них архівів за професійними програмами та програмами короткотермі-
нових семінарів. У II півріччі організовано підвищення кваліфікації для 
95 працівників за різними тематиками. Здійснюється підвищення рівня 
професійної компетентності державних службовців у рамках проведення 
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щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”. 
За результатами Конкурсу, Берковський Владислав Георгійович, дирек-
тор Центрального державного архіву зарубіжної україніки посів III місце 
у другому турі Конкурсу у номінації “Кращий керівник”.

Згідно зі статтею 29 Закону України “Про державну службу” та стат-
тею 202 КЗпП України державним службовцям та працівникам створю-
ються умови для навчання у відповідних навчальних закладах.

Проводиться робота щодо формування кадрового потенціалу галузі.
З метою забезпечення ефективної реалізації державної кадрової 

політики колегія вирішила:
1. Інформацію “Про стан виконання завдань, визначених актами і до-

рученнями Президента України у сфері державної кадрової політики за II 
півріччя 2013 року” взяти до відома.

2. Керівникам Державного департаменту СФД, центральних держав-
них архівних установ:

1) забезпечити безумовне виконання законів України, актів і дору-
чень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реаліза-
ції державної кадрової політики та здійснення систематичного контролю 
за їх виконанням;

2) продовжити організацію роботи з кадрами відповідно до вимог 
законодавчих та нормативно-правових актів з питань реалізації держав-
ної кадрової політики, не допускати порушень при веденні кадрової до-
кументації;

3) в обов’язковому порядку дотримуватися вимог законодавства при 
складанні графіку відпусток працівників з метою недопущення виник-
нення заборгованості по оплаті відпусток та виплати допомоги на оздо-
ровлення.

4) проводити роботу з особами, зарахованими до кадрового резерву.
5) сприяти підвищенню кваліфікації працівників установ.
3. Відділу кадрового забезпечення Укрдержархіву (Баранова О. В.) 

продовжити проведення системної роботи з кадрами.

Голова колегії О. П. Гінзбург
Секретар колегії І. В. Шеремет
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ДОВІДКА
Про стан виконання завдань, визначених актами і дорученнями 

Президента України, у сфері державної кадрової політики 
за II півріччя 2013 року

Діяльність Державної архівної служби України, її кадрової служби 
протягом II півріччя 2013 року була спрямована на практичну реалізацію 
завдань, визначених актами і дорученнями Президента України та Кабі-
нету Міністрів України у сфері державної кадрової політики та здійснен-
ня систематичного контролю за їх виконанням.

Проводилася робота щодо виконання Указу Президента України 
від 01.02.2012 № 45/2012 “Про Стратегію державної кадрової політики 
на 2012–2020 роки” згідно з Планом на 2013 рік, відповідно до якого 
Укрдержархівом забезпечено виконання першого етапу реалізації поло-
жень Стратегії, а саме:

забезпечено розроблення профілів професійної компетентності по-
сад державної служби Укрдержархіву, Державного департаменту СФД та 
центральних державних архівів. Відповідно до підпункту 1 пункту 1 до-
датку 2 до Державної цільової програми розвитку державної служби на 
період до 2016 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 13.05.2012 р. № 350, Нацдержслужбою проводиться аналіз розробле-
них профілів професійної компетенції посад державної служби. У зв’язку 
з цим, до Нацдержслужби надіслано вибірково профілі професійної ком-
петенції посад державної служби, а саме, посад директора департаменту, 
начальника відділу, спеціаліста групи IV, директора архіву. Про результа-
ти аналізу зазначених профілів професійної компетенції посад державної 
служби буде повідомлено центральним державним архівам;

здійснювалися заходи, спрямовані на формування корпоративної 
культури. Працівники архівних установ дотримуються Кодексу етики ар-
хівіста, високої культури спілкування з громадянами та своїми колегами; 
приймають активну участь у культурно-масовій роботі, зокрема у вистав-
ках, літературно-музичних проектах “Мистецькі зустрічі в архіві-музеї”;

забезпечено підготовку пропозицій щодо потреб у підготовці кваліфі-
кованих робітничих кадрів та фахівців з вищою освітою для задоволен-
ня потреб ринку праці. Надано пропозиції до Мінекономрозвитку щодо  
державного замовлення на підготовку наукових кадрів; до Нацдержслуж-
би та Національної академії державного управління при Президентові 
України   щодо потреби у підготовці державних службовців за спеціаль-
ностями галузі знань “Державне управління”;

розроблено та внесено в установленому порядку пропозиції щодо 
приведення нормативно-правових актів у сфері охорони праці у відповід-
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ність із сучасними вимогами та законодавством Європейського Союзу. 
Укрдержархівом надано пропозиції Держгірпромнагляду про перегляд 
Правил охорони праці в архівних установах України, затверджених на-
казом Держнаглядохоронпраці від 01.02.2005 № 22 та розроблення Норм 
безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших за-
собів індивідуального захисту.

Окрім того, Укрдержархівом в межах компетенції опрацьовано та 
погоджено проект Указу Президента України “Про План заходів щодо ре-
алізації у 2014 році положень Стратегії державної кадрової політики на 
2012–2020 роки” та проект розпорядження Кабінету Міністрів України 
“Про схвалення Концепції Державної цільової програми щодо формуван-
ня та реалізації державної кадрової політики на період до 2020 року”.

Відсутні порушення вимог чинного законодавства щодо прийо-
му громадян на державну службу та звільнення державних службовців, 
присвоєння рангів державним службовцям, обчислення стажу державної 
служби, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, нагород-
ження працівників та ведення обліку кадрів.

Забезпечується неухильне дотримання вимог Указу Президента Ук-
раїни від 24.05.2013 № 307/2013 “Про заходи щодо забезпечення здій-
снення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на 
відповідній території” в частині погодження з керівниками місцевих де-
ржавних адміністрацій призначення та звільнення керівників установ, що 
належать до сфери управління Укрдержархіву. Так, у II півріччі з Головою 
Ради міністрів Автономної Республіки Крим погоджено призначення на 
посаду директора Кримського регіонального центру страхового фонду 
документації Анікєєва Є. В. На звернення Херсонської обласної держав-
ної адміністрації Укрдержархівом погоджено звільнення з посади дирек-
тора Державного архіву Херсонської області Боровика В. Ф. за власним 
бажанням у зв’язку з виходом на пенсію.

З моменту набрання чинності статті 11 Закону України “Про засади 
запобігання і протидії корупції” прийняття на державну службу відбу-
вається лише за умови проходження кандидатом спеціальної перевірки. 
Протягом звітного періоду 3особи Укрдержархіву пройшли спеціальну 
перевірку та були призначені на посади державних службовців.

Відповідно до Положення про проведення атестації державних служ-
бовців в жовтні – листопаді 2013 року проведено атестацію державних 
службовців Укрдержархіву, Державного департаменту СФД та централь-
них державних архівів. Загальна кількість державних службовців стано-
вить 335 осіб, з них підлягали атестації 262 особи, не підлягали – 73. За 
висновками атестаційних комісій відповідають займаній посаді – 257 де-
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ржавних службовців, відповідають займаній посаді за умови – 4 держав-
них службовці. Один державний службовець через хворобу не проходив 
атестацію.

Здійснюються певні заходи, щодо підвищення кваліфікації праців-
ників Укрдержархіву, Державного департаменту СФД, центральних де-
ржавних архівів за професійними програмами та програмами коротко-
термінових семінарів. Протягом липня – грудня 2013 року організовано 
підвищення кваліфікації для 95 працівників за різними тематиками, та-
кими, як інституційної розбудови, розробки регуляторних актів, ділово-
го українського мовлення, публічного виступу, організаційної культури 
державних службовців, цивільного захисту тощо. Працівники кадрових 
служб центральних державних архівів брали участь у семінарах за те-
мами “Функції та завдання кадрових служб. Проблемні питання діяль-
ності”, “Управління персоналом на державній службі”.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 
№ 1256 продовжено до 2015 року термін реалізації Державної цільової 
програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахів-
ців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва 
України. В рамках реалізації згаданої програми 6 державних службовців 
Укрдержархіву, центральних державних архівів підвищили кваліфікацію 
з питань європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва.  
У жовтні в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національ-
ної академії державного управління при Президентові України відбулося 
навчання керівників структурних підрозділів Укрдержархіву, директорів 
державних архівів в Автономній Республіці Крим, областей, міст Києва 
і Севастополя, кадрового резерву за професійною програмою, у рамках 
якого також висвітлювалися питання євроінтеграції (всього 25 осіб).

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 
№ 1152 здійснюється підвищення рівня професійної компетентності де-
ржавних службовців у рамках проведення щорічного Всеукраїнського 
конкурсу “Кращий державний службовець”. За результатами Конкурсу, 
Берковський Владислав Георгійович, директор Центрального державно-
го архіву зарубіжної україніки посів III місце у другому турі Конкурсу у 
номінації “Кращий керівник”.

Згідно зі статтею 29 Закону України “Про державну службу” та 
статтею 202 КЗпП України державним службовцям та працівникам ство-
рюються умови для навчання у відповідних навчальних закладах. Для 
отримання другої вищої освіти до регіональних інститутів державного 
управління Національної академії державного управління при Прези-
дентові України вступили 3 особи (Державний департамент СФД – 2,  
ЦДАГО – 1). 
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Проводиться робота щодо формування кадрового потенціалу галузі. 
Від керівників установ надходять пропозиції щодо зарахування осіб до 
кадрового резерву на посади директора установи та його заступників.

У грудні в Нацдержслужбі відбулося засідання Ради керівників кад-
рових служб центральних органів виконавчої влади, на якому висвітлю-
валися питання щодо проведених перевірок державних органів з вив-
чення стану організації роботи з виконання завдань, визначених актами 
і дорученнями Президента України та дотримання Порядку проведення 
спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття 
посад, пов’язаних із виконанням функцій держави. Перевірки проводи-
лися комісією Адміністрації Президента України, до складу якої входили 
представники різних відомств, у тому числі і представники Укрдержар-
хіву. Було наголошено на типові порушення, виявлені при проведенні пе-
ревірок з питань державної служби, а саме:

  процедури проведення конкурсу (оголошення про проведення кон-
курсу не публікується в пресі, не розміщуються на офіційних веб-сайтах 
органів; не видається наказ про проведення конкурсу; не проводиться 
співбесіда; конкурс проводиться при відсутності кворуму);

  проведення стажування (відсутні листи до керівників за місцем ос-
новної роботи);

  заповнення особової картки державного службовця П-2ДС (не вне-
сено дату прийняття Присяги державного службовця, відомостей щодо 
стажу роботи, громадянства, зарахування до кадрового резерву, підпису 
власника особової картки);

  при заповненні декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру (у разі відсутності окремих відомостей у відповід-
ному полі обов’язково ставиться прочерк).

При проведенні спеціальної перевірки декларації та у разі встанов-
лення за результатами спеціальної перевірки розбіжностей між інформа-
цією з декларації та реальними даними неправдивої інформації, насам-
перед має враховуватися характер виявлених розбіжностей. Якщо мала 
місце помилка і не було умислу на перекручування інформації особа не-
гайно подає уточнення з пояснювальною запискою.

У випадку коли спеціальною перевіркою встановлено про неправ-
дивість поданого диплому, інформація передається до правоохоронних 
органів. Це є підставою у відмові на зайняття посади державного служ-
бовця.

Начальник відділу кадрового забезпечення О. В. Баранова
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Про чисельність працівників центральних державних 
архівних установ

від 18 грудня 2013 року № 184

З метою забезпечення ефективної діяльності центральних держав-
них архівних установ України

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити штатну чисельність працівників центральних держав-

них архівних установ у кількості 677 штатних одиниць:
Український науково-дослідний інститут архівної справи та доку-

ментознавства   38 одиниць;
Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України   88 одиниць;
Центральний державний архів громадських об’єднань України –  

50 одиниць;
Центральний державний історичний архів України, м. Київ – 61 оди-

ниця;
Центральний державний історичний архів України, м. Львів   73 оди-

ниці;
Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С Пше-

ничного   78 одиниць;
Центральний державний науково-технічний архів України   42 оди-

ниці;
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України  
78 одиниць;
Центральний державний електронний архів України   28 одиниць;
Центральний державний архів зарубіжної україніки   27 одиниць;
Державний центр збереження документів НАФ — 41 одиниця;
Державна наукова архівна бібліотека, м. Київ — 11 одиниць;
Дирекція з експлуатації комплексу споруд центральних державних 

архівних установ України   62 одиниці.
2. Керівникам ЦДКФФА (Топішко Н. О.), ЦДЕА (Ус О. М.) до  

30 грудня 2013 року подати структури та штатні розписи на затвердження 
Голові Державної архівної служби України з чисельністю працівників, 
відповідно до наказу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Укрдержархіву від 
17.01.2012 р. № 5 “Про чисельність працівників центральних державних 
архівних установ”.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова служби О. П. Гінзбург
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Про присудження премії імені Василя Веретенникова
від 19 грудня 2013 року № 186

Відповідно до Положення про конкурс наукових праць імені Василя 
Веретенникова у галузі архівознавства, археографії і документознавства, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 4 березня 2013 
року  № 370/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 березня 
2013 року за № 357/22889, та на підставі рішення Науково-видавничої 
ради Укрдержархіву від 13 грудня 2013 року (протокол № 4),

НАКАЗУЮ:
1. Присудити премію імені Василя Веретенникова у номінації архео-

графія, архівна евристика доктору історичних наук, професору Табачнику 
Д. В., директору Центрального державного кінофотофоноархіву України 
ім. Г. С. Пшеничного Топішко Н. О., заступнику директора Центрального 
державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного Ємелья-
новії Т. О. за підготовку наукового видання “Війна 1914–1917 рр. Із осо-
бистого альбому генерала графа Ф. А. Келлера”. 

2. Керівникам державних архівних установ вжити заходів щодо за-
охочення працівників до наукових досліджень у сфері архівознавства, 
археографії і документознавства та активніше залучати до участі у кон-
курсі на здобуття премії імені Василя Веретенникова архівну та наукову 
громадськість.

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

Голова О. П. Гінзбург

Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву  
від 17.12.2013 № 14/3 “Про супровід галузевого офіційного веб-

порталу “Архіви України” та власних офіційних веб-сайтів 
Державного департаменту СФД, державних архівних установ”

від 19 грудня 2013 року № 187

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,



118

НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію рішення колегії Укрдержархіву від 17.12.2013 № 14/3 

“Про супровід галузевого офіційного веб-порталу “Архіви України” та 
власних офіційних веб-сайтів Державного департаменту СФД, держав-
них архівних установ”.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ
Колегії Державної архівної служби України

від 17 грудня 2012 року № 14/3

Про супровід галузевого офіційного веб-порталу “Архіви України” 
та власних офіційних веб-сайтів Державного департаменту СФД, 

державних архівних установ

Заслухавши і обговоривши інформацію про супровід галузевого 
офіційного веб-порталу Укрдержархіву “Архіви України” та власних 
офіційних веб-сайтів Державного департаменту СФД, державних архів-
них установ, колегія Укрдержархіву відзначає, що розміщення і постійне 
оновлення на власних офіційних веб-сайтах Укрдержархіву, Державного 
департаменту СФД, державних архівних установ у мережі Інтернет пуб-
лічної інформації, що перебуває у їх володінні, забезпечення доступу до 
цієї інформації представників громадськості, надання інформаційних та 
інших послуг здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства 
та відповідних нормативно-правових актів.

Переклад офіційного веб-порталу Укрдержархіву англійською та 
російською мовами здійснюється в обсязі, визначеному рішенням керів-
ництва Укрдержархіву для належного представлення його місії, структу-
ри і завдань, а також публічної інформації, обов’язковість перекладу якої 
встановлено чинним законодавством.

Інформацію, розміщену на офіційному веб-порталі Укрдержархіву, 
у визначені Регламентом функціонування офіційного веб-порталу Укрде-
ржархіву “Архіви України” строки оновлюють відділи міжнародного 
співробітництва, нормативно-методичного забезпечення діловодства, 
формування Національ-ного архівного фонду, кадрового забезпечення 
Укрдержархіву.
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На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 11 травня 
2013 року № 69871/455/1–10 Укрдержархівом у встановлені строки вно-
сяться зміни назви, контактних телефонів, поштової адреси, адреси елек-
тронної пошти або адреси офіційного веб-порталу Укрдержархіву, у тиж-
невий термін надається Кабінету Міністрів України оновлена інформація 
для розміщення у рубриці “Органи влади” Урядового веб-порталу.

Укрдержархівом взято до уваги та виконання необхідність зазначен-
ня під час проведення електронних консультацій з громадськістю на влас-
ному офіційному веб-порталі контактних даних для надання пропозицій, 
зауважень та дати винесення на обговорення оприлюднених проектів 
нормативно-правових актів, розміщених у рубриці “Обговорюємо проек-
ти документів”, на що було вказано Кабінетом Міністрів України в аналізі 
інформації та офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади у 2012 році 
– першому півріччі 2013 року.

У 2013 році на офіційному веб-порталі Укрдержархіву створено нові 
рубрики та підрубрики: у рубриці “Прес-центр” – підрубрику “Реагу-
вання на критику у ЗМІ”, особисту сторінку Голови Державної архівної 
служби на Facebook, “Архіви до 200-річного ювілею Великого Кобзаря”, 
“Державний контроль (нагляд)”.

Станом на грудень 2013 року обсяг інформації на офіційному веб-
порталі збільшився з 18 ГБ (2012 рік) до 28, кількість відвідувачів на добу 
залишилася на рівні 2012 року (до 3 тисяч). Кількість відвідувань за рік 
у поточному році становить 926 317 відвідувань, що на 9 тисяч більше, 
ніж минулого року. 

Цільовою аудиторією офіційного веб-порталу є громадяни України 
(75 %) та інших країн світу, які бажають більше дізнатися про архівну 
систему України, ознайомитися з архівними документами та роботою  
Державного департаменту СФД та державних архівних установ. 

Станом на грудень 2013 року на офіційному веб-порталі Укрдержар-
хіву функціонує 37 тематичних рубрик. 

Укрдержархівом проаналізовано інформаційне наповнення офіцій-
них веб-сайтів Державного департаменту СФД та державних архівних ус-
танов за показниками наявності інформації та якості інформаційного на-
повнення (окрім ЦДАГО, ЦДІАЛ, Держархіву Вінницької області через 
поважні причини). Веб-сайт Державного департаменту СФД оцінювався 
за наявністю обов’язкової інформації визначеною нормативними актами.

Слід відмітити, що впродовж 2013 року значно покращились показ-
ники наявності інформації офіційних веб-сайтів державних архівних ус-
танов. Найвищі показники в УНДІАСД, ЦДКФФА, ЦДНТА, ЦДАМЛМ, 
ЦДЕА, держархівах в Автономній Республіці Крим, Волинської, До-
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нецької, Закарпат-ської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, 
Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Тер-
нопільської, Харківської, Херсонсь-кої, Хмельницької, Черкаської, Черні-
вецької, Чернігівської областей, м. Києва.

Обсяг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів держав-
них архівних установ порівняно з минулим роком виріс в середньому  
на 40–50%.

2013 року середній показник наявності інформації на офіційних веб-
сай-тах держархівів становить 0,80–0,85, якості інформаційного напов-
нення – 0,85.

ЦДКФФА та держархівами в Автономній Республіці Крим, Волинсь-
кої, Донецької, Полтавської областей, мм. Києва та Севастополя внесені 
зміни до дизайну власних офіційних веб-сайтів. Зміна дизайну офіцій-
ного веб-сайту запланована 2014 року Державним архівом Закарпатської 
області.

Число відвідувань на добу власних офіційних веб-сайтів державних 
архівних установ порівняно з 2012 роком зросло в середньому на 15– 
20 %.

Російськомовну версію офіційного веб-сайту мають УНДІАСД, 
ЦДКФФА, ЦДНТА, ЦДАМЛМ, ЦДЕА, держархіви Дніпропетровської, 
Донець-кої, Київської, Кіровоградської, Луганської. Одеської, Тернопіль-
ської, Хмель-ницької, Черкаської областей та мм. Києва і Севастополя, 
англомовну версію мають офіційні веб-сайти УНДІАСД, ЦДКФФА,  
ЦДНТА, ЦДАМЛМ, ЦДАЗУ, ЦДЕА, держархівів Дніпропетровської, 
Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Рів-
ненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкась-
кої областей та міст Києва і Севастополя. 

Результати оцінювання показують, що на власних офіційних веб-сай-
тах державних архівних установ найбільш представлена інформація про 
їх основну діяльність (офіційна назва, історія, основні завдання, вакансії, 
структура: керівництво та структурні підрозділи, дорадчі органи (склад, 
положення), фонди, довідковий апарат, науково-довідкова бібліотека, лі-
тература про архів, контакти, новини, архівні установи області, доступ 
до публічної інформації, нормативна база, публікації на порталі, архіви 
у ЗМІ).

Практично 85 % (минулого року – 70 %) державних архівних установ 
мають на головній сторінці власних офіційних веб-сайтів рубрики “Архів 
новин”, “Корисні посилання”, “Карта порталу”, “Інтернет приймальня”, 
“Галузеві програми”, “Регуляторні акти”, “Інформуємо громадськість”, 
“Архіви у ЗМІ”, “Доступ до публічної інформації”, “Інформуємо громад-
ськість” або консультативну сторінку “Звернення громадян”.
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Електронні форми звітних документів та планів роботи (звіти та 
плани організаційної роботи, інші) розміщено на власних офіційних веб-
сайтах УНДІАСД, ЦДНТА, державних архівів в Автономній Республіці 
Крим, Волинської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Івано-Фран-
ківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Пол-
тавської, Рівненсь-кої, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонсь-
кої, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міст 
Києва і Севастополя. 

Орієнтовні плани роботи із ЗМІ та громадськістю опубліковано на 
власних офіційних веб-сайтах УНДІАСД, ЦДНТА, ЦДЕА, державних ар-
хівів Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Сумської, Харківсь-
кої, Хмельницької областей, м. Києва.

Майже всі власні офіційні веб-сайти державних архівних установ 
мають “Зворотній зв’язок” (переважно через електронну пошту), крім де-
ржавних архівів Волинської, Івано-Франківської, Київської, Полтавської, 
Хмельницької областей. На офіційному веб-сайті ЦДЕА робота сервісу 
“Зворотній зв’язок” призупинена з технічних причин.

Мають власні сторінки в соціальних мережах для активного спілку-
вання з громадськістю ЦДІАК, ЦДАЗУ, держархіви в Автономній Респуб-
ліці Крим, Луганської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Тернопіль-
ської, Харківської областей.

Рубрика “Міжнародна діяльність” розміщена на більшості офіцій-
них веб-сайтів державних архівних установ.

На власних офіційних веб-сайтах державних архівних установ пра-
цює зв’язок з громадськістю, більшість державних архівів мають на 
офіційних веб-сайтах відповідні інформаційні оголошення про роботу 
читальних залів, столів довідок, зразки заяв. Активно практикується ви-
конання звернень фізичних осіб, що надійшли електронною поштою з 
виконання запитів соціально-правового характеру, тематичних запитів, 
замовлення справ для роботи у читальних залах архівів. 

УНДІАСД, ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДКФФА, ЦДНТА, ЦДАМЛМ, 
ЦДАЗУ, ЦДЕА та держархівами Волинської, Донецької, Дніпропет-
ровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, 
Київської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Рів-
ненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельни-
цької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та міст Києва і 
Севастополя розроблено і затверджено регламенти власних офіційних 
веб-сайтів. 

Лишається актуальним питання періодичності оновлення інформації 
на офіційних веб-сайтах державних архівних установ, в окремих рубри-
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ках сайтів відсутня остання дата розміщення/оновлення інформації, що 
не дозволяє встановити її актуальність. Середня частота оновлення ін-
формації у рубриках раз на квартал/на півроку, цей показник дорівнює 
показнику 2012 року.

Не менш важливим є питання відсутності КСЗІ у державних архів-
них установах, оскільки це унеможливлює опублікування архівних доку-
ментів без належного захисту, що перешкоджає нормальному функціо-
нуванню їх власних офіційних веб-сайтів та рубрик “он-лайн виставки” і 
“Розсекречення архівних матеріалів”.

Спеціальні установи СФД власних офіційних веб-сайтів не мають. 
Інформація про регіональні центри страхового фонду документації пред-
ставлена на офіційному веб-сайті Державного департаменту СФД.

Південно-Східний регіональний центр СФД погоджує з Державним 
департаментом СФД структуру та наповнення персональної веб-сторінки 
на офіційному веб-сайті Державного департаменту СФД.

Інформаційне наповнення офіційного веб-сайту Державного депар-
таменту СФД зросло порівняно з 2012 роком з 57 % до 80 % за рахунок 
створення нових рубрик: “Архів новин”, “Створення СФД та ЗБО”, “За-
безпе-чення користувачів документами СФД”, “Галузеві СФД”, “Регіо-
нальні СФД”. 

Офіційний веб-сайт Державного департаменту СФД має російсько- 
та англомовні версії, рівень відвідування сайту порівняно з минулим ро-
ком зріс на 50 %.

Для активного спілкування з громадянами заступник директора Де-
партаменту має власну сторінку у соціальній мережі “Facebook”.

Офіційний веб-сайт НДІ мікрографії має російську версію, англійсь-
ку версію планується створити протягом І півріччя 2014 року, у порівнян-
ні з 2012 роком кількість відвідувань сайту зросла на 50 %. Серед нових 
рубрик офіційного веб-сайту – “Інтернет-приймальня”, “Інформуємо гро-
мадськість”, “Дайджест СФД”, “Нормативно-правова база”, “Доступ до 
публічної інформації”, “Міжнародні зв’язки”, “Карта сайту”.

З метою підвищення рівня інформаційного наповнення та функціо-
ну-вання власних офіційних веб-сайтів Укрдержархіву, Державного де-
партаменту СФД, державних архівних установ, колегія вирішила:

1. Першому заступнику Голови Державної архівної служби Вороні-
ну В. М. до кінця січня 2014 року вивчити питання можливості побу-
дови КСЗІ у державних архівних установах за допомоги Адміністрації 
Держспецзв’язку.

2. Відділу міжнародного співробітництва департаменту організації 
архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити:
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1) контроль за своєчасним оновленням інформації рубрик офіційно-
го веб-порталу Укрдержархіву;

2) надання методичної допомоги Державному департаменту СФД та 
державним архівним установами щодо інформаційного наповнення та 
супроводу власних веб-сайтів.

3. Відділу інформаційних технологій департаменту діловодства, 
форму-вання, зберігання та обліку документів НАФ Укрдержархіву (За-
бенько Ю. І.) забезпечити захист офіційного веб-порталу Укрдержархіву 
від несанкціоно-ваної модифікації та технічне забезпечення його функ-
ціонування.

4. Державному департаменту СФД (Степаненко В. Л.) забезпечити:
1) постійне подання новин та анонсів про діяльність СФД українсь-

кою та російською мовами для розміщення на офіційному веб-порталі 
Укрдержархіву;

2) зазначення дати розміщення інформації у рубриках/ її оновлення 
на власному офіційному веб-сайті;

3) розміщення на власному офіційному веб-сайті офіційної веб-
сторінки Південно-Східного регіонального центру СФД.

5. Державним архівним установам забезпечити:
1) подання пропозицій до бюджетних запитів на 2014 рік щодо по-

будови КСЗІ;
2) ЦДІАЛ, держархівам Вінницької, Львівської областей розроблен-

ня та затвердження регламентів власних офіційних веб-сайтів (перший 
квартал 2014 року);

3) розроблення англомовної (ЦДАВО, ЦДІАК, держархіви Волинсь-
кої, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, 
Миколаївської, Полтавської, Херсонської, Чернігівської, Чернівецької 
областей) та російськомовної (ЦДАВО, ЦДІАК, ЦДАЗУ, держархіви Во-
линської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, 
Львівської, Миколаївської, Полтавської, Херсонської, Харківської, Рів-
ненської, Чернігівської, Чернівецької областей) версій власних офіційних 
веб-сайтів до кінця 2014 року;

4) держархівам Волинської, Івано-Франківської, Київської, Пол-
тавської, Хмельницької областей до кінця 2014 року розмістити на влас-
них офіційних веб-сайтах “Зворотній зв’язок”;

5) зазначення на офіційних власних веб-сайтах дати розміщення ін-
формації у рубриках/ її оновлення;

6) розглянути можливість створення особистих сторінок державних 
архівних установ або їх керівництва у соціальних мережах з метою поліп-
шення взаємодії з громадськістю;
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7) обов’язкове розміщення на власних офіційних веб-сайтах елект-
ронних версій планів та звітів роботи, планів роботи зі ЗМІ та громадсь-
кістю.

Голова колегії О. П. Гінзбург
Секретар колегії І. В. Шеремет

ДОВІДКА 
про супровід галузевого офіційного веб-порталу “Архіви України” 
та власних офіційних веб-сайтів Державного департаменту СФД, 

державних архівних установ

На виконання вимог, встановлених Конституцією України, Закона-
ми України “Про доступ до публічної інформації” та “Про інформацію”, 
інших нормативно-правових актів з метою забезпечення ефективності та 
прозорості своєї діяльності Державна архівна служба, Державний депар-
тамент СФД та державні архівні установи її системи забезпечують роз-
міщення і постійне оновлення на власних офіційних веб-сайтах у мережі 
Інтернет публічної інформації, що перебуває у їх володінні та забезпечу-
ють таким чином доступ до публічної інформації громадськості, надання 
представникам громадськості інформаційних та інших послуг, проведен-
ня електронних консультацій з громадськістю. 

Офіційний веб-портал Укрдержархіву – забезпечує реалізацію ін-
формаційної політики Державної архівної служби, Державного депар-
таменту СФД та державних архівних установ, оперативно оприлюднює 
рішення керівництва Укрдержархіву щодо найважливіших питань функ-
ціонування та розвитку архівної сфери.

Відповідальним за створення і функціонування офіційного веб-порта-
лу Укрдержархіву “Архіви України” відповідно до розподілу функціональ-
них обов’язків є перший заступник Голови Державної архівної служби.

Відділ міжнародного співробітництва департаменту організації 
архівної роботи Укрдержархіву на виконання наказу Укрдержахіву від  
19 листопада 2012 року № 174, яким затверджено нову редакцію Регла-
менту функціонування офіційного веб-порталу Укрдержархіву “Архіви 
України”, забезпечує контроль за інформаційним наповненням офіцій-
ного веб-порталу Укрдержархіву та надає методичну допомогу держав-
ним архівним установам та установам СФД з наповнення ними власних 
офіційних веб-сайтів та розробки регламентів їх функціонування.

Відділ інформаційних технологій департаменту діловодства, форму-
вання, зберігання та обліку документів НАФ Укрдержархіву забезпечує 
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контроль за дотриманням вимог захисту офіційного веб-порталу Укрде-
ржархіву від несанкціонованої модифікації та відповідає за технічне за-
безпечення його функціонування.

УНДІАСД забезпечує бібліографічний та науковий супровід офіцій-
ного веб-порталу Укрдержархіву.

ЦДАЗУ спільно з відділом міжнародного співробітництва Укрдерж-
архіву відповідає за подання англомовних матеріалів для розміщення на 
веб-порталі, ЦДЕА відповідає за зберігання інформації, що міститься на 
веб-порталі.

Переклад офіційного веб-порталу Укрдержархіву англійською та 
російською мовами здійснюється в обсязі, визначеному рішенням керів-
ництва Укрдержархіву для належного представлення його місії, структу-
ри і завдань, а також публічної інформації, обов’язковість перекладу якої 
встановлено чинним законодавством.

Інформацію, розміщену на офіційному веб-порталі Укрдержархіву, 
у визначені Регламентом строки оновлюють відділи міжнародного спів-
робітництва, нормативно-методичного забезпечення діловодства, форму-
вання Національного архівного фонду, кадрового забезпечення Укрдерж-
архіву.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 11 травня 
2013 року № 69871/455/1–10 на офіційному веб-порталі Укрдержархіву 
у разі необхідності, у триденний термін вносяться зміни назви, контак-
тних телефонів, поштової адреси, адреси електронної пошти або адреси 
офіційного веб-порталу Укрдержархіву, у тижневий термін відділ між-
народного співробітництва надає Кабінету Міністрів України відповідні 
оновлені інформаційні матеріали для розміщення у рубриці “Органи вла-
ди” Урядового веб-порталу.

За результатами аналізу інформації та офіційних веб-сайтів органів 
виконавчої влади у 2012 році – першому півріччі 2013 року, здійсне-
ного Кабінетом Міністрів України (доручення від 14 червня 2013 року  
№ 7949/0/2–13) за напрямом “робота з громадськістю”, було зазначено, 
що Укрдержархів під час проведення електронних консультацій з громад-
ськістю на власному офіційному веб-порталі не зазначає контактні дані 
для надання пропозицій, зауважень та не вказує дати винесення на обго-
ворення оприлюднених проектів нормативно-правових актів, розміщених 
у рубриці “Обговорюємо проекти документів”. Станом на 12 грудня 2013 
року більшістю керівників структурних підрозділів Укрдержархіву, від-
повідальних за підготовку проектів нормативно-правових актів, розміще-
них у зазначеній рубриці офіційного веб-порталу Укрдержархіву врахова-
но це зауваження у своїй роботі.
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На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 21 січня 
2013 року № 2739/1/1–13 у рубриці “Прес-центр” офіційного веб-порта-
лу Укрдержархіву створено підрубрику “Реагування на критику у ЗМІ”, в 
якій оприлюднюються інформаційні матеріали про заходи Укрдержархіву 
з реагування на критику.

У 2013 році на Facebook розміщено особисту сторінку Голови  
Державної архівної служби О. П. Гінзбург за адресою: https://www.
facebook.com/oginzburg. Наявність особистої сторінки Голови Укрдерж-
архіву у соціальній мережі дозволило активізувати спілкування з грома-
дянами, що сприяло поліпшенню взаємодії з громадськістю.

На виконання Указу Президента України від 11 квітня 2012 року 
№ 257 “Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від 
дня народження Тараса Шевченка” та відповідних доручень Кабінету 
Міністрів на головній сторінці офіційного веб-порталу Укрдержархіву 
створено рубрику “Архіви до 200-річного ювілею Великого Кобзаря”, яка 
містить інформацію про стан виконання Укрдержархівом та державними 
архівними установами його системи відповідних заходів, що відносяться 
до їх компетенції.

На виконання доручення Міністерства юстиції на офіційному веб-
порталі Укрдержархіву розміщено рубрику “Державний контроль (на-
гляд)”, що передбачено підпунктом 4 пункту 3 розділу І Національного 
плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ 
на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна еконо-
міка, ефективна держава”.

Станом на грудень 2013 року обсяг інформації на офіційному веб-
порталі збільшився з 18 ГБ (2012 рік) до 28, кількість відвідувачів на добу 
залишилася на рівні 2012 року до 3 тисяч. Кількість відвідувань за рік у 
поточному році становить 926.317 відвідувань, що на 9 тисяч більше ніж 
минулого року. 

Цільовою аудиторією офіційного веб-порталу є громадяни України 
та інших країн світу, які бажають більше дізнатися про архівну систему 
України, ознайомитися з архівними документами та роботою Державного 
департаменту СФД та державних архівних установ. 

Громадяни України становлять близько 75 % усіх відвідувачів 
офіційного веб-порталу, що дорівнює показнику за 2012 рік. Решта – 
представники понад 120 країн світу. Найчастішими зарубіжними гостями 
офіційного веб-порталу Укрдержархіву є громадяни США, Росії, Польщі, 
Німеччини, Канади. Серед інших країн – відвідувачі з Австрії, Австралії, 
Бельгії, Білорусі, Ізраїлю, Італії, Угорщини, Казахстану, Фінляндії, Фран-
ції, Чехії, Румунії, Великобританії, Молдови, Італії, Швейцарії, Естонії, 
Швеції, Нідерландів, Латвії, Аргентини, Бразилії, Китаю, Японії.
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Інформація на офіційному веб-порталі Укрдержархіву подається 
трьома мовами – українською, російською та англійською. Інформація, 
яка розміщується на офіційному веб-порталі, має захист від несанкціоно-
ваної модифікації. Контроль за дотриманням вимог щодо захисту інфор-
мації здійснюється Державною службою спеціального зв’язку та захисту 
інформації.

Станом на грудень 2013 року на офіційному веб-порталі Укрдержар-
хіву функціонує 37 тематичних рубрик. Постійно оновлюється інформа-
ція рубрик “Новини”, “Анонси”, “Інформаційна політика”, “Доступ до 
публічної інформації”, “Обговорюємо проекти документів”, “Регулятор-
ні акти”, “Міжнародні контакти”, “Громадянське суспільство і влада”, 
“Звернення громадян”, “Інформуємо громадськість”, “Вакансії”, “Ар-
хівна україніка”, “Електронні документи, електронні архіви”, “Докумен-
тальні виставки on-line”, “Публікації на порталі”, “Архіви до 200-річного 
ювілею Великого Кобзаря”, “Велика Вітчизняна війна 1941–1945 років”, 
“Контакти”. Відповідно до доручень Кабінету Міністрів інформація про 
основні іміджеві заходи, розміщена у рубриці “Новини”, супроводжуєть-
ся фотоматеріалами, прес-релізами, у разі потреби, афішами, буклетами.

Укрдержархівом проаналізовано інформаційне наповнення офіцій-
них веб-сайтів Державного департаменту СФД та державних архівних 
установ за показниками наявності інформації та якості інформаційного 
наповнення.

У зв’язку з перевіркою державних архівних установ обласними 
управліннями Держспецзв’язку у 2011 році та необхідністю створення 
комплексної системи захисту інформації призупинено 2012–2013 року 
інформаційне наповнення офіційних веб-сайтів ЦДІАЛ та Державного 
архіву Вінницької області, тому при оцінюванні їх показники не врахову-
вались. Через оновлення програмного забезпечення не оцінювався також 
офіційний веб-сайт ЦДАГО, хоча, слід відмітити, що до появи технічних 
проблем, сайт мав достатньо високий інформативний рівень.

Офіційні веб-сайти державних архівів Дніпропетровської, Івано-
Франківської, Тернопільської, Херсонської областей, які в 2012 році 
після перевірки цих архівів обласними управліннями Держспецзв’язку 
не оцінювалися, в 2013 році відновили своє функціонування. Водночас,  
Державний архів Тернопільської області не розміщує на власному офіцій-
ному веб-сайті он-лайн виставки, офіційний веб-сайт Державного архіву 
Дніпропетровської області практично постійно перебуває на стадії інфор-
маційного наповнення, на офіційному веб-сайті Івано-Франківської об-
ласті розміщено тільки одну он-лайн виставку, а рубрика “Документальні 
online-виставки” наповнена планами-проспектами 16-ти виставок (для 
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розміщення їх на сайті із цифровими копіями документів відсутні тех-
нічні можливості). Як і минулого року за результатами перевірки облас-
ним управлінням Держспецзв’язку Державний архів Донецької області 
тимчасово призупинив інформаційне наповнення рубрики “Розсекречені 
архівні матеріали” (розміщено переліки розсекречених документів) та 
рубрики “Виставки on-line”.

Рівень інформаційного наповнення власних офіційних веб-сайтів 
державних архівних установ оцінювався за показниками наявності ін-
формації, який визначає відношення кількості розміщеної інформації до 
обов’язкової інформації, що визначена нормативними актами та парамет-
рами, розробленими Державною архівною службою, а також за показ-
ником якості інформаційного наповнення, який характеризує повноту та 
актуальність інформації, розміщеної на веб-сайті. При цьому для цент-
ральних держархівів оцінювання здійснювалося за 20 параметрами, для 
держархівів областей, мм. Києва та Севастополя за 22. Веб-сайт Держав-
ного департаменту СФД оцінювався за наявністю обов’язкової інформа-
ції визначеною нормативними актами.

Слід відмітити, що впродовж 2013 року значно покращились по-
казники наявності інформації офіційних веб-сайтів державних архів-
них установ (Додаток 1). Найвищі показники в УНДІАСД, ЦДКФФА,  
ЦДНТА, ЦДАМЛМ, ЦДАЗУ, ЦДЕА, держархівах в АР Крим, Волинсь-
кої, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, 
Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Тер-
нопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Черні-
вецької, Чернігівської областей, м. Києва.

На офіційних веб-сайтах ЦДАЗУ, держархівів в АР Крим, Волин-
ської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Кіровоградської, Львівсь-
кої, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Хмельницької, Черкаської, 
Чернівецької областей та м. Севастополя розміщено нові рубрики. Біль-
шість власних офіційних веб-сайтів державних архівних установ мають 
обов’язкові рубрики, визначені параметрами, встановленими Державною 
архівною службою. Обсяг інформаційного наповнення офіційних веб-
сайтів державних архівних установ порівняно з минулим роком виріс в 
середньому на 40–50 %, за рахунок розміщення нових рубрик, зокрема 
таких, що містять інформацію про публікації на сайті (статті опубліковані 
у місцевих ЗМІ за документами архівів та про їхню діяльність, електрон-
ні варіанти збірників документів, довідкових та інших видань), а також 
постійного оновлення рубрик “Звернення громадян”, “Інформуємо гро-
мадськість”, “Консультації” та ін.

Рівень якості інформаційного наповнення сайтів також покращився. 
Найбільш інформативними залишаються рубрики “Про архів”, “Архівні 
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установи області”, “Інформуємо громадськість”, “Нормативна база”, “За-
побігання проявам корупції”, “Державні послуги”, “Державні закупівлі”, 
“Документальні виставки on-line”, “Публікації на порталі”. 

Рубрика “Виставки он-лайн” активно наповнюється та функціонує 
на офіційних веб-сайтах практично усіх державних архівних установ, 
окрім офіційних сайтів державних архівів Тернопільської (рубрика від-
сутня), Дніпропетровської (розміщена 1 виставка он-лайн), Донецької 
(виставлені лише назви виставок, перегляд документів тимчасово недо-
ступний), Івано-Франківської (розміщено 1 виставку та плани-проспекти 
16-ти інших виставок) областей, що пов’язано з відсутністю КСЗІ.

2013 року середній показник наявності інформації на офіційних веб-
сайтах держархівів становить 0,80–0,85, якості інформаційного напов-
нення – 0,85.

ЦДКФФА та державними архівами в АР Крим, Волинської, Донець-
кої, Полтавської областей, мм. Києва та Севастополя, внесені зміни до 
дизайну власних офіційних веб-сайтів, на що отримано схвальні відгуки 
користувачів. Зміна дизайну офіційного веб-сайту запланована на перше 
півріччя 2014 року Державним архівом Закарпатської області.

Число відвідувань на добу власних офіційних веб-сайтів державних ар-
хівних установ порівняно з 2012 роком зросло в середньому на 15–20 %.

За результатами аналізу, найчастішими іноземними відвідувачами 
власних офіційних веб-сайтів державним архівних установ є громадяни 
Росії, Білорусі, Польщі, США, Ізраїлю, Канади, Німеччини, Казахстану, 
Естонії, Латвії, Італії, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини, Чехії та 
інших держав.

Зважаючи на цільову аудиторію офіційних веб-сайтів державних 
архівних установ, наявність російської та англійської їх версій стає все 
актуальнішою, однак, близько 60 % офіційних веб-сайтів державних ар-
хівних установ мають лише українську версію. Російськомовну версію 
офіційного веб-сайту мають УНДІАСД, ЦДКФФА, ЦДНТА, ЦДАМЛМ, 
ЦДЕА, державні архіви Дніпропетровської, Донецької, Київської, Кіро-
воградської, Луганської. Одеської, Тернопільської, Хмельницької, Чер-
каської областей та мм. Києва і Севастополя, англомовну версію ма-
ють офіційні веб-сайти УНДІАСД, ЦДКФФА, ЦДНТА, ЦДАМЛМ,  
ЦДАЗУ, ЦДЕА, державні архіви Дніпропетровської, Донецької, Запорізь-
кої, Київської, Луганської, Львівської, Одеської,  Рівненської, Сумської, 
Тернопільської,Харківської, Хмельницької, Черкаської областей та міст 
Києва і Севастополя. Серед англомовних веб-сайтів можливість перекла-
ду за допомогою перекладача пошукового сервісу “Google” є на офіцій-
них веб-сайтах ЦДКФФА, Дніпропетровської, Київської, Луганської, 
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Тернопільської областей. Слід відмітити, що англомовні версії офіційних 
веб-сайтів Запорізької, Одеської, Рівненської, Харківської, Хмельниць-
кої, Черкаської областей представлені лише довідковою інформацією про 
архів англійською мовою, розміщеною на головній сторінці сайту, без пе-
рекладу рубрик сайту англійською мовою. Англомовна версія офіційного 
веб-сайту Державного архіву Львівської області має переклад англійсь-
кою мовою лише рубрик “Про нас” та “Контакти”, лише основні руб-
рики перекладено англійською мовою на англомовній версії офіційного 
веб-сайту Державного архіву м. Києва. Інформація рубрик англомовних 
версій офіційних веб-сайтів державних архівних установ також має час-
тковий переклад в середині рубрик. Державний архів АР Крим має лише 
російськомовну версію власного офіційного веб-сайту.

Не мають англомовну версію офіційні веб-сайти ЦДАВО, ЦДІАК, 
державні архіви Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Фран-
ківської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Херсонської, Чер-
нігівської, Чернівецької областей, російськомовної – ЦДАВО, ЦДІАК, 
ЦДАЗУ, державні архіви Волинської, Житомирської, Закарпатської, За-
порізької, Івано-Франківської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, 
Херсонської, Харківської. Рівненської, Чернігівської, Чернівецької об-
ластей. Основними причинами відсутності іншомовних версій офіційних 
веб-сайтів державних архівних установ є відсутність вільного місця на 
інтернет-хостингах, на яких розміщено сайти, відсутність у штаті фахів-
ців із знанням іноземних мов, відсутність фінансування.

Планують роботу з розробки іншомовних версій власних офіційних 
веб-сайтів на 2014 рік Державний архів Чернігівської області (російсь-
комовну версію до 1 січня 2014 року, англомовну – до кінця 2014 року), 
Державний архів Кіровоградської області. На етапі розробки знаходиться 
англомовна версія офіційного веб-сайту Державного архіву в АР Крим. 
Завершує роботу з підготовки російськомовної версії офіційного веб-сай-
ту Державний архів Закарпатської області. Державний архів Чернівець-
кої області планує завершити у 2014 році оновлення дизайну власного 
офіційного веб-сайту, де буде представлено російсько та англомовні версії 
сайту. Державний архів Волинської області планує розробку російсько-
мовної версії офіційного веб-сайту також наступного року. Державним 
архівом Івано-Франківської області перенесено розробку російсько та ан-
гломовних версій власного офіційного веб-сайту на 2014 рік.

Результати оцінювання показують, що на власних офіційних веб-сай-
тах державних архівних установ найбільш представлена інформація про 
їх основну діяльність (офіційна назва, історія, основні завдання, вакансії, 
структура: керівництво та структурні підрозділи, дорадчі органи (склад, 
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положення), фонди, довідковий апарат, науково-довідкова бібліотека, лі-
тература про архів, контакти, новини, архівні установи області, доступ 
до публічної інформації, нормативна база, публікації на порталі, архіви 
у ЗМІ).

Практично 85 % (минулого року – 70 %) держархівів мають на голо-
вній сторінці власних офіційних веб-сайтів рубрики “Архів новин”, “Ко-
рисні посилання”, “Карта порталу”, “Інтернет приймальня”, “Галузеві 
програми”, “Регуляторні акти”, “Інформуємо громадськість”, “Архіви у 
ЗМІ”, “Доступ до публічної інформації”, “Інформуємо громадськість” 
або консультативну сторінку “Звернення громадян”.

Електронні форми звітних документів та планів роботи (звіти та пла-
ни організаційної роботи, інші) розміщенно на власних офіційних веб-
сайтах УНДІАСД, ЦДНТА, державних архівів в АР Крим, Волинської, 
Донецької, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, 
Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, 
Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Чер-
каської, Чернівецької, Чернігівської областей, міст Києва і Севастополя. 

Орієнтовні плани роботи із ЗМІ та громадськістю опубліковано на 
власних офіційних веб-сайтах УНДІАСД, ЦДНТА, ЦДЕА, державних ар-
хівів Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Сумської, Харківсь-
кої, Хмельницької областей, м. Києва.

Майже всі власні офіційні веб-сайти державних архівних установ 
мають «Зворотній зв’язок» (переважно через електронну пошту), крім де-
ржавних архівів Волинської, Івано-Франківської, Київської, Полтавської, 
Хмельницької областей. На офіційному веб-сайті ЦДЕА робота сервісу 
“Зворотній зв’язок” призупинена з технічних причин.

Окремі державні архівні установи або їх керівництво мають власні 
сторінки в соціальних мережах для активного спілкування з громадськіс-
тю. Так, ЦДАЗУ має власні сторінки у “Facebook” і “Twitter”, ЦДІАК – 
у “Facebook”, Державний архів Рівненської області – “В контакте” і 
“Facebook”, Державний архів Харківської області – у “Twitter”, керівниц-
тво Державного архіву в АР Крим має сторінки у “Facebook”, директор 
Державного архіву Тернопільської області – “В контакте” та “Facebook”, 
заступник директора – у “Facebook”, директор Державного архіву Мико-
лаївської області – у “Linkenln”, директори державних архівів Луганської 
та Сумської областей мають власні сторінки у “Facebook”.

Рубрика “Міжнародна діяльність” розміщена на більшості офіцій-
них веб-сайтів державних архівних установ, за виключенням ЦДАМЛМ, 
ЦДЕА, державних архівів в АР Крим, Волинської, Житомирської, За-
порізької, Київської, Львівської, Одеської, Тернопільської областей та м. 
Києва, що суттєво більше ніж 2012 року.
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На власних офіційних веб-сайтах державних архівних установ пра-
цює зв’язок з громадськістю, більшість державних архівів мають на 
офіційних веб-сайтах відповідні інформаційні оголошення про роботу 
читальних залів, столів довідок, зразки заяв. Активно практикується ви-
конання звернень фізичних осіб, що надійшли електронною поштою з 
виконання запитів соціально-правового характеру, тематичних запитів, 
замовлення справ для роботи у читальних залах архівів. Не беруть до ви-
конання запити громадян, що надійшли електронною поштою державні 
архіви Київської, Полтавської областей.

У державних архівних установах визначено структурні підрозділи 
відповідальні за інформаційний супровід власних офіційних веб-сайтів, 
їх інформаційне наповнення контролюється або безпосередньо директо-
ром, або заступником директора відповідно до розподілу обов’язків.

УНДІАСД, ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДКФФА, ЦДНТА, ЦДАМЛМ, 
ЦДАЗУ, ЦДЕА та державними архівами Волинської, Донецької, Дніпро-
петровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківсь-
кої, Київської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, 
Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмель-
ницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та мм. Києва 
і Севастополя розроблено і затверджено регламенти власних офіційних 
веб-сайтів. Регламент власного офіційного веб-сайту Державного ар-
хіву в АР Крим перебуває у стадії розробки, що пов’язано з оновленням 
структури та дизайну сайту. Функціонування офіційного веб-сайту Де-
ржавного архіву Одеської області відбувається за регламентом Одеської 
державної обласної адміністрації та згідно з “Регіональною програмою 
інформатизації Одеської області на 2011–2013 роки (Інформаційна Оде-
щина)”. Державний архівів Львівської області інформації щодо наявності 
регламенту функціонування власного офіційного веб-сайту не надав.

Лишається актуальним питання періодичності оновлення інформації 
на офіційних веб-сайтах державних архівних установ, в окремих рубри-
ках сайтів відсутня остання дата розміщення/оновлення інформації, що 
не дозволяє встановити її актуальність. Середня частота оновлення ін-
формації у рубриках раз на квартал/на півроку, показник дорівнює показ-
нику 2012 року.

Не менш важливим є питання відсутності КСЗІ у державних архів-
них установах, оскільки це унеможливлює опублікування архівних доку-
ментів без належного захисту, що перешкоджає нормальному функціону-
ванню їх власних офіційних веб-сайтів, та рубрик “он-лайн виставки” і 
“Розсекречення архівних матеріалів”.

Спеціальні установи СФД власних офіційних веб-сайтів не мають. 
Інформація про регіональні центри страхового фонду документації від-
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повідно до пункту 2 рішення колегії Укрдержархіву від 18 жовтня 2011 
року “Про стан роботи державних архівних установ щодо створення та 
супроводу власних веб-сайтів” представлена на веб-сайті Державного де-
партаменту СФД.

Південно-Східний регіональний центр СФД проводить роботу з по-
годження з Державним департаментом СФД структури та наповнення 
персональної веб-сторінки регіонального центру на офіційному веб-сайті 
Державного департаменту СФД. Роботу планується завершити до кінця 
грудня 2013 року.

Інформаційне наповнення офіційного веб-сайту Державного депар-
таменту СФД зросло порівняно з 2012 роком з 57 % до 80 % за рахунок 
створення нових рубрик: “Архів новин”, “Створення СФД та ЗБО”, “За-
безпечення користувачів документами СФД”, “Галузеві СФД”, “Регіо-
нальні СФД”.

Офіційний веб-сайт Державного департаменту СФД має російсько 
та англомовні версії, найчастішими відвідувачами сайту є громадяни Ук-
раїни, Росії, США та Європейських держав. Рівень відвідування сайту 
порівняно з минулим роком зріс на 50 %.

На сайті працює рубрика “Інтернет-приймальня”, яка виконує фун-
кцію зворотнього зв’язку. Для активного спілкування з громадянами за-
ступник директора Департаменту має власну сторінку у соціальній ме-
режі “Facebook”. Звернення юридичних та фізичних осіб, що надходять 
електронною поштою на адресу Департаменту беруться до розгляду та 
виконання.

Офіційний веб-сайт НДІ мікрографії має російську версію, англійсь-
ку версію планується створити протягом першого півріччя 2014 року. Се-
ред іноземних відвідувачів сайту, найчастішими є жителі Росії та Казахс-
тану, а кількість відвідувань зросла на 50 % порівняно з минулим роком.

На офіційному веб-сайті НДІ мікрографії розміщено рубрику “Ін-
тернет-приймальня”, запити, що надходять електронною поштою при-
ймаються до розгляду та виконання. Серед нових рубрик офіційного 
веб-сайту також “Інформуємо громадськість”, “Дайджест СФД”, “Нор-
мативно-правова база”, “Доступ до публічної інформації”, “Міжнародні 
зв’язки”, “Карта сайту”.

Підсумовуючи слід відмітити, що забезпечення відкритого та прозо-
рого інформування ЗМІ та громадськості про діяльність Укрдержархіву, 
Державного департаменту СФД та державних архівних установ його сис-
теми і надалі залишатиметься одним з головних напрямків їхньої роботи.

Беручи до уваги викладене державним архівним установам впродовж 
першого півріччя 2014 року пропонується завершити розробку російсько 
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та англомовних версій власних офіційних веб-сайтів; забезпечити постій-
не оновлення інформації із зазначенням дати оновлення/розміщення її у 
рубриках власних офіційних веб-сайтів; розглянути можливість створен-
ня особистих сторінок державних архівних установ або їх керівництва 
у соціальних мережах з метою поліпшення взаємодії з громадськістю, 
забезпечити розміщення на власних офіційних веб-сайтах електронних 
версій планів та звітів роботи, планів роботи зі ЗМІ та громадськістю.

Заступник директора департаменту-начальник відділу міжнародного 
співробітництва департаменту організації архівної роботи  

Укрдержархіву Ю. А. Прилепішева

Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 
17.12.2013 № 14/1 “Про стан архівної справи у галузевому 

державному архіві Міністерства закордонних справ України”
від 19 грудня 2013 року № 188

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 17.12.2013 № 14/1 

“Про стан архівної справи у галузевому державному архіві Міністерства 
закордонних справ України”.

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

РІШЕННЯ
колегії Державної архівної служби України

від 17 грудня 2013 року № 14/1

Про стан архівної справи у галузевому державному архіві  
Міністерства закордонних справ України

Заслухавши й обговоривши інформацію про стан архівної справи у 
галузевому державному архіві Міністерства закордонних справ України 
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(далі – Архів), колегія відзначає, що Міністерством закордонних справ 
України (далі –МЗС України) не реалізовані нормативні акти, відповідно 
до яких створено галузевий державний архів Міністерства закордонних 
справ України, а саме: Закон України “Про Національний архівний фонд 
та архівні установи”, постанова Кабінету Міністрів України від 31 берез-
ня 2004 року № 408 “Про створення галузевого державного архіву Мініс-
терства закордонних справ”, спільний наказ Держкомархіву України та 
МЗС України від 17.04.2006 № 59/78 “Про затвердження Положення про 
галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України”, за-
реєстрований в Міністерстві юстиції України 10.05.2006 за № 532/12406 
(із змінами).

Однак, МЗС України в односторонньому порядку наказом від 
14.04.2012 № 115 затверджено Положення про Відділ державного архіву, 
згідно з яким Архів функціонує як самостійний відділ у структурі МЗС 
України. 

Таким чином, Відділ державного архіву МЗС України не може здійс-
нювати свою діяльність як галузевий державний архів.

У Положенні про Відділ державного архіву відсутні функції збері-
гання та обліку документів НАФ. Структурою Архіву не передбачено 
підрозділи для виконання його основних завдань: формування, зберіган-
ня, обліку та використання документів Національного архівного фонду. 
Штатна чисельність відділу складає лише 7 одиниць, з яких 1 посаду 
займає водій, 2 особи забезпечують роботу бібліотеки та Музею історії 
дипломатичної служби України. Як наслідок, відділ не має можливості 
повною мірою реалізувати основні завдання, покладені на Архів. 

У зв’язку з введенням в дію оновленої структури МЗС України, 
розроблено проект нової редакції Положення про Архів. Після його роз-
гляду у липні 2012 року на засіданні Нормативно-методичної комісії 
Укрдержархіву, проект повернуто на доопрацювання у зв’язку із необхід-
ністю його приведення у відповідність до постанови Кабінету Міністрів 
України від 31 березня 2004 р. № 408 “Про створення галузевого держав-
ного архіву Міністерства закордонних справ України”. До цього часу про-
ект знаходиться на доопрацюванні в МЗС України і на розгляд Укрде-
ржархіву не поданий.

В Архіві не впроваджено комплекс нормативно-методичних доку-
ментів, які б регламентували архівну роботу, що свідчить про відсутність 
реального та системного планування. Формальне планування роботи не 
забезпечує якісного рівня широкого комплексу взаємопов’язаних робіт з 
організації формування, зберігання, обліку та використання документів 
Національного архівного фонду.



136

У роботі Архіву з питань формування Національного архівного фон-
ду та проведення експертизи цінності документів є суттєві недоліки, які 
не усунуто всупереч рішенню колегії Державного комітету архівів Украї-
ни від 14.06.2011 “Про проблемні питання діяльності державних галузе-
вих архівів”.

Експертно-перевірну комісію галузевого державного архіву не ство-
рено. Оскільки описи справ постійного зберігання не пройшли процедуру 
схвалення Експертно-перевірною комісією, відповідно до законодавства 
документи не внесено до Національного архівного фонду, що може при-
вести до непоправних наслідків.

Архів має найгірші показники серед галузевих державних архівів по 
Україні з питань організації роботи експертних комісій.

Документи МЗС України, його представництв на території України 
та закордонних дипломатичних установ України сформовано у справи та 
передано на зберігання до Архіву лише по 2006 рік.

Оригінали текстів міжнародних договорів, які зберігаються в Архіві, 
не внесено до опису справ постійного зберігання. Аркуші договорів, їх 
офіційних перекладів не пронумеровано, не складено титульний та за-
свідчувальний аркуші, в папках разом з договорами зберігаються їх копії, 
які використовуються в роботі.

Не вжито відповідних заходів з усунення недоліків, зазначених у 
акті за результатами вивчення у МЗС України стану організації роботи з 
виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента Украї-
ни, щодо формування та реалізації державної політики у сфері зовнішніх 
зносин України (вхідний № 999 від 02.04.2012), який містить висновок 
про те, що неповною мірою вживаються заходи щодо забезпечення вико-
нання галузевим державним архівом МЗС України функцій щодо належ-
ного зберігання, охорони та обліку архівних документів.

Не ведеться державний облік документів Національного архівного 
фонду.

Охоронний, протипожежний, санітарно-гігієнічний та світловий ре-
жими у повній мірі не забезпечуються.

Недотримання температурно-вологісного режиму у архівосховищах 
спричинило появу біоуражень документів. Рекомендації, надані Інститу-
том біології Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка за результатами мікологічного обстеження документів, Архівом не 
виконано, що загрожує збереженню документів НАФ, здоров’ю праців-
ників Архіву та користувачів.

Страховий фонд на документи не створюється. 
Більша частина справ неоправлена.
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Є значні порушення законодавства України у сфері архівної справи, 
запобігання яких не потребувало додаткового фінансування, зокрема:

плани роботи Архіву складаються формально, без урахування за-
ходів з його основних завдань та функцій;

експертиза цінності документів проводиться на низькому рівні;
описи, акти, протоколи оформлені з порушенням вимог нормативно-

правих актів у сфері архівної справи; 
державний облік документів Національного архівного фонду не ве-

деться;
у частині неоправлених справ аркуші не пронумеровані;
не усі справи мають архівний шифр та аркуш-засвідчувач справи;
при видаванні справ з архівосховищ не ведуться картки-замінники, 

аркуш користування у справах відсутній;
розшук 38 невиявлених за результатами перевіряння наявності у 

2010 році справ не відбувається; 
справи (у т. ч. неоправлені) видаються користувачам без поаркушно-

го перевіряння перед їх видаванням користувачам, та після повернення;
відсутній розподіл обов’язків працівників Архіву по забезпеченню 

збереження документів та користування ними, 
не регламентовано порядок доступу до сховищ співробітників Ар-

хіву;
доступ до документів забезпечується для обмеженої категорії ко-

ристувачів. 
Таким чином, невнесення документів до Національного архівного 

фонду, порушення режимів їх зберігання, відсутність їх державного облі-
ку, а також порядку користування документами, створює реальну загрозу 
втрати документів про зовнішні зносини України, у тому числі міжнарод-
них договорів.

З метою виконання Закону України “Про Національний архівний 
фонд та архівні установи”, актів Президента України, нормативно-пра-
вових актів у сфері архівної справи та рішень колегії Державної архівної 
служби України, а також забезпечення збереження важливого сегменту 
Національного архівного фонду – документів про зовнішні зносини Ук-
раїни, колегія вирішила:

1. Визнати, що робота галузевого державного архіву МЗС України 
з формування Національного архівного фонду, проведення експертизи 
цінності документів, зберігання, обліку документів Національного архів-
ного фонду та користування ними є незадовільною, а умови зберігання 
документів, які мають бути внесені до Національного архівного фонду у 
галузевому державному архіві МЗС України, такими, що не відповідають 
вимогам нормативно-правих актів у сфері архівної справи.
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2. Доручити:
2.1. Державній архівній службі: 
– поінформувати Міністерство юстиції України про ситуацію в Ар-

хіві;
– поінформувати МЗС України про ситуацію в Архіві, направити 

копію цього рішення колегії для розроблення плану заходів щодо усунен-
ня порушень у роботі Архіву, виявлених робочою групою під час перевір-
ки, та здійснення контролю за його виконанням;

– надати допомогу МЗС України протягом I кварталу 2014 року під-
готувати до затвердження положення про галузевий державний архів 
МЗС України.

2.2. Керівництву галузевого державного архіву МЗС України 
(Овчаренко І. В.) щоквартально до 20 числа останнього місяця ін-

формувати Укрдержархів про виконання плану заходів щодо усунення 
виявлених порушень.

2.3. Структурним підрозділам Укрдержархіву надати необхідну до-
помогу галузевому державному архіву МЗС України в організації здійс-
нення заходів щодо усунення недоліків у його діяльності.

2.4. Відділу організаційно-аналітичної роботи та міжрегіонального 
співробітництва Укрдержархіву (Богунова Н. К.) передбачити у плані ро-
боти Укрдержархіву на IV квартал 2014 року перевірку виконання цього 
рішення колегії.

Голова колегії О. П. Гінзбург
Секретар колегії І. В. Шеремет

Довідка
про стан архівної справи у галузевому державному архіві  

Міністерства закордонних справ України

Відповідно до п. 2.7.1.4 Плану роботи Державної архівної служби 
України (далі – Укрдержархів) на 2013 рік, наказу Укрдержархіву від 
07.11.2013 № 167 робочою групою фахівців Укрдержархіву здійснено пе-
ревірку стану архівної справи у галузевому державному архіві Міністерс-
тва закордонних справ України (далі – Архів) шляхом вивчення наявних 
документів із профільних напрямків його діяльності, візуального обсте-
ження архівосховищ, співбесід з фахівцями Міністерства закордонних 
справ України (далі – МЗС України). 
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1. Організація роботи галузевого державного архіву  
Міністерства закордонних справ України 

Архів створено відповідно до Закону України “Про Національ-
ний архівний фонд та архівні установи” на підставі постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 31.03.2004 № 408 “Про створення галузевого  
державного архіву Міністерства закордонних справ”.

Довідково: у 1944 році створено Політвідділ МЗС УРСР. У 1951 році 
створено Архів Міністерства закордонних справ УРСР. З 1993 року – Істо-
рико-архівне управління МЗС України. З 2004 року – галузевий держав-
ний архів МЗС України.

Положення про Архів затверджено спільним наказом Держкомархіву 
України та МЗС України від 17.04.2006 №59/78, зареєстрованим в Мініс-
терстві юстиції України 10.05.2006 за № 532/12406 (із змінами).

Однак, зазначені нормативні акти не реалізовані.
МЗС України в односторонньому порядку наказом від 14.04.2012  

№ 115 затверджено Положення про Відділ державного архіву, згідно з 
яким Архів функціонує як самостійний відділ у структурі МЗС України. 

У акті за результатами вивчення у МЗС України стану організації 
роботи з виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президен-
та України, щодо формування та реалізації державної політики у сфері 
зовнішніх зносин України, вхідний № 999 від 02.04.2012, зазначено, що 
функції архівного підрозділу переважають над функціями галузевого  
державного архіву. 

Разом із тим, за цей час МЗС України не вжито відповідних заходів. 
Архів продовжує свою діяльність фактично як архівний підрозділ МЗС 
України, ігноруючи норми Закону України “Про Національний архівний 
фонд та архівні установи”, постанови Кабінету Міністрів України від 
31.03.2004 № 408 “Про створення галузевого державного архіву Мініс-
терства закордонних справ” та Положення про Архів, яке затверджено 
спільним наказом Держкомархіву України та МЗС України від 17.04.2006 
№ 59/78, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.05.2006 за  
№ 532/12406 (із змінами).

Довідково: до 2011 р. Архів функціонував як Управління державно-
го архіву МЗС України зі штатною чисельністю: у 2009 р. – 12 одини-
ць, у 2010 р. – 11, у 2011 р. – 7. Відповідно до наказу МЗС України від 
19.10.2011 № 301 “Про оптимізацію апарату МЗС України та введення 
в дію структури і штатного розпису апарату Міністерства” Управління  
державного архіву реорганізовано у Відділ державного архіву (ВДА).

У Положенні про Відділ державного архіву відсутні функції зберіган-
ня та обліку документів Національного архівного фонду (далі – НАФ). 
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Структурою Архіву не передбачено підрозділи для иконання його 
основних завдань: формування, зберігання, обліку та використання доку-
ментів НАФ. Штатна чисельність відділу складає лише 7 одиниць, з яких 
1 посаду займає водій, 2 особи забезпечують роботу бібліотеки та Музею 
історії дипломатичної служби України. Як наслідок, відділ не має можли-
вості повною мірою реалізувати основні завдання, покладені на Архів. 

За цивільно-правовим договором на надання послуг від 22.11.2013 
№ 281 в МЗС України працює особа, яка зобов’язана надавати послуги з 
підготовки архівних справ для виконання палітурних робіт, науково-тех-
нічного опрацювання архівних документів, складання електронних і дру-
кованих описів архівних справ, виконання технічних робіт з підготовки 
архівних справ до зберігання.

Звернення керівництва Архіву до керівництва МЗС України з питань 
збільшення штатної чисельності не дали результату.

У зв’язку з оптимізацією апарату МЗС України та введенням в дію 
оновленої структури і штатного розпису МЗС України, розроблено про-
ект нової редакції Положення про Архів. Після його розгляду на засі-
данні Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву (протокол № 2 від 
17.07.2012) проект повернуто на доопрацювання для приведення у від-
повідність до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. 
№ 408 “Про створення Галузевого державного архіву Міністерства закор-
донних справ України”. Станом на грудень 2013 року проект знаходиться 
на доопрацюванні в МЗС України (листом МЗС України від 07.08.2013  
№ 214/17-980-264 до Укрдержархіву направлено пропозиції щодо пере-
несення строку подання проекту Положення на ІV квартал 2013 року).

На підставі Положення про відділ розроблено посадові інструк-
ції працівників Архіву, які відповідають вимогам типових професій-
но-кваліфікаційних характеристик. Однак, посадовими інструкціями 
працівників не охоплено всі завдання покладені на Архів, зазначені у 
Положенні. Зокрема, не враховано завдання забезпечення зберігання та 
обліку міжнародних договорів України, забезпечення зберігання інстру-
ментів про ратифікацію, приєднання, прийняття або затвердження міжна-
родних договорів, тощо.

В Архіві не впроваджено комплекс нормативно-методичних доку-
ментів, які б регламентували архівну роботу, що свідчить про відсутність 
реального та системного планування.

Поточну діяльність Архіву організовано відповідно до плану роботи 
Відділу державного архіву МЗС України на рік, який затверджується Спе-
ціальним представником України з питань Близького Сходу та Африки. 
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Маємо акцентувати увагу на те, що плани складено формально, без 
урахування завдань з основних функцій Архіву. Заходи, передбачені пла-
ном, з року в рік залишаються незмінними. Крім того, третина планових 
завдань спрямована на організацію роботи бібліотеки, ще третина – на 
організацію діловодства і лише 3 заходи стосуються виконання основних 
функцій архіву, а саме: підготовка проекту графіку прийняття архівних до-
кументів, упорядкування та ведення комп’ютерного і карткового каталогів 
фонду двосторонніх договорів та угод України з іншими державами, оброб-
ка документів фондів міжнародних організацій. Таке планування роботи, 
навіть з огляду на особливості організації діяльності Архіву, не забезпечує 
якісного рівня широкого комплексу взаємопов’язаних робіт з організації 
формування, зберігання, обліку та використання документів НАФ.

Наказом МЗС України від 20.11.2012 № 284 “Про підготовку Звіту 
про діяльність МЗС України у 2012 році, Звіту про виконання пріоритетів 
діяльності МЗС України у 2012 році та Плану роботи на 2013 рік” визна-
чено, що звіт про роботу відділу за рік має бути обсягом не більше ніж 
півсторінки. Запроваджена система не є результативною, оскільки не за-
безпечує проведення повного та ґрунтовного аналізу проблем та завдань, 
що ставляться перед Архівом, виконання планових завдань за минулий 
рік, узгодження планових показників на наступний зі звітними показни-
ками за попередній рік, а також не дає можливості провести належний 
аналіз стану виконання планів працівниками Архіву.

Окрім того, звітами про роботу Архіву за рік не зазначено виконання 
частини запланованих заходів, водночас звіти містять виконання заходів, 
не передбачених планом.

2. Формування Національного архівного фонду,  
експертиза цінності документів, методичне керівництво  

і контроль за формуванням справ

Архів здійснює формування НАФ документами структурних підроз-
ділів МЗС України та його представництв у Львові, Одесі, Сімферополі, 
які передають їх за графіками приймання, затвердженими щорічно розпо-
рядженнями МЗС України. 

Передавання документів НАФ на постійне зберігання до Архіву 
здійснюють щорічно 138 закордонних дипломатичних установ по мірі 
надходження дипломатичної пошти (розпорядження МЗС України від 
28.03.2012 № 84).

Архівом проводиться стажування працівників структурних підроз-
ділів МЗС України, його представництв на території України та закордон-
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них дипломатичних установ, відповідальних за передачу архівних доку-
ментів. Зокрема, за 2010–2013 роки проінструктовано майже 400 осіб. 

У роботі Архіву з питань формування НАФ та проведення експер-
тизи цінності документів є суттєві недоліки, які не усунуто всупереч рі-
шенню колегії Державного комітету архівів України від 14.06.2011 “Про 
проблемні питання діяльності державних галузевих архівів”.

Архів має найгірші показники серед галузевих державних архівів по 
Україні з питань організації роботи експертних комісій (далі – ЕК). 

У порушення вимог пункту 9 Порядку утворення та діяльності ко-
місій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 (далі 
– Порядок), та пункту 15 Положення про галузевий державний архів 
Міністерства закордонних справ України, затвердженого спільним нака-
зом Державного комітету архівів України та МЗС України від 17.04.2006 
№ 59/78, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 травня 2006 
року за № 532/12406, у МЗС України не створено експертно-перевірну 
комісію (далі – ЕПК). Оскільки описи справ постійного зберігання не 
пройшли процедуру схвалення ЕПК, відповідно до законодавства доку-
менти вважаються не внесеними до Національного архівного фонду.

Наказом МЗС України від 07.03.2007 № 42 затверджені положення 
про ЕК: ЕК МЗС України (яка не функціонує); структурного підрозділу 
МЗС України, закордонної дипломатичної установи України, представ-
ництва МЗС України на території України. 

Положення про ЕК не відповідають вимогам Порядку, Типовому 
положенню про експертну комісію державного органу, органу місцево-
го самоврядування, державного і комунального підприємства, установи 
та організації, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 
19.06.2013 № 1227/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
25.06.2013 за № 1062/23594. Перевищено повноваження ЕК МЗС Ук-
раїни у частині щодо прийняття рішення про “зміну термінів зберігання 
окремих категорій документів та матеріалів, встановлених відповідними 
нормативними актами”. 

Питання організації і проведення експертизи цінності документів з 
метою віднесення їх до НАФ або вилучення з нього та визначення строків 
зберігання документів покладено на ЕК структурних підрозділів; закор-
донних дипломатичних установ України; представництв МЗС України на 
території України.

Експертиза цінності проводиться ЕК структурних підрозділів МЗС, 
представництв на території України та закордонних дипломатичних уста-
нов України за погодженням Архіву. Рівень експертизи є низьким. 
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Щорічно у січні нового року оновлюється склад ЕК Архіву (розпо-
рядження Архіву від 30.01.2012  № 2, від 24.01.2013  № 2).

Архів видає розпорядження у порушення пункту 8, підпункту 6 пун-
кту 11 Положення про МЗС України, затвердженого Указом Президента 
України від 06 квітня 2011 року № 381/2011, де зазначено, що Міністр 
закордонних справ України підписує накази та видає розпорядження.

Протягом 2010–2013 років проведено п’ять засідань ЕК Архіву, на 
яких розглядалися описи справ, акти про знищення документів у закор-
донних дипломатичних установах України. Зміст протоколів не є повним, 
не відображає процес обговорення, висловлені думки, зауваження, про-
позиції тощо. 

Документи постійного зберігання, з кадрових питань (особового 
складу) передаються до Архіву за описами справ, до яких додаються акт 
передачі документів постійного зберігання, протокол ЕК структурного 
підрозділу, акт “про виділення для знищення документів, що не підля-
гають зберіганню”, оформлені відповідно до вимог Інструкції з діло-
водства в МЗС України, його представництвах на території України та 
закордонних дипломатичних установах України, затвердженої наказом 
МЗС України від 11.07.2005 № 108 (із змінами). Зазначені вище докумен-
ти затверджуються керівником структурного підрозділу за погодженням 
з начальником Архіву.

Описи, акти, протоколи оформлені з порушенням вимог Типової 
інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді 
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої 
влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 
листопада 2011 р. № 1242, Правил роботи архівних підрозділів органів 
державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і ор-
ганізацій, затверджених наказом Державного комітету архівів України 
від 16.03.2001 № 16 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 
08.05.2001 за № 407/5598 (із змінами).

У порушення Порядку та Правил роботи архівних установ Украї-
ни, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013 
№ 656/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.04.2013 за № 
584/23116, без погодження ЕПК знищуються документи, не внесені до 
НАФ, що може привести до непоправних наслідків.

Документи НАФ, що зберігаються в Архіві, оправлено по 1991 рік, 
документи з кадрових питань (особового складу) – по 1993 рік. Докумен-
ти МЗС України, його представництв на території України та закордон-
них дипломатичних установах України сформовано у справи та передано 
на зберігання до Архіву по 2007 рік (є поодинокі випадки передавання 
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документів закордонних дипломатичних установ України по 2009 рік), 
що є порушенням підпункту 8.4.22 Інструкції з діловодства (строк пере-
давання закінчених діловодством справ постійного зберігання до Архіву 
– три роки).

Оригінали текстів міжнародних договорів, які зберігаються в Архіві, 
внесено до реєстру, який ведеться в електронному вигляді, однак не вне-
сено до опису справ постійного зберігання. Аркуші договорів, їх офіцій-
них перекладів не пронумеровано, не складено титульний та засвідчу-
вальний аркуші, в папках договорів зберігаються не засвідчені належним 
чином їх копії, які використовуються в роботі.

Оформлення справ постійного зберігання, з кадрових питань (особо-
вого складу), які передано на зберігання до Архіву, не відповідає вимогам 
Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджених нака-
зом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 № 16 та зареєст-
рованих у Мін’юсті України 08.05.2001 за № 407/5598 (із змінами).

Заголовки справ не містять конкретних назв документів та їх видів, 
до справ не укладаються аркуші-засвідчувачі. 

Наприклад (опис № 210, справи №№ 166673, 7148, опис № 4, справа 
№ 7147 а):

“Ратифікація і денонсація багатосторонніх міжнародних договорів 
та угод (підписання, приєднання, поправки тощо)”;

“Соціально-правові питання”;
“Проблеми розподілу боргів та активів колишнього СРСР. Закордон-

на нерухома власніть колишнього СРСР)”. 
Особові справи звільнених працівників не пронумеровано з 2000 

року, внутрішні описи відсутні.
Під час укладання номенклатури справ та проведення експертизи 

цінності документів застосовується Єдиний класифікатор номенклатури 
справ МЗС України, затверджений наказом МЗС України від 12.12.2007 
№ 302, строки зберігання документів не відповідають Переліку типових 
документів, що створюються під час діяльності державних органів та 
органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та ор-
ганізацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженому 
наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, зареєст-
рованому в Міністерстві юстиції України 17.04.2012 за № 571/20884 (із 
змінами).

Довідково: відповідно до ст. 6 Закону України “Про Національний 
архівний фонд та архівні установи” під час проведення експертизи цін-
ності документів експертні комісії керуються типовими та галузевими 
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переліками видів документів з нормативно встановленими строками їх 
зберігання, затвердженими відповідно до законодавства.

Відповідно до підпункту 3 пункту 17 Порядку Центральна експер-
тно-перевірна комісія Укрдержархіву схвалює і подає на погодження 
Голови Укрдержархіву та затвердження керівників державних органів 
галузеві переліки видів документів із зазначенням строків їх зберігання, 
типові номенклатури справ.

Дипломатична академія при МЗС України, яка відповідно до ст. 26 
Закону України “Про дипломатичну службу” є галузевим навчальним 
закладом системи дипломатичної служби, не віднесена до джерел фор-
мування НАФ і документи постійного зберігання не передає до Архіву, 
список юридичних осіб – джерел формування НАФ не укладено.

3. Забезпечення збереженості та облік
документів Національного архівного фонду

Архів розміщено у трьох пристосованих будівлях у м. Києві:
№ 1 – будинок МЗС України за адресою: пл. Михайлівська, 1, де зна-

ходиться 5 архівосховищ, 
№ 2 та № 3 – комплекс будівель МЗС України, де розміщується  

Департамент консульської служби та Дипломатична академія при МЗС 
України за адресою: вул. Велика Житомирська, 2, де знаходиться 6 архі-
восховищ у цокольних приміщеннях корпусів № 1 та № 3. 

Об’єм архівосховищ – 937,95 куб. м. Площа архівосховищ – 334,98 
кв.м. Місткість приміщень – 434236  од. зб. Ступінь заповнення стелаж-
ного обладнання – 119,69 %. Є дві робочі кімнати площею 65 кв. м. 

У 2012 році відбулося переміщення архівних та бібліотечних фон-
дів. Бібліотечні фонди, які зберігалися в сховищі площею 60 кв.м, було 
переміщено в 2 архівосховища, загальною площею 40,3 кв.м. Архівні 
документи з 2-ох архівосховищ перевезені в сховища, які розташовані в 
будинку № 2.

Усі будівлі охороняються підрозділами Управління державної охоро-
ни, обладнано охоронною та пожежною сигналізацією.

На посту пожежної охорони МЗС України ведеться журнал реєст-
рації інструктажів з питань пожежної безпеки. Інструктаж проводиться 
один раз на рік. Черговий повторний інструктаж для працівників Архіву 
проведено у вересні 2013 року. Ведеться книга обліку вогнегасників, ос-
тання перезарядка вогнегасників Архіву відбувалась у травні 2013 року.

В Управлінні державної охорони (комендатурі) ведеться книга об-
ліку видачі та прийому колб з ключами від режимних приміщень МЗС 
України. 



146

Справи в архівосховищах розміщені на металевих стелаж з дерев’яним 
перекриттям. В арівосховищі № 1 (кім. 408) на четвертому поверсі будівлі 
МЗС України, де розміщений фонд № 2, Міжнародні договори України, 
стелажі металеві закритого типу, справи зберігаються у папках.

Складено топографічні пофондові покажчики.
В архівосховищах розміщено Інструкцію з пожежної безпеки для 

службових приміщень (офісів).
Ведеться один журнал температурно-вологісного режиму на 5 схо-

вищ, які розміщені в будівлі № 1, один у архівосховищі (кім. № 408), один 
на 6 архівосховищ, які розміщені у будівлях № 2 та № 3.

Є графік прибирання сховищ.
Світловий режим у архівосховищах будинку № 1, де немає вікон, та 

будинку № 2 дотримується.
Протягом 2012–2013 років ТОВ “Центр обробки документів і науко-

во-технічної інформації” були проведені палітурні роботи – оформлено 
769 справ.

За звітом про виконання плану заходів з контролю за наявністю, 
станом та рухом документів Національного архівного фонду на 2009– 
2019 роки протягом 2010–2012 років перевірено 12430 справ (у 2010 році 
– 11598 справ, у 2011 році – 832 справи, у 2012 році – 0 справ). Перевірян-
ня наявності справ здійсюється ЕК Архіву.

На 01.01.2013 в Архіві зберігається 66 фондів 519740 од. зб. управ-
лінської документації, 832 од. обл. фотодокументів, 2469 од. зб. докумен-
тів з особового складу. 

Видавання документів з архівосховищ відбувається на підставі за-
мовлення на видачу документів. З 06 червня 2013 року ведеться книга 
видавання справ з архівосховищ ВДА МЗС України. 

За межі Архіву у тимчасове користування документи не видаються. 
У фондах науково-довідкової бібліотеки Архіву зберігається 27314 од. 

книг і брошур, з яких заінвентаризовано 26635 од.; річних комплектів 
журналів – 1512; номерів журналів – 20090 од., з яких заінвентаризовано – 
20002 од.; річних підшивок газет – 8; дублетного і обмінного фонду –  
81 од. 

Облікові документи складаються з: книга обліку надходжень доку-
ментів на постійне зберігання, ведення якої розпочато з 10 січня 2013 
року та “Опис фондів документів, що знаходяться на зберіганні в ВДА 
МЗС України”, який був складений на виконання п.3 Плану усунення не-
доліків, викладених в Акті спеціальної експертизи наявності умов, необ-
хідних для провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею 
в Міністерстві закордонних справ, який був введений в дію відповідно 
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до розпорядження начальника Управління державного архіву МЗС від 
13.07.2009 № 7, і який затверджений спеціальним представником України 
з питань Близького Сходу та Африки 11.06.2009.

У 2012 році Архівом розпочато складання карток фондів. Станом 
на 01.01.2013 року складено та надіслано до Укрдержархіву картки на  
14 фондів (№№ 1-7, 9, 10-12, 27, 54, 55).

Виявлено такі недоліки у роботі Архіву з питань збереження та об-
ліку документів НАФ.

Пожежна сигналізація не працює з 1997 року.
В архіосховищах відсутня система вентиляції та кондиціювання 

повітря.
Охоронною сигналізацією оснащено одне сховище будівлі № 1, де 

зберігаються таємні документи. Охоронною сигналізацією оснащено 
також підвали та перші поверхи будівель № 2 та № 3, де розташовано  
6 архівосховищ Архіву.

В архівосховищі № 1 (кім. 408) на четвертому поверсі будівлі МЗС 
України вікна не затемнені, є 2 комп’ютери та 2 принтери, на стелажах 
розміщені квіти, решіток на вікнах немає. Міжнародні договори не про-
шиті, не пронумеровані, в одній папці з оригіналом документів збері-
гається його ксерокопія (незасвідчена), зустрічаються документи у плас-
тикових файлах.

У робочій кімнаті № 401 зберігаються неопрацьовані документи на 
дерев’яних стелажах, які не оброблені вогнезахисним розчином.

У деяких сховищах наявні сторонні предмети.
Порушується охоронний режим: не регламентовано порядок допуску 

до сховищ працівників Архіву. Визначено лише в усній формі і не зафік-
совано ніяким розпорядчим документом список відповідальних осіб за 
сховища Архіву, а також пацівників Архіву, які мають право опечатувати 
сховища та робочі приміщення.

Не ведуться книги обліку відвідування сховищ сторонніми особами, 
не складаються паспорти архівосховищ.

За усною інформацією начальника Архіву Овчаренко І. В. заходи 
щодо евакуації архівних матеріалів передбачено в загальному плані єва-
куації МЗС України на час можливих надзвичайних ситуацій та особли-
вий період, але запасних виходів та планів евакуації документів в архі-
восховищах немає.

Кількість будівель та одна з адрес, зазначена у паспорті Архіву, не 
відповідає дійсності.

Кількість архівосховищ, зазначена у паспорті Архіву, не відповідає 
наявній кількості архівосховищ. Так, за даними паспорта Архіву зазначе-
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но 11 архівосховищ: 5 у будинку № 1 та 6 у будинку № 2. Але в будинку 
№ 1 фактично знаходиться 7 архівосховищ.

Не у повній мірі дотримуються вимоги розміщення стелажів у схови-
щах. Відстань між рядами стелажів є меншою, ніж встановлена вимогами 
ГСТУ 55.001–98 “Документи з паперовими носіями. Правила зберігання 
Національного архівного фонду. Технічні вимоги”, що ускладнює вільне 
проходження між стелажами та взяття справ з коробок.

Стелажі потребують перенумерації.
Не всі сховища оснащено приладами для вимірювання температури 

та вологості повітря.
Показники температури та вологості у сховищах фіксуються один-

два рази в місяць. Ведення журналу обліку температурно-вологісного 
режиму розпочато тільки у вересні 2012 року. Останні показники за жур-
налом сховища № 1 зафіксовано 17.10.2013 року. Це унеможливлює здій-
снення контролю за температурно-вологісним режимом у сховищах.

Санітарно-гігієнічний режим у сховищах не дотримується. Згідно з гра-
фіком прибирання вологе прибирання відбувається один раз в місяць, спос-
терігається наявність значної кількості пилу на стелажах та документах. 

Працівники в сховищах працюють без спеціального одягу (халатів, 
рукавичок тощо).

У сховищі № 2 (поверх 1) вхідні двері дерев’яні.
Сховища № 5, 6, де зберігаються книжний і журнальний фонди та 

сховище № 3, де зберігаються неописані та неопрацьовані справи, не опе-
чатуються.

Справи оформлено не належним чином – відсутні титульні аркуші та 
аркуші-засвідчувачі, не на всіх справах проставлено повний шифр (від-
сутні номери фондів, описів).

Закартоновано не всі документи, а лише 303908 од. зб. управлінської 
документації, що складає 58 % від загальної кількості од. зб. і 66 % від 
кількості описаних од. зб.

У 2012 році Інститутом біології Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка проведено мікологічне обстеження архівос-
ховищ та документів. За результатами обстеження зроблено висновок, що 
встановлені кількісні показники вмісту мікроскопічних грибів, їх видова 
і родова приналежність в обстеженому приміщенні архівосховища та ро-
бочій кімнаті № 401 становлять небезпеку як для об’єктів збереження, 
так і для здоров’я людей. Причинами розвитку грибів є недотримання 
необхідного температурно-вологісного режиму та відсутність його кон-
тролю, порушення санітарно-гігієнічного режиму, оскільки приміщен-
ня не прибираються протягом більш тривалого часу, недотримання не-
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обхідних умов зберігання документів (не всі документи зберігаються у 
коробках, частково розміщені на підлозі). Рекомендації за результатами 
обстеження (знепилення, просушування документів, зберігання докумен-
тів в спеціальних картонних папках, проведення ремонтних робіт та де-
зінфекційної обробки стін в обстеженому архівосховищі) не виконано, 
що загрожує збереженню документів НАФ, здоров’ю працівників Архіву 
та користувачів.

Страховий фонд на документи не створюється. Фонд користування у 
вигляді ксерокопій створено лише на міжнародні договори.

Фонд користування не обліковано і зберігається у папках разом із 
оригіналами документів.

Основні облікові документи – список фондів, аркуші фондів, реєстр 
описів – в Архіві не ведуться. 

Не заведено справу фонду на кожен фонд, який зберігається в Ар-
хіві. 

Описи справ постійного зберігання нумеруються у валовому поряд-
ку на рівні Архіву, а не фонду. Справи в описах нумеруються у валовому 
порядку на рівні фонду, а не опису. 

Загальна кількість справ у фонді № 1 не відповідає дійсності, оскіль-
ки описи справ не мають підсумкового запису або мають неправильний 
підсумковий запис, бо додано (вклеєно, дописано) багато літерних справ 
в описах, які в підсумковому запису не зазначені. Фонд № 1 потребує 
вивіряння описів і вивіряння загальної кількості справ у фонді через ви-
явлені розбіжності. 

За паспортом Архіву є 214 описів, хоча в наявності у друкованому 
вигляді є тільки 21. Опис на фонд № 2, Міжнародні договори України, 
відсутній. Ведеться лише картотека в електронному вигляді. Описи на 
фонди №№ 3, 4 ведуться у вигляді картотеки. Опис на фотодокументи –  
у чорновому варіанті, має багато перекреслень і не має підсумкового за-
пису.

За описом фондів документів, що знаходяться на зберіганні в Ар-
хіві, – 213 описів, при цьому 18 описам присвоєно номер, але їх ще не 
складено. Інші описи являють собою робочий рукописний варіант.

Наявні друковані описи складено лише у двох примірниках.
За даними паспорта Архіву до описів внесено лише 457190 од. зб., 

що складає 80 % від загальної кількості справ, проте при візуальному об-
стеженні та з огляду на те, що лише 21 опис у друкованому вигляді, а інші 
описи ще у робочому стані, а то і взагалі не складені, очевидним стає, що 
кількість неописаних справ буде набагато більшою.

Не дотримуються нормативні вимоги і у фондуванні документів, а 
саме у присвоєнні назв фондам, які не розкривають зміст самого фонду. 
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Називати фонди – “Документи з основної діяльності”, “Особові спра-
ви”, “Таємні документи”, “Фотодокументи”, “Розсекречені документи”, 
“Справи закордонних установ” неприпустимо.

У книзі видавання справ з архівосховища зустрічаються випадки не 
зазначення підтвердження повернення документів (підпис і дата), а також 
вона розрахована на всі сховища, при цьому графи “Номер сховища” в ній 
немає. Немає розподілу за видом видавання документів – працівникам 
МЗС України, дослідникам, на проведення палітурних робіт тощо.

Є випадки порушення строків повернення документів (вида-
но 21.06.2013, а повернуто 04.07.2013; видано 06.09.2013, а повернуто 
18.09.2013). При цьому кімнати для зберігання виданих з архівосховища 
справ немає, оскільки видані справи зберігаються у робочій кімнаті.

У замовленнях на видачу документів зустрічаються випадки не за-
значення номерів справ та фондів, назв документів, які видаються.

Акт перевіряння наявності і стану документів та аркуш перевіряння 
наявності і стану документів не складається.

У 2010 р. за результатами перевіряння наявності справ не виявлено 
38 справ, але картки на невиявлені справи не складено. Картотека невияв-
лених справ не ведеться. Розшук цих справ не відбувається.

Акт за результатами вивчення у МЗС України стану організації ро-
боти з виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента 
України, щодо формування та реалізації державної політики у сфері зов-
нішніх зносин України, вхідний № 999 від 02.04.2012, містить висновок 
про те, що не повною мірою вживаються заходи щодо забезпечення вико-
нання галузевим державним архівом МЗС України функцій щодо належ-
ного зберігання, охорони та обліку архівних документів.

Однак, діяльність галузевого державного архіву відповідно до чин-
ного законодавства не організовано і продовжує існувати реальна загроза 
втрати документів Національного архівного фонду.

У Архіві фактично відсутній державний облік документів Націо-
нального архівного фонду.

Архів продовжує видавати користувачам документи без поаркушно-
го перевіряння справ працівниками Архіву перед їх видаванням користу-
вачам, та після повернення, що підтверджується вибірковим перевірян-
ням чотирьох справ, які видавалися у 2013 році користувачам:

фонд 8, опис 181, справи 4 та 5. Номери аркушів витиралися, а зверху 
проставлено нову нумерацію. Засвідчувальний запис містить не архівний 
номер справи, а діловодний індекс, дата складання і підпис укладача від-
сутні, кількість аркушів у справі 5 виправлена за допомогою коректора. 
Аркуш користування документами у справах відсутній;
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фонд 8, опис 181, справи 64 та 65. Справа 65 “Політичні питання” 
1994 року. Справи не оправлено, аркуш-засвідчувач у справах відсутній, 
номери аркушів витиралися, а зверху проставлено нову нумерацію. Ар-
куш користування документами у справах відсутній. У кожній справі ви-
явлено не пронумеровані аркуші.

3. Використання інформації 
4. документів Національного архівного фонду 
В Архіві відсутній читальний зал для роботи з документами, через 

що дослідники працюють з документами у читальному залі бібліотеки 
(кім. 405). Архів видає і неоправлені справи, з якими дослідники працю-
ють в робочій кімнаті Архіву (к. 401). Документи з Фонду 2, Міжнародні 
договори України, видаються користувачам лише в ксерокопіях.

Користувачі оформлюються за клопотанням керівництва наукового 
чи навчального закладу на ім’я керівництва МЗС України, заповнюють 
анкету та зобов’язання дослідника. Для отримання архівних документів 
заповнюють замовлення на видачу документів.

Листи-клопотання, анкети та зобов’язання дослідників, бланки за-
мовлень на видачу документів формуються у справу “Допуск громадян 
до роботи над архівними документами”.

Архів не виготовляє копії документів на замовлення користувачів, 
але надає копії на замовлення центральних органів виконавчої влади на 
безоплатній основі.

У Архіві у 2010 році працювало 22 дослідники, у 2011 – 14, у 2012 – 19, 
за 11 місяців поточного року – 23. Дослідникам для роботи протягом року 
видавалося від 300 до 750 одиниць зберігання.

Щорічно ще від 150 до 250 одиниць зберігання видається для роботи 
працівникам МЗС України.

У Архіві наявна картотека на особові справи колишніх працівників 
МЗС України та дипломатичних установ та картотека і електронна база 
на документи Фонду 2, Міжнародні договори України. Пошук документів 
з інших фондів можливий лише за описами справ.

Читальний зал бібліотеки розрахований на 6 посадочних місць. Ко-
ристувачам бібліотеки доступні алфавітний, систематичний індикаторний 
каталоги, реєстраційна картотека періодичних видань. Розпочато роботу 
зі створення автоматизованої бібліотечної інформаційної системи (АБІС) 
“ІРБІС-32”. Окрім того, з 2004 року працівники бібліотеки наповнюють 
електронну інформаційно-пошукову базу публікацій у вітчизняній та за-
рубіжній періодиці, якою поповнюються фонди бібліотеки.

Щорічно послугами абонементу та читального залу бібліотеки ко-
ристуються близько 1200 читачів, їм видається близько 3 тис. книжкових 
та до 7 тис. періодичних видань.
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Бібліотекою щорічно надається від 600 до 1000 інформаційно-біб-
ліографічних довідок та до 90 фактографічних довідок.

Щорічно зростає кількість екскурсій, що проводяться працівниками 
Архіву експозицією Музею історії дипломатичної служб: у 2010 році про-
ведено 15 таких екскурсій, у 2011 – 20, у 2012 – 18, за 11 місяців поточно-
го року проведено вже 41 екскурсію.

Представники Архіву залучаються до міжвідомчого міжнародно-
го співробітництва на дво- та багатосторонній основі з питань архівної 
справи 

(у 2009 р. проводились консультації з МЗС Азербайджану, у 2012 р. – 
в рамках СНД у м. Мінську).

Працівники Архіву беруть участь у видавничій роботі, що здійс-
нюється МЗС України. Зокрема, при підготовці видань “Історія українсь-
кої дипломатії: перші кроки на міжнародній арені (1917–1924 рр.)” (2010), 
XII випуск щорічника “Україна дипломатична” (2011). У поточному році 
працівники Архіву включені до складу робочої групи МЗС України, що 
працює над підготовкою українсько-російського збірника документів 
“Україна – Росія. 2001–2010 рр.”.

Архів проводить виставкову роботу. Протягом 2010–2013 років його 
працівниками оформлено модуль МЗС України на щорічній загально-
державній виставковій акції “Барвиста Україна” (Національний комп-
лекс “Експоцентр України”, 2010) та експозицію на вшанування пам’яті  
Г. Й. Удовенка (Музей історії дипломатичної служби, 2013); підготовлено 
фотовиставку “Опалені війною. Українська дипломатія під час Великої 
Вітчизняної війни”, присвячену 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчиз-
няній війні”; фотодокументальні виставки “20-річчя незалежності Украї-
ни” та “95-річчя української дипломатії”.

Архів також готує виставки за матеріалами з фондів бібліотеки:  
“65-річниця ООН” (2010), “Голодомор в Україні 1932–1933 рр.” (2011), 
“95-річчя української дипломатії” (2012), “Дар від доктора історичних 
наук професора Ю. М. Мацейка МЗС України” (2013), а також щорічно до  
4 виставок нових надходжень до бібліотеки.

Водночас у роботі Архіву з питань використання інформації доку-
ментів НАФ існує низка недоліків.

У своїй роботі з обслуговування користувачів працівники Архіву не 
керуються Порядком користування документами НАФ, що належать де-
ржаві, територіальним громадам (далі – Порядок), затвердженим наказом 
Держкомархіву України від 24.11.2005 № 139 та зареєстрованим в Мініс-
терстві юстиції України 09.12.2005 за № 1473/11753 (із змінами).
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Обслуговування користувачів проводиться відповідно до Правил ро-
боти дослідників з матеріалами та документами, що знаходяться на збері-
ганні у ВДА МЗС України (далі – Правила), що не затверджені наказом 
Міністерства. Остання редакція Правил затверджена Спеціальним пред-
ставником України з питань Близького Сходу та Африки 13.01.2012.

Відповідно до зазначених Правил, до користування документами з 
фондів Архіву допускаються лише наукові працівники та спеціалісти, які 
є працівниками вищих наукових та навчальних закладів України, і займа-
ються науково-дослідною роботою.

Такий документ як “Зобов’язання дослідника” взагалі не передба-
чений Порядком, форми інших документів не відповідають тим, що за-
тверджені Порядком. Наприклад, у замовленні на видачу справ відсутня 
графа про кількість аркушів у справі, що видається.

Окрім того, у замовленнях на видачу документів для користування 
трапляються випадки відсутності підпису начальника Архіву під резолю-
цією “ДОЗВОЛЯЮ”, а також підпису працівника, що підтверджує повер-
нення справ користувачем.

У справах відсутні аркуші користування документами, а поаркушне 
перевіряння справ працівниками Архіву перед їх видаванням користува-
чам, та після повернення не проводиться. Трапляються випадки видаван-
ня на одне замовлення дослідника кількох десятків справ, хоча Правила-
ми (всупереч нормам, встановленим Порядком) передбачено видачу лише 
5 справ на одне замовлення.

Таким чином, робота Архіву з організації доступу користувачів до 
документів НАФ, що здійснюється відповідно до Правил, порушує ви-
моги нормативно-правових актів у сфері архівної справи, зокрема: до-
ступ до документів НАФ забезпечується лише для обмеженої категорії 
користувачів; читальний зал відсутній; із порушенням встановлених ви-
мог відбувається оформлення користувачів та складання замовлення на 
видачу документів для користування; збереження документів НАФ при 
користуванні ними не забезпечується. 

Заступник директора департаменту – начальник відділу зберігання та 
обліку документів НАФ Укрдержархіву Л. А. Кисельова
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Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву  
від 17.12.2013 № 14/4 “Про роботу із зверненнями громадян  

в Укрдержархіві, Державному департаменті СФД та 
державних архівах у 2013 році”

від 19 грудня 2013 року № 189

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 17.12.2013 № 

14/4 “Про роботу із зверненнями громадян в Укрдержархіві, Державному  
департаменті СФД та державних архівах у 2013 році”.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург

РІШЕННЯ
колегії Державної архівної служби України

від 17 грудня 2013 року № 14/41

Про роботу із зверненнями громадян в Укрдержархіві,  
Державному департаменті СФД та державних архівах  

у 2013 році

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу вико-
ристання інформації департаменту організації архівної роботи Укрдерж-
архіву Д. В. Ярошенка про роботу із зверненнями громадян в Укрдержар-
хіві, Державному департаменті СФД та державних архівах у 2013 році, 
колегія відзначає, що зазначене питання перебуває під постійним конт-
ролем з боку керівництва Укрдержархіву, Державного департаменту СФД 
та державних архівів, рівень організації цієї роботи відповідає вимогам, 
установленим законодавством.

Питання роботи із зверненнями громадян розглядається на засіданнях 
колегій Укрдержархіву та державних архівів не рідше одного разу на рік.

Двічі на рік до 2 січня та до 1 липня Державний департамент СФД та 
державні архіви інформують Укрдержархів про стан роботи із звернення-
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ми громадян. Узагальнена інформація подається відділом використання 
інформації департаменту організації архівної роботи Укрдержархіву до 
Кабінету Міністрів України.

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян, 
графік його проведення затверджено Укрдержархівом, Державним депар-
таментом СФД та всіма державними архівами.

При розгляді заяв громадян в першу чергу виконуються звернення 
найменш соціально захищених верств населення, колишніх в’язнів гетто 
та концтаборів, репресованих, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціаліс-
тичної Праці, Героїв України, інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.

Відповідно до Закону України “Про звернення громадян” державні 
архівні установи, як правило, надають відповідь на звернення у місячний 
термін. У випадку необхідності подовження термінів виконання звернень, 
заявники завчасно попереджаються про це.

З метою поліпшення роботи із зверненнями громадян державни-
ми архівами проводяться навчальні семінари для начальників архівних 
відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів. Слід від-
значити роботу в цьому напрямку держархівів Вінницької, Волинської, 
Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Сумської, Харківської та Черні-
вецької областей.

Державними архівами активізовано роботу з надання у засобах ма-
сової інформації роз’яснень з найбільш актуальних питань, що хвилюють 
громадян. Найактивніше в цьому напрямку працювали держархіви в Ав-
тономній Республіці Крим, Волинської, Закарпатської, Київської, Кіро-
воградської, Одеської, Рівненської та Хмельницької областей.

Керівництвом держархівів Одеської та Чернівецької областей ор-
ганізовано проведення виїзних прийомів громадян.

У період з січня по листопад 2013 року Укрдержархівом отримано 
та надано відповіді на 280 звернень громадян України. На особистому 
прийомі керівництвом Укрдержархіву прийнято 15 громадян, всі питання 
вирішені по суті.

Також проводилась робота з оперативного реагування на звернення 
громадян, що надходять до Укрдержархіву з Державної установи “Урядо-
вий контактний центр”. Станом на 1 грудня 2013 року Укрдержархівом 
розглянуто 235 таких звернень, що на 68 % перевищує показник виконан-
ня таких запитів за аналогічний період минулого року.

Відділами міжнародного співробітництва та використання інформа-
ції департаменту організації архівної роботи Укрдержархіву розглянуто 
та надано роз’яснення на 567 звернень громадян України та іноземних 
громадян, що надійшли на адресу відділів електронною поштою.
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Відділом міжнародного співробітництва розглянуто понад 700 за-
питів іноземних громадян та осіб без громадянства, що надходять від 
МЗС України або безпосередньо від іноземців.

Станом на 15 листопада 2013 року центральними державними ар-
хівами, держархівами областей, мм. Києва та Севастополя, архівними 
відділами райдержадміністрацій і міських рад надано відповіді на більш 
ніж 392 тис. звернень громадян в тому числі: 317 тис. запитів соціально-
правового характеру, 47 тис. тематичних, 3 тис. генеалогічних та 26 тис. 
запитів за актами цивільного стану.

Понад 12 тис. з цих звернень надійшли від іноземних громадян. На 
особистому прийомі керівництвом та працівниками столів довідок архів-
них установ прийнято 188 тис. звернень.

У середньому одним працівником держархіву виконується 4 запити 
на день.

1,5 % від загальної кількості звернень, отриманих Укрдержархівом 
та державними архівами у звітному періоді, становлять звернення від 
героїв, інвалідів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років та від вете-
ранів війни.

Фактів безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявни-
ків з боку Укрдержархіву та державних архівів не виявлено.

Електронну реєстрацію звернень громадян, комп’ютерні систе-
ми обліку звернень громадян та контролю за вирішенням порушених у 
них питань впроваджено ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДНТА, ЦДАМЛМ, ЦДЕА,  
Держархівом в Автономній Республіці Крим, держархівами Вінницької, 
Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізь-
кої, Кіровоградської, Луганської, Полтавської, Харківської, Херсонської, 
Черкаської, Чернівецької областей, Держархівом м. Севастополя.

З метою поліпшення організації роботи зі зверненнями громадян, 
зокрема пошуку витребуваних документів, державними архівами про-
довжується робота зі створення баз даних (переліків), каталогів, інших 
довідково-пошукових засобів. Слід відзначити роботу в цьому напрямку 
ЦДАГО та Держархіву Одеської області.

Колегія вирішує:
1. Інформацію начальника відділу використання інформації депар-

таменту організації архівної роботи Укрдержархіву Д. В. Ярошенка про 
роботу із зверненнями громадян в Укрдержархіві, Державному департа-
менті СФД та державних архівах у 2013 році взяти до відома.

2. Відділу використання інформації департаменту організації архів-
ної роботи Укрдержархіву:
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1) забезпечити постійне надання методичної допомоги державним 
архівним установам з питань організації роботи із зверненнями грома-
дян;

2) підготувати для розгляду на засіданні колегії Укрдержархіву у 
грудні 2014 року питання про роботу із зверненнями громадян в Укрде-
ржархіві, Державному департаменті СФД, державних архівах.

3. Відділу міжнародного співробітництва департаменту організації 
архівної роботи Укрдержархіву:

1) продовжити активне співробітництво Укрдержархіву із засобами 
масової інформації з метою поліпшення інформованості населення про 
роботу із зверненнями громадян;

2) забезпечити у 2014 році участь керівництва Укрдержархіву у ро-
боті “гарячої лінії” Кабінету Міністрів України.

4. Державному департаменту СФД та керівникам державних архівів 
забезпечити:

1) рівень організації роботи із зверненнями громадян відповідно до 
вимог, установлених законодавством та Методикою оцінювання рівня ор-
ганізації роботи із зверненнями громадян;

2) розгляд на засіданнях дирекції та колегій не менше ніж раз на рік 
питання про стан організації роботи із зверненнями громадян;

3) продовжити роботу з висвітлення в засобах масової інформації та 
на власних веб-сайтах інформації про роботу із зверненнями громадян та 
її результати.

Голова колегії О. П. Гінзбург

Секретар колегії І. В. Шеремет

ДОВІДКА
про роботу із зверненнями громадян в Укрдержархіві,

Державному департаменті СФД
та державних архівних установах у 2013 році

Питання належної організації роботи із зверненнями громадян та її 
ефективність перебувають під постійним контролем з боку керівництва 
Укрдержархіву, Державного департаменту СФД та державних архівів. 
Вжиття конкретних заходів сприяє оперативному вирішенню порушених 
у зверненнях проблем, забезпеченню конституційних прав громадян на 
отримання архівної інформації з метою захисту законних прав та інте-
ресів.
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Державні архіви дотримуються у своїй діяльності вимог Методики 
оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах 
виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 24.06.2009 № 630.

Поліпшенню діяльності Укрдержархіву та державних архівів у цьо-
му напрямку сприяє розгляд питання роботи із зверненнями громадян на 
засіданнях колегій не рідше одного разу на рік.

Наказами керівництва Укрдержархіву, Державного департаменту 
СФД та державних архівних установ затверджено графіки особистого 
прийому громадян; при розгляді заяв громадян в першу чергу виконують-
ся запити звернення найменш соціально захищених верств населення, 
колишніх в’язнів гетто та концтаборів, репресованих, Героїв Радянсько-
го Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, інвалідів та ве-
теранів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, учасників ліквідації 
аварії на ЧАЕС.

Відповідно до Закону України “Про звернення громадян” державні 
архівні установи, як правило, надають відповідь на звернення у місячний 
термін. У випадку необхідності подовження термінів виконання звернень, 
заявники завчасно попереджаються про це.

Як і у попередні роки причинами порушення термінів виконання 
звернень громадян є недостатність пошукових даних, зазначених у звер-
ненні, а також необхідність перегляду великої кількості справ з метою 
виявлення витребуваної інформації.

До довідкової роботи залучаються співробітники інших структурних 
підрозділів. Про необхідність збільшення штатної чисельності відділів 
використання інформації документів або створення секторів довідкової 
роботи наголошується в інформаціях переважної більшості державних 
архівів.

Укрдержархівом, Державним департаментом СФД та державними 
архівами забезпечується систематична перевірка стану організації роботи 
із зверненнями громадян. Результати проведеної роботи висвітлюються в 
засобах масової інформації, на галузевому веб-порталі “Архіви України” 
та на власних веб-сайтах.

На галузевому веб-порталі “Архіви України” діють і постійно онов-
люються рубрики “Звернення громадян”, “Громадянське суспільство і 
влада”, “Державні послуги”, “Інформуємо громадськість”, “Довідковий 
апарат”, “Розсекречення архівних матеріалів”.

На веб-сайтах державних архівів діють консультативні сторінки 
“Звернення громадян”, що містять інформацію про графік особистого 
прийому громадян, номери телефонів “гарячої лінії”, переліки запитів, 
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що виконуються державними архівами безкоштовно та на платній основі, 
інша довідкова інформація.

Двічі на рік до 2 січня та до 1 липня Державний департамент СФД та 
державні архіви інформують Укрдержархів про стан роботи із звернення-
ми громадян. Узагальнена інформація подається відділом використання 
інформації департаменту організації архівної роботи Укрдержархіву до 
Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Держархіви областей, мм. Києва та Севастополя також систематично 
інформують про стан цієї роботи за Класифікатором звернень громадян 
місцеві державні адміністрації.

У 2013 році з метою поліпшення роботи із зверненнями громадян 
держархівами Вінницької, Волинської, Донецької, Запорізької, Кіро-
воградської, Сумської, Харківської та Чернівецької областей проведено 
навчальні семінари для начальників архівних відділів райдержадмініст-
рацій, міських рад, трудових архівів.

Керівництвом держархівів Одеської та Чернівецької областей ор-
ганізовано проведення виїзних прийомів громадян.

Дежархівами в Автономній Республіці Крим та Харківської області 
запроваджено надання громадянам он-лайн консультацій за допомогою 
skype-зв’язку.

Укрдержархівом та державними архівами активізовано роботу з на-
дання роз’яснень з найбільш актуальних питань, що хвилюють громадян 
у засобах масової інформації.

5 березня 2013 року перший заступник Голови Укрдержархіву  
В. М. Воронін та 27 серпня 2013 року заступник Голови Укрдержархіву 
О. В. Музичук взяли участь у роботі прямих телефонних ліній Кабінету 
Міністрів України. Громадян, що телефонували, в основному цікавили 
питання документального підтвердження стажу роботи та розміру за-
робітної плати, нагородження, проведення генеалогічних досліджень за 
документами державних архівів.

Голова Укрдержархіву О. П. Гінзбург взяла участь у запису телепере-
дачі на тему “Соціальний статус: пошук документів в архівах”, що вийш-
ла в ефір на телеканалі “Тоніс” 13 серпня 2013 року.

29 квітня 2013 року заступник Голови Укрдержархіву О. В. Музи-
чук взяла участь у прямому ефірі телепередачі “Громадська приймальня” 
на ТРК “Київ”, під час якого розповіла про діяльність Укрдержархіву та  
державних архівних установ, про виконання запитів соціально-правово-
го, тематичного та генеалогічного характеру, відповіла на запитання гро-
мадян, що надходили у прямому ефірі.

Серед державних архівів найбільш активно працювали у цьому на-
прямку держархіви в Автономній Республіці Крим, Волинської, Закар-
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патської, Київської, Кіровоградської, Одеської, Рівненської та Хмельни-
цької областей.

У період з січня по листопад 2013 року Укрдержархівом надано 
відповіді на 280 (на 23 % більше, ніж за аналогічний період 2012 року) 
звернень громадян України, в тому числі 5 скарг. На особистому прийомі 
керівництвом Укрдержархіву прийнято 15 громадян, усі питання виріше-
но по суті.

Відділом міжнародного співробітництва розглянуто близько  
650 звернень іноземних громадян, що надходять від МЗС України або 
безпосередньо від іноземців.

Відділами міжнародного співробітництва та використання інформа-
ції департаменту організації архівної роботи Укрдержархіву розглянуто 
та надано відповіді на понад 800 звернень громадян України та іноземних 
громадян, що надійшли електронною поштою.

Також проводилась робота з оперативного реагування на звернення 
громадян, що надходять до Укрдержархіву з Державної установи “Урядо-
вий контактний центр”. Тенденція до зростання кількості таких запитів 
зберігається. Станом на 1 грудня 2013 року Укрдержархівом розглянуто 
235 таких звернень, що на 68 % перевищує показник виконання таких 
запитів за аналогічний період минулого року.

13 листопада 2013 року заступник Голови Укрдержархіву О. В. Му-
зичук взяла участь у нараді-семінарі на тему: “Розвиток взаємодії Уря-
дового контактного центру і центральних органів виконавчої влади в за-
безпеченні розгляду звернень заявників та організації роботи телефонних 
“гарячих ліній”, телефонних довідкових служб органів виконавчої вла-
ди”, що відбувся у Клубі Кабінету Міністрів України. У своїй доповіді 
директор державної установи “Урядовий контактний центр” В. С. Плохій 
відзначив Державну архівну службу серед центральних органів виконав-
чої влади, що найкраще забезпечують оперативне реагування на звернен-
ня, що надходять на урядову телефонну “гарячу лінію”.

До Державного департаменту СФД за звітний період звернення гро-
мадян не надходили.

Станом на 15 листопада 2013 року центральними державними ар-
хівами, держархівами областей, мм. Києва та Севастополя, архівними 
відділами райдержадміністрацій і міських рад надано відповіді на більш 
ніж 392 тис. звернень громадян в тому числі: 317 тис. запитів соціально-
правового характеру, 47 тис. тематичних, 3 тис. генеалогічних та 26 тис. 
запитів за актами цивільного стану.

Понад 12 тис. з цих звернень надійшли від іноземних громадян. На 
особистому прийомі керівництвом та працівниками столів довідок архів-
них установ прийнято 188 тис. звернень.
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Кількість запитів тематичного характеру зросла і становить 12 % від 
загальної кількості запитів, що надійшли до архівних установ за звітний 
період. Переважна більшість таких запитів стосувалася виявлення відо-
мостей біографічного характеру, підтвердження факту виділення земель-
них ділянок підприємствам та організаціям під будівництво об’єктів, вве-
дення їх в експлуатацію та передачу на баланс; надання дозволів на їх 
перебудову та реконструкцію; виділення житла та продаж домоволодінь; 
реєстрація, перейменування та реорганізація підприємств, установ та ор-
ганізацій; встановлення ювілейних дат установ та підприємств у регіо-
нах, історії їхньої діяльності; історії населених пунктів.

Центральними державними архівами та держархівами областей, 
мм. Києва та Севастополя за звітній період виконано 47 690 запитів со-
ціально-правового характеру, 65 % з них виконано з позитивним резуль-
татом і ще на 18,5 % запитів надано рекомендації звернутися за місцем 
знаходження документів. Найбільше навантаження припало на ЦДАВО,  
ЦДАГО, ЦДІАЛ, держархіви в Автономній Республіці Крим, Жито-
мирської, Івано-Франківської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Сум-
ської та Чернівецької областей.

Тематика соціально-правових запитів 2013 року залишилася сталою: 
підтвердження трудового стажу та розміру заробітної плати (31 %), ак-
тового запису цивільного стану (метричного запису) (25 %), виділення 
земельних ділянок (25 %), отримання нагород (2 %), політичних репресій 
та розкуркулення (6 %), участі у партизанському русі (2 %), примусового 
перебування в Німеччині (1,5 %), проживання на окупованій території 
(2,5 %), навчання (5 %).

У середньому одним працівником держархіву виконується 4 запити 
на день.

1,5 % від загальної кількості звернень, отриманих Укрдержархівом 
та державними архівами у звітному періоді, становлять звернення від 
героїв, інвалідів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років та від вете-
ранів війни.

Наявність скарг на роботу державних архівів з виконання звернень 
громадян становить 0,2 % від загальної кількості, здебільшого вони сто-
суються додаткового виявлення відомостей та архівних матеріалів.

Фактів безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявни-
ків з боку Укрдержархіву та державних архівів не виявлено.

Проблемних питань у стосунках з місцевими органами РАЦС та ПФУ 
з виконання запитів соціально-правового характеру у архівних установ 
цього року не виникало, усі питання вирішувалися в робочому порядку.
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Електронну реєстрацію звернень громадян, комп’ютерні систе-
ми обліку звернень громадян та контролю за вирішенням порушених у 
них питань впроваджено ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДНТА, ЦДАМЛМ, ЦДЕА,  
Держархівом в Автономній Республіці Крим, держархівами Вінницької, 
Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізь-
кої, Кіровоградської, Луганської, Полтавської, Харківської, Херсонської, 
Черкаської, Чернівецької областей, Держархівом м. Севастополя.

У звітному періоді державними архівами підготовлено низку мето-
дичних розробок з питань організації роботи із зверненнями громадян: 
методичні рекомендації “Реєстрація звернень фізичних і юридичних осіб 
в архівних установах області” (Держархів Запорізької області); “Мето-
дичні рекомендації про порядок наведення генеалогічних, фактологіч-
них, біографічних, майнових запитів та оформлення звернень МЗС Украї-
ни, установ, організацій та громадян іноземних держав”, “Альбом зразків 
оформлення відповідей на звернення і тематичні запити юридичних і фі-
зичних осіб” (Держархів Івано-Франківської області); методичні рекомен-
дації “Виконання запитів соціально-правового характеру (нова редакція)” 
та “Порядок виконання запитів у Державному архіві Одеської області” 
(Держархів Одеської області); методичні рекомендації “Організація ро-
боти із зверненнями громадян в архівних відділах райдержадміністрацій 
та міських рад” (Держархів Сумської області); “Інструкція щодо робо-
ти з документами фондів про репатріацію громадян із Польщі в Україну 
(переселенці у 1945–1948 рр.)”, “Методичні рекомендації щодо роботи з 
документами фонду № 6452 “Кримінальні справи репресованих грома-
дян м. Харкова та Харківської області” (Держархів Харківської області); 
методичні рекомендації “Організація роботи зі зверненнями громадян та 
порядок розгляду звернень” (Держархів Чернівецької області).

З метою поліпшення організації роботи із зверненнями громадян, 
зокрема пошуку витребуваних документів, державними архівними уста-
новами у 2013 році продовжувалася робота зі створення баз даних (пере-
ліків), каталогів, інших довідково-пошукових засобів. Зокрема, ЦДАГО 
завершено роботу зі створення іменної картотеки номенклатурних пра-
цівників ЦК ЛКСМУ, продовжується робота з поповнення бази даних за 
документами фонду 263 “Колекція позасудових справ реабілітованих” 
та іменного списку учасників підпільного руху опору в роки Великої 
Вітчизняної війни; Держархівом Одеської області створено іменний та 
тематичний покажчики до справ репресованих та реабілітованих фонду  
Р-8065 “Управління Служби безпеки в Одеській області”, перелік планів 
м. Одеси та Одеського порту, перелік журналів реєстрації прийнятих рі-
шень до документів виконкомів м. Одеси.
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Підсумовуючи викладене слід зазначити, що робота в архівній сис-
темі щодо організації виконання звернень громадян у 2013 році проводи-
лася на належному рівні.

Начальник відділу використання інформації Д. В. Ярошенко

Про затвердження орієнтовного плану проведення 
консультацій з громадськістю на 2014 рік

від 23 грудня 2013 року № 191

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 
2013 року № 12771/0/2–13 щодо затвердження та оприлюднення на влас-
ному офіційному веб-порталі річного орієнтовного плану проведення 
консультацій з громадськістю,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити орієнтовний план проведення консультацій з громад-

ськістю на 2014 рік (далі – орієнтовний план) (Додаток 1).
2. Відділу міжнародного співробітництва департаменту організації 

архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.):
1) до кінця грудня 2013 року надати орієнтовний план відділу інфор-

маційних технологій департаменту діловодства, формування, зберігання 
та обліку документів НАФ Укрдержархіву (Забенько Ю. І.) для розміщен-
ня на офіційному веб-порталі Укрдержархіву у рубриках “Новини” та 
“Громадянське суспільство і влада”;

2) до 10 січня 2014 року надати орієнтовний план Секретаріатові Ка-
бінету Міністрів для подальшого розміщення на урядовому сайті “Грома-
дянське суспільство і влада”;

3) до кінця грудня 2013 року направити громадській раді при Укрде-
ржархіві  інформації про затверджений орієнтовний план та врахування у 
ньому пропозицій громадської ради, наданих під час засідання 18 грудня 
2013 року чи причини їх відхилення;

4) забезпечити моніторинг виконання орієнтовного плану.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого за-

ступника Голови Державної служби Вороніна В. М.

Голова О. П. Гінзбург
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Про оголошення Всеукраїнського огляду-конкурсу стану умов 
і охорони праці в архівних установах за 2011–2013 роки

від 23 грудня 2013 року № 192

Відповідно до Положення про проведення Всеукраїнського огляду-
конкурсу стану умов і охорони праці в архівних установах, затвердженого 
наказом Міністерства юстиції від 08.08.2013 № 1638/5, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції від 09.08.2013 за № 1369/23901, з метою підви-
щення уваги керівників архівних установ і профспілкових організацій до 
питань забезпечення належних і безпечних умов праці, профілактики ви-
робничого та невиробничого травматизму в архівних установах

НАКАЗУЮ:
1. Оголосити Всеукраїнський огляд-конкурс стану умов і охорони 

праці в архівних установах за 2011–2013 роки (далі – Конкурс).
2. Результати Конкурсу оприлюднити у журналі “Архіви України”, 

“Віснику Державної архівної служби України” та газеті “Профспілкові 
вісті”.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург



174

ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ

В Укрдержархіві

10 жовтня 2013 р. Голова Державної архівної служби України  
О. П. Гінзбург надала інтерв’ю газеті “Урядовий кур’єр”.

* * *
15 жовтня 2013 р. відбулося засідання колегії Укрдержархіву, на 

якому розглянуто питання про відзначення Дня працівників архівних ус-
танов та про забезпечення взаємодії Укрдержархіву, СФД та державних 
архівних установ із ЗМІ та громадськими організаціями.

Того ж дня у конференц-залі комплексу споруд центральних  
державних архівних установ Голова Державної архівної служби України  
О. П. Гінзбург провела оперативну нараду з директорами спеціальних ус-
танов страхового фонду документації, НДІ мікрографії щодо стану вико-
нання планових завдань за 9 місяців 2013 року та підготовки до осінньо-
зимового періоду.

Того ж дня Голова Державної архівної служби України  
О. П. Гінзбург взяла участь у прес-конференції Міністра юстиції Олени 
Лукаш “Ініціативи 100 днів”.

* * *
22 жовтня 2013 р. на офіційному веб-порталі Укрдержархіву опуб-

ліковано документальну виставку “До 70-ї річниці початку форсування 
річки Дніпро на території Дніпропетровської області”.

* * *
23 жовтня 2013 р. на офіційному веб-порталі Укрдержархіву опуб-

ліковано документальну виставку “До 80-річчя від дня народження  
Б. В. Іваненка”.

* * *
25 жовтня 2013 р. у приміщенні Федерації профспілок України 

відбувся круглий стіл на тему: “Збереження та доступність трудових  
архівів”, в роботі якого взяла участь директор департаменту організації 
архівної роботи Укрдержархіву Т. П. Прись.

7 листопада 2013 р. Голові Державної архівної служби України  
О. П. Гінзбург присвоєно звання Почесний краєзнавець України.
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* * *
13 листопада 2013 р. заступник Голови О. В. Музичук взяла участь 

у нараді-семінарі на тему: “Розвиток взаємодії Урядового контактного 
центру і центральних органів виконавчої влади в забезпеченні розгляду 
звернень заявників та організації роботи телефонних “гарячих ліній”, 
телефонних довідкових служб органів виконавчої влади”, що відбувся у 
Клубі Кабінету Міністрів України.

* * *
19 листопада 2013 р. відбулося засідання колегії Укрдержархіву, на 

якому розглянуто підсумки аудиту ефективності діяльності ЦДІАЛ; про 
стан усунення недоліків, виявлених під час перевірки стану архівної 
справи у Державному науково-виробничому підприємстві “Державний 
інформаційний геологічний фонд України”; про стан усунення недоліків, 
виявлених під час проведення аудиту ефективності діяльності ЦДАЗУ.

* * *
17 грудня 2013 р. відбулося чергове засідання колегії Укрдержархіву, 

на якому, зокрема, розглянуто питання: про стан роботи галузевого де-
ржавного архіву Міністерства закордонних справ України; про стан ви-
конання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, 
у сфері державної кадрової політики за 2 півріччя 2013 року; про стан 
виконання Укрдержархівом законів України, постанов Верховної Ради 
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, власних 
рішень.

* * *
20 грудня 2013 р. на виконання наказу Міністерства юстиції “Про 

затвердження Плану заходів Міністерства юстиції України з проведення 
у 2013 році Всеукраїнського тижня права” заступник Голови О. В. Му-
зичук взяла участь у телепрограмі “Громадська приймальня” телеканалу 
“Київ”.

Того ж дня Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург та ди-
ректори центральних державних архівів взяла участь у прес-конференції 
“Життя та діяльність Тараса Шевченка в архівних документах (до 200-
річчя від дня народження Тараса Шевченка)”, яка відбулася в Укрінформі.

* * *
23 грудня 2013 р. Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург 

взяла участь у програмі “Про головне” Першого Національного телека-
налу.
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* * *
24 грудня 2013 р. відбулися урочисті збори з нагоди Дня працівників 

архівних установ.

В Українському науково-дослідному інституті  
архівної справи та документознавства  

(УНДІАСД)

15 листопада 2013 р. з ініціативи УНДІАСД у приміщенні читаль-
ного залу Державної наукової архівної бібліотеки відбувся науково-прак-
тичний семінар на тему: “Сучасний стан та перспективи розвитку служб 
науково-технічної інформації державних архівних установ України”.

* * *
17 грудня 2013 р. директор УНДІАСД О. Я. Гаранін та працівники 

М. В. Бандура, Л. Ф. Приходько і В. В. Юрченко взяли участь у Чотир-
надцятих джерелознавчих читаннях, присвячених 170-річчю створення 
Київської археографічної комісії, що пройшли у Київському національ-
ному університеті імені Тараса Шевченка.

* * *
30 грудня 2013 р. відбулося засідання дирекції УНДІАСД, на якому, 

зокрема, заслухано звіт про роботу ГЦ НТІ за 2013 р., обговорено план 
організаційної роботи УНДІАСД на перший квартал 2014 р.

Того ж дня відбулося засідання вченої ради інституту, на якому, зок-
рема, схвалено проект НДР “Реєстр фондів, що містять документи ар-
хівної україніки в США” та рекомендовано до друку низку видань: “Зве-
дений каталог метричних книг, що зберігаються у державних архівах 
України” (т. 8, кн. 1, 2), буклет “УНДІАСД”, науковий щорічник “Студії з 
архівної справи та документознавства” (т. 21), археографічний щорічник 
“Пам’ятки” (т. 14).

У Центральному державному архіві вищих органів влади
та управління України  

(ЦДАВО України)

18 жовтня 2013 р. провідний науковий співробітник відділу вико-
ристання інформації документів К. І. Криворучко виступила на установчих 
зборах Жіночого товариства ім. Ольги Басараб та Олени Теліги.

Того ж дня директор архіву Н. В. Маковська провела нараду з ди-
ректором галузевого державного архіву Служби безпеки України  
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С. П. Лясковською та заступником директора С. А. Кокіним з питання 
перспективи співробітництва двох архівів.

* * *
28 жовтня 2013 р. заступник директора архіву С. А. Савлук взяла 

участь у робочій нараді з приводу удосконалення роботи з формування 
документаційного фонду Вищої ради юстиції.

* * *
29 жовтня 2013 р. Перший Національний канал провів зйомку сюжету 

для програми “Підсумки дня” про листи Ольги Кобилянської, що зберіга-
ються в ЦДАВО України. Сюжет коментували заступник директора архіву  
О. Б. Берковська та провідний науковий співробітник сектора публікації 
документів відділу використання інформації документів К. І. Криворучко.

Того ж дня директор архіву Н. В. Маковська провела практичне за-
няття для студентів магістратури історичного факультету Національного 
педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

* * *
31 жовтня 2013 р. відбулося засідання колегії ЦДАВО України, на 

якому, зокрема, розглянуті питання: про стан розсекречення архівних до-
кументів; про підготовку звітів про роботу за 2013 рік та планування на 2014 
рік; про визначення пріоритетів розвитку архівної справи на 2014 рік.

Того ж дня заступник директора архіву О. Б. Берковська провела 
практичне заняття та екскурсію для слухачів курсів підвищення кваліфі-
кації Академії МВС України – працівників обласних та міських управлінь 
МВС України.

Того ж дня головний спеціаліст сектора публікації документів від-
ділу використання інформації документів І. М. Мягкий взяв участь у ро-
боті Всеукраїнської наукової конференції “Битва за Дніпро” (до 70-річчя 
визволення м. Києва від нацистських загарбників), що відбулася у Ме-
моріальному комплексі “Національний музей історії Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років”. 

* * *
1 листопада 2013 р. на Першому Національному каналі в програмі 

“Підсумки дня” вийшов в ефір репортаж про підготовку ЦДАВО Украї-
ни виставки, присвяченої 150-річчю від дня народження Ольги Кобилян-
ської.
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* * *
26 листопада 2013 р. в ЦДАВО Україниі урочисто відкрито 

виставку до 150-річчя від дня народження Ольги Кобилянської “Без 
любови я нічо не пишу. Постать Ольги Кобилянської в документах  
ЦДАВО України”. У презентації взяли участь Голова Укрдержархіву  
О. П. Гінзбург, заступник Голови Укрдержархіву В. М. Воронін, Народна 
артистка СРСР, Народна артистка України Д. Г. Петриненко, Народна ар-
тистка України Л. Л. Марцевич.

У Центральному державному архіві  
громадських об’єднань України  

(ЦДАГО України)

17 жовтня 2013 р. в ЦДАГО України телеканалом “Рада” проведено 
зйомку телепрограми, приуроченої 80-річчю від дня народження видат-
ного українського поета і журналіста Василя Симоненка.

* * *
22 листопада 2013 р. в телеканалом “Культура” проведено зйомку 

передачі, приуроченої до 95-ї річниці від дня народження Президента 
Національної академії наук України, Героя України, заслуженого діяча 
науки і техніки України Б. Є. Патона.

У Центральному державному історичному архіві
України, м. Київ  
(ЦДІАК України)

4 жовтня 2013 р. на веб-сайті архіву опубліковано виставку, присвя-
чену 160-річчю початку Кримської війни 1853–1856 рр.

* * *
11 жовтня 2013 р. в читальному залі ЦДІАК України відкрито вистав-

ку, присвячену 270-й річниці створення українського кодексу “Прав, за 
якими судиться малоросійський народ” (1743 р.).

Он-лайновий варіант виставки опубліковано на веб-сайті архіву.

* * *
31 жовтня 2013 р. в ЦДІАК України проведено екскурсію-урок для 

викладачів та учнів Київського обласного комунального позашкільного 
навчального закладу “Мала академія наук учнівської молоді”. Під час уроку 
слухачі довідалися про історію архіву та оглянули виставку документів.
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* * *
4 листопада 2013 р. начальник відділу використання інформації до-

кументів взяла участь у зйомці сюжету до документального фільму при-
свяченого 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка, що готується 
телеканалом “1+1”. Архів надав для зйомки метричні книги церков сіл 
Моринці та Кирилівка Звенигородського повіту Київської губернії із за-
писами про шлюб Григорія Шевченка з Катериною Бойко, про народжен-
ня Тараса та його сестри Катерини.

* * *
14 листопада 2013 р. у читальному залі ЦДІАК України відкрито 

виставку, присвячену 175-й річниці від дня народження видатного ук-
раїнського письменника І. С. Нечуй-Левицького.

Он-лайновий варіант виставки опубліковано на веб-сайті архіву.

* * *
27 грудня 2013 р. в читальному залі ЦДІАК України відкрито вистав-

ку, присвячену визначному українському історику-архівісту, досліднику 
Звіринецьких печер і завідувачу Київського центрального архіву давніх 
актів Івану Михайловичу Каманіну (1850–1921). В експозиції виставки 
представлено документи з його особового фонду та інших фондів ЦДІАК 
України, а також фотографії, зроблені співробітниками архіву під час 
відвідин Архангело-Михайлівського монастиря.

Он-лайновий варіант виставки опубліковано на веб-сайті архіву.

У Центральному державному науково- 
технічному архіві України  

(ЦДНТА України)

5 жовтня 2013 р. ЦДНТА України провів День архівної інформації в 
рамках участі у проекті “Scientific Fun – Наукові пікніки в Україні”. Ко-
ординаторами проекту є Центр міжкультурних ініціатив (м. Варшава) та 
Молодіжна організація “Стан” (м. Луганськ) у партнерстві з Центром на-
уки “Коперник” (м. Варшава) за фінансової підтримки Фонду “Освіта для 
демократії” у рамках програми “Перетворення в регіоні – RITA” Польсь-
ко-Американського Фонду Свободи. ЦДНТА України представив вистав-
ку науково-технічної документації з наукових і конструкторських розро-
бок, що характеризує розвиток вітчизняної науки і техніки XX століття на 
тему: “Харків індустріальний: сторінки історії”.
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* * *
7 жовтня 2013 р. у газеті “Харьковские известия” вийшла друком 

стаття начальника відділу використання інформації документів А. Алєк-
сєєнко “Творцы науки о металле”, присвячена 80-річчю Українського 
науково-дослідного інституту металів (УкрНДІмет), фондоутворювача 
ЦДНТА України. 

* * *
24 жовтня 2013 р. провідний спеціаліст відділу використання інфор-

мації документів О. Барикіна та молодший науковий співробітник цього 
ж відділу А. Агішева, виступили на засіданні XVI Всеукраїнській науко-
во-практичній конференції “Короленківські читання 2013”, яка проходи-
ла у Харківській державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка. 

Організаторами заходу, присвяченому 110-річчю відділів бібліоте-
кознавства і рукописів та автографів ХГБ (ХДНБ), виступили Харківське 
обласне відділення Української бібліотечної асоціації, Міністерство куль-
тури України, Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка 
та Харківська державна академія культури.

* * *
30 жовтня 2013 р. у ЦДНТА України організовано зустріч з воїна-

ми-інтернаціоналістами, ветеранами війни в Афганістані. Перед колек-
тивом виступили заступник голови Харківської міської ради ветеранів 
Афганістану Г. І. Ломакін та голова Дзержинського районного відділення 
Української спілки ветеранів Афганістану М. Л. Биков.

* * *
4 листопада 2013 р. у ЦДНТА України для студентів І курсу інженер-

но-фізичного факультету Національного технічного університету “Хар-
ківський політехнічний інститут” проведено День архівної інформації з 
демонстрацією копій архівних документів, а також екскурсію по архіву.

* * *
6 листопада 2013 р. працівники відділу використання інформа-

ції документів А. Алєксєєнко, О. Дождьова на чолі з директором архіву  
Є. В. Семеновим взяли участь у роботі Круглого столу на тему:  “Національ-
на безпека: регіональна політика у сфері збереження національного над-
бання”.

* * *
10 грудня 2013 р. у приміщенні ЦДНТА України відкрито виставку 

документів, присвячену Дню працівників архівних установ “Ювілейні 
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і пам’ятні дати 2013 року з історії фондоутворювачів ЦДНТА України 
(за науково-технічною документацією з фондів архіву)”. В експозиції  
представлено документи із 17 фондів архіву, які проілюстрували історію 
розвитку і напрями діяльності науково-дослідних інститутів і проектних 
організацій, створених на території України у 20–30 роках XX ст.

* * *
12 грудня 2013 р. у ЦДНТА України для студентів IV курсу архітек-

турного факультету Харківського національного університету будівниц-
тва та архітектури проведено екскурсію експозицією виставки “Штрихи 
до історії Національного технічного університету “Харківський політех-
нічний інститут” (за документами ЦДНТА України)”.

* * *
13 грудня 2013 р. у газеті “Кримська світлиця” вийшла друком стат-

тя провідного спеціаліста відділу використання інформації документів 
О. Барикіної “Бережемо скарби наукової думки” про особливості роботи 
ЦДНТА України із запитами та зверненнями громадян і юридичних осіб.

* * *
16 грудня 2013 р. на кафедрі історії науки і техніки НТУ “ХПІ” пра-

цівники ЦДНТА України провели презентацію виставки “Штрихи до 
історії Національного технічного університету “Харківський політехніч-
ний інститут” (за документами ЦДНТА України)”.

* * *
19 грудня 2013 р. у ЦДНТА України відбувся День відкритих две-

рей, присвячений професійному святу працівників архівних установ. Під 
час заходу демонструвався документальний хронологічний дайджест за 
темою “Україна – зарубіжним партнерам: до історії науково-технічного 
співробітництва з країнами Європи та Азії у XX ст.” 

У Центральному державному кінофотофоноархіві України  
ім. Г. С. Пшеничного  

(ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)

1 жовтня 2013 р. у приміщенні Мистецького центру “Шоколадний 
будинок” відбулося урочисте відкриття фотовиставки “Україн ЦДКФФА 
України ім. Г. С. Пшеничного.
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* * *
21 жовтня 2013 р. у Будинку кіно відбувся вечір пам’яті кіноопе-

ратора, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка 
Юрія Стаховського з показом кінофільмів із фондів ЦДКФФА України  
ім. Г. С. Пшеничного.

* * *
28 жовтня 2013 р. до Всесвітнього дня аудіовізуальної спадщини у кі-

нозалі архіву відбувся показ відеосюжету про Центр консервації аудіові-
зуальних документів ім. Паккарда Бібліотеки Конгресу США.

* * *
15 листопада 2013 р. заступник директора архіву Г. І. Божук взяла 

участь у прес-конференції з нагоди 20-річчя Київського телевізійного 
центру та презентації виставки “ТелеВИСОТА”, що відбулася в Націо-
нальній телекомпанії України.

* * *
25 листопада 2013 р. заступник директора архіву Т. О. Ємельянова та 

начальник відділу інформаційних технологій Л. А. Голенко взяли участь 
у Міжнародному науково-практичному семінарі на тему6 “Оцифроване 
надбання: збереження, доступ, репрезентація”, що відбувся на базі Де-
ржавного політехнічного музею при НТТУ “КПІ”.

26 листопада 2013 р. проведено семінар з представниками установ–
джерел комплектування ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного на тему: 
“Сучасний стан формування Національного архівного фонду України фо-
тодокументами: проблеми та шляхи їх вирішення”.

У Центральному державному архіві-музеї
літератури і мистецтва України  

(ЦДАМЛМ України)

9 жовтня 2013 р. у конференц-залі ЦДАМЛМ України в рамках літе-
ратурно-музичного проекту “Мистецькі зустрічі в архіві-музеї” відбувся 
концерт “Музика крізь століття” за участю солістів камерного ансамблю 
“Sonor Continuus”.

* * *
24 жовтня 2013 р. у Зеленій залі ЦДАМЛМ України відкритj худож-

ню виставку, присвячену творчій спадщині відомого українського митця, 
графіка, теоретика мистецтва Олександра Богомазова.

* * *
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* * *
29 жовтня 2013 р. у ЦДАМЛМ України для представників установ 

та організацій-джерел комплектування ЦДАМЛМ України проведено 
нараду-семінар на тему:“Організаційне забезпечення та впровадження в 
практику нормативно-правових актів та методичних документів з архів-
ної справи та діловодства”.

* * *
30 жовтня 2013 р. у ЦДАМЛМ України відбулася зустріч з дружиною 

українського художника і прозаїка, лауреата Національної премії України 
ім. Тараса Шевченка, народного художника України, лауреата літератур-
ної премії ім. Олеся Гончара та літературно-мистецької премії ім. Лесі 
Українки Василя Івановича Лопати.

* * *
19 листопада 2013 р. у ЦДАМЛМ України в рамках літературно-

музичного проекту “Мистецькі зустрічі в архіві-музеї” відбувся третій 
концерт із циклу “Забуті вокальні шедеври Франца Шуберта” за участю 
лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів Вікторії Заболоцької та 
піаніста, музичного критика Олександра Москальця.

* * *
5 грудня 2013 р. у конференц-залі ЦДАМЛМ України в рамках літе-

ратурно-музичного проекту “Мистецькі зустрічі в архіві-музеї” відбулася 
презентація документів особового фонду та авторський концерт сучасно-
го видатного композитора Леоніда Грабовського.

У Центральному державному архіві
зарубіжної україніки  

(ЦДАЗУ України)

18 жовтня 2013 р. у приміщенні Київського міського будинку учи-
теля відкрито виставку ЦДАЗУ України “Автографи діячів української 
діаспори”.

* * *
7 листопада 2013 р. на веб-сайті архіву опубліковано виставку “Кири-

личні рукописні книги та стародруки в зібраннях ЦДАЗУ”, яка презентує 
книги XVI – початку ХХ ст. з колекції, зібраної українською діаспорою 
Словаччини та переданої в 2008 р. на державне зберігання до ЦДАЗУ.
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* * *
15 листопада 2013 р. у приміщенні Київського міського будинку учи-

теля відкрито виставку до Міжнародного дня студентства. В експозиції 
представлені документи з фондів ЦДАЗУ України, що висвітлюють роль 
студентів в діяльності української еміграції протягом ХХ століття.

* * *
26 листопада 2013 р. в Інституті історичної освіти НПУ  

ім. М. П. Драгоманова відбулася зустріч співробітників ЦДАЗУ з викла-
дачами та студентами університету, в рамках якої презентовано виставку 
“Українська студентська еміграція (за документами ЦДАЗУ)”.

* * *
5 грудня 2013 р. на зберігання до архіву надійшли документи Швей-

царсько-Українського Товариства, отримані від Олени Отт-Скоропадсь-
кої (Швейцарія).

У Держархіві в Автономній Республіці Крим

17 жовтня 2013 р. з нагоди святкування 50-річчя від дня будівниц-
тва Північно-Кримського каналу у Держархіві в Автономній Республіці 
Крим відкрито фотодокументальну виставку “Історія будівництва Північ-
но-Кримського каналу”.

* * *
21 жовтня 2013 р. в читальному залі архіву відкрито виставку, при-

свячену прийняттю 21 жовтня 1998 року Конституції Автономної Респуб-
ліки Крим.

* * *
23 жовтня 2013 р. у Держархіві в Автономній Республіці Крим про-

ведено День Державного архіву.

* * *
29 жовтня 2013 р. в архіві відбулося відкриття документальної 

виставки “З Днем народження, комсомол!”.
В експозиції представлено як документи на паперовій основі, так 

і кіно-фотодокументи, які відображають життя і звершення комсомолу 
Криму в 60–80-ті роки минулого сторіччя.

* * *
30 жовтня 2013 р. у приміщенні відкрито виставку, присвячену 70-й 

річниці Керченсько-Ельтігенської десантної операції.
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* * *
15 листопада 2013 р. в архіві Держархівом в Автономній Республіці 

Крим проведено семінар-практикум з питань забезпечення збереження і 
методики науково-технічної обробки документів юридичних та фізичних 
осіб, які перебувають у зоні комплектування архівних установ Автоном-
ної Республіки Крим.

* * *
19 листопада 2013 р. з ініціативи старших наукових співробітників 

відділу використання інформації документів та інформаційних техноло-
гій Н. В. Сичової і Н. А. Размолодіної проведено лекцію для учнів 11 
класу НВК “Таврійська школа-гімназія № 20”, присвячена діяльності го-
ловного архіву Криму.

Того ж дня працівниками архіву на базі Сімферопольської рай-
держадміністрації проведено семінар-практикум з питань забезпечення 
збереження і методики науково-технічної обробки документів юридич-
них та фізичних осіб, які перебувають у зоні комплектування архівних 
установ Автономної Республіки Крим.

* * *
17 грудня 2013 р. в приміщенні архіву відбулася прес-конференція для 

засобів масової інформації щодо підсумків роботи Держархіву в Автономній 
Республіки Крим за 2013 рік і підготовки до 95-річчя створення Кримсько-
го архіву. У прес-конференції взяв участь директор О. Лобов, його заступники  
О. Мусіяченко, Т. Шарова, начальники відділів П. Розанов, Н. Єгорова та ін.

Цього ж дня відкрито виставку унікальних автографів, діячів культу-
ри, науки, мистецтва, а також карт, планів, креслень з фондів Держархіву 
в Автономній Республіки Крим.

* * *
17 грудня 2013 р. в приміщенні архіву відкрито виставку унікальних 

автографів найвідоміших людей, що залишили слід в історії Кримського 
півострова. В експозиції представлені автографи: імператорів Російської 
імперії Катерини II, Олександра I, Олександра II, генерала-фельдмарша-
ла Михайла Кутузова, князя Таврійського Григорія Потьомкіна, художни-
ка Максиміліана Волошина, першого ректора Таврійського університету 
Романа Гельвіга та інших.
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У Держархіві Волинської області

30 жовтня 2013 р. в архіві проводено зйомки архівних документів 
та друкованих матеріалів з фондів архівупро Героя Радянського Союзу 
Сокола Івана Григоровича для циклу передач “Алея Героїв”.

* * *
7 листопада 2013 р. директор архіву В. М. Гика взяв участь в урочис-

тостях з нагоди Дня незалежності Республіки Польща та десятої річниці 
діяльності Консульства Республіки Польщі у м. Луцьку. Урочистості від-
булися в приміщенні Волинського академічного обласного музично-дра-
матичного театру ім. Тараса Шевченка.

* * *
11 листопада 2013 р. журналістами Волинської ОДТРК проведено 

зйомки архівних документів та друкованих видань з фондів архіву, що 
стосуються родини Косачів. Інтерв’ю про виявлення цікавих документів 
з цієї тематики дала начальник відділу інформації та використання доку-
ментів НАФ Л. І. Коць.

* * *
12 листопада 2013 р. директор архіву В. М. Гика взяв участь в уро-

чистій академії та відкритті наукової конференції “Історія та сучасність 
православ’я в Україні”, відбулася в приміщенні Волинського академічно-
го обласного музично-драматичного театру ім. Тараса Шевченка. 

* * *
14 листопада 2013 р. директор архіву В. М. Гика взяв участь в ро-

боті пленарного засідання наукової конференції “Історія та сучасність 
православ’я в Україні” УПЦ та виступив з тезами “Храм Князя Мстис-
лава на Волині”. 

* * *
14 листопада 2013 р. начальник відділу організації і координації ар-

хівної справи та кадрів С. І. Маковська взяла участь у роботі VII науко-
во-практичної конференції “Актуальні проблеми державного управління 
на сучасному етапі державотворення”, яка відбулася у Волинському об-
ласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій.

Того ж дня директор архіву В. М. Гика взяв участь в урочистому 
зібранні з нагоди свята Дня працівників сільського господарства, яке від-
булося в приміщенні Волинського обласного академічного українського 
музично-драматичного театру ім. Тараса Шевченка.
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Того ж дня заступник директора архіву М. Г. Багнюк взяла участь у 
зустрічі голови Волинської облдержадміністрації Б. П. Клімчука з чле-
нами регіональної ради гуманітарного розвитку та громадської ради при 
облдержадміністрації в ході якої розглядалися питання щодо підготовки 
та відзначення в області 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка, а 
також про використання потенціалу Східноєвропейського національно-
го університету ім. Лесі Українки й Луцького національного технічного 
університету в процесі виконання програми соціально-економічного роз-
витку області.

* * *
3 грудня 2013 р. директор архіву В. М. Гика взяв участь у презента-

ції книги доктора політичних наук Валентина Малиновського “Станов-
лення і розвиток місцевого самоврядування у Волинській області (1990– 
2010 рр.)” за участю голів Волинської облради всіх скликань.

* * *
12 грудня 2013 р. начальник відділу формування НАФ та діловодства 

держархіву області Р. Р. Ярмолюк виступила за темою: “Кадрове діло-
водство. Оформлювання організаційно-розпорядчої документації з пи-
тань кадрового забезпечення” в рамках роботи тематичного короткост-
рокового семінару “Правові та практичні аспекти організації та ведення 
кадрової роботи в органах виконавчої влади та органах місцевого само-
врядування”, організованого Волинським обласним центром перепідго-
товки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій для спеціалістів з питань ведення кадрової роботи головного 
управління та управлінь Пенсійного фонду України у районах та містах 
області.

Того ж дня директор архівуі В. М. Гика взяв участь у роботі істо-
рико-краєзнавчої Всеукраїнської наукової конференції “Минуле і сучасне 
Волині і Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині”, при-
свяченої 22-й річниці Незалежності України і 495-річчю надання Кове-
лю Магдебурзького права та виступив з тезами “Історія становлення та 
післявоєнної відбудови Ковельської залізниці в документах Державного 
архіву Волинської області”.

* * *
13 грудня 2013 р. начальник відділу інформаційних технологій О. 

В. Рибаков взяв участь у регіональному тренінг-семінарі по навчання ко-
ристуванню Порталом управління знаннями “Ми управляємо електрон-
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ним урядуванням”, який відбувся у тренінг-центрі Волинської державної 
обласної універсальної бібліотеки ім. Олени Пчілки за сприяння Волин-
ської обласної громадської організації “Фонд місцевого розвитку”.

* * *
18 грудня 2013 р. директор архіву В. М. Гика взяв участь у засідан-

ні постійної комісії обласної ради з питань духовності, релігій, освіти і 
науки, культури, засобів масової інформації, на якій представив обласну 
Програму охорони приміщень Держархіву Волинської області на 2014–
2015 роки та відзвітував про стан виконання Програми охорони при-
міщень Державного архіву Волинської області на 2013 рік. Одноголосно 
прийнято рішення рекомендувати обласній раді прийняти дане рішення 
на черговій сесії. 

Того ж дня начальник відділу інформації та використання докумен-
тів НАФ Л. І. Коць взяла участь у роботі тематичного короткострокового 
семінару на тему: “Діловодство та документування в органах виконавчої 
влади. Доступ до публічної інформації” організованого Волинським об-
ласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій.

У Держархіві Дніпропетровської області

16 жовтня 2013 р. в архіві відбувся семінар “Організація діловодства, 
архівної справи, проведення експертизи цінності документів”. У роботі 
семінару взяли участь відповідальні за діловодство та архів територіаль-
них підрозділів центральних органів виконавчої влади. Семінар відкрила 
заступник директора архіву О. О. Лєгостаєва.

Того ж дня в рамках проведення Єдиного дня інформування населен-
ня відбулися зустрічі з колективами установ, підприємств і організацій 
Царичанського району за темами: “Роль та місце козацтва у становленні 
українськї державності”.

* * *
24 жовтня 2013 р. провідний спеціаліст відділу інформації та ви-

користання документів О. В. Шумейко виступила на ІІІ Всеукраїнській 
науковій конференції “Наддніпрянська Україна: проблеми історії освіти, 
науки та духовно-культурного життя” (до 95-ї річниці заснування ДНУ 
ім. О. Гончара) з повідомлення на тему:“Освітньо-культурне життя уні-
верситету на час його 40-річної діяльності”.
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* * *
7 листопада 2013 р. у приміщенні архіву відкрито виставку “Нес-

тор Махно: “Дух, що тіло рве до бою”, підготовлена до 125-річчя від 
дня народження одного із самих видатніших анархістів світу, керівника 
українського повстанського селянського руху Н. І. Махна. В експозиції 
представлено документи і матеріали держархівів Дніпропетровської та 
Запорізької областей.

У Держархіві Донецької області

14 жовтня 2013 р. в ефір телеканалу “Юніон” у програмі “Ранок” 
(рубрика “Історії Донецька”) вийшов сюжет про історію вулиці Артема за 
участю заступника начальника відділу інформації та використання доку-
ментів О. А. Божко.

* * *
25 жовтня 2013 р. в ефір телеканалу “Юніон” у програмі “Ранок” 

(рубрика “Історії Донецька”) вийшов сюжет про історію Бальфуровского 
моста з коментарями директора архіву Н. Д. Буценко та заступника на-
чальника відділу інформації та використання Е. А. Божко.

* * *
4 листопада 2013 р. в ефірі Донецького обласного радіо прозвучала 

передача з циклу “На полюсах історії” про українського політичного і 
військового діяча, організатора і керівника повстанського руху на півдні 
України під час громадянської війни 1918–1922 рр. Нестора Махна.

* * *
7 листопада 2013 р. в ефір телеканалу “Юніон” у програмі “Ранок” 

(рубрика “Історії Донецька”) вийшов сюжет, в якому директор архіву  
Н. Д. Буценко розповіла про конкурс творів учнів загальноосвітніх шкіл , 
присвяченому 80-річчю Донецької області.

* * *
15 листопада 2013 р. в ефір телеканалу “Юніон” у програмі “Ранок” 

(рубрика “Історії Донецька”) вийшов сюжет про заслужену артистку 
УРСР, прима-балерину Донецького академічного театру опери та балету  
Е. П. Горчакову. Прокоментувала архівні документи про творчу діяльність 
прима-балерини заступник начальника відділу інформації та використан-
ня документів О. А. Божко.
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Того ж дня в газеті “Життя” вийшла друком стаття заступника на-
чальника відділу інформації та використання документів О. А. Божко 
“Столетие назад: прямые эфиры и почтовые конторы”.

* * *
21 листопада 2013 р. в ефір телеканалу “Юніон” у програмі “Ранок” 

(рубрика “Історії Донецька”) вийшов сюжет про рекламу в газетах кінця 
ХІХ – початку ХХ століття з коментарями заступника начальника відділу 
інформації та використання документів О. А. Божко.

* * *
28 листопада 2013 р. в ефір телеканалу “Юніон” у програмі “Ранок” 

(рубрика “Історії Донецька”) вийшов сюжет про основні напрямки діяль-
ності Держархіву Донецької області.

* * *
18 грудня 2013 р. в читальному залі архіву відкрито виставку доку-

ментів Донецького театру ляльок.

* * *
30 грудня 2013 р. в ефір Донецького обласного радіо в передачі цик-

лу “На полюсах історії” вийшов радіосюжет про архівну систему Донець-
кої області.

У Держархіві Житомирської області

9 жовтня 2013 р. на базі архівного сектора Баранівської райдержад-
міністрації відбувся зональний семінар з питань обміну досвідом та 
підвищення кваліфікаційного рівня за участю  керівників архівних ус-
танов Ємільчинської, Любарської, Новоград-Волинської, Романівської, 
Червоноармійської райдержадміністрацій та Новоград-Волинської місь-
кради.

* * *
15–16 жовтня 2013 р. головний спеціаліст сектора організації та 

координації архівної справи Р. Ю. Кондратюк взяв участь в роботі Все-
українського семінару-практикуму заступників директорів Кримського 
республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських 
центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді, станції юних туристів 
“Використання регіональних туристсько-краєзнавчих можливостей в по-
зашкільному навчально-виховному процесі”.
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24 жовтня 2013 р. головний спеціаліст сектора організації та коорди-
нації архівної справи Р. Ю. Кондратюк взяв участь в роботі VІІ-ї Міжна-
родної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми, сучасний 
стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі”, 
що пройшла на базі Житомирської філії Київського інституту бізнесу та 
технологій.

* * *
13 листопада 2013 р. на базі архівного сектора Коростишівської рай-

держадміністрації відбувся зональний семінар з питань обміну досвідом 
та підвищення кваліфікаційного рівня за участю  керівників архівних ус-
танов Брусилівської, Малинської, Радомишльської райдержадміністрацій 
та Малинської міськради.

* * *
15 листопада 2013 р. заступник директора-головний зберігач фон-

дів Н. Г. Шимченко і заступник начальника відділу формування НАФ 
та діловодства, кандидат історичних наук Т. С. Гаращук взяли участь в 
роботі VІ-ї Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, 
що пройшла на базі історичного факультету Житомирського державного 
університету ім. І. Франка.

* * *
22 листопада 2013 р. головний спеціаліст сектора організації та  

координації архівної справи Р. Ю. Кондратюк провів оглядову екскурсію 
для вихованців КНЗ “Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-ін-
тернат”.

* * *
4 грудня 2013 р. на базі архіву для слухачів осінньої школи Жито-

мирського територіального відділення МАН України проведено практичне 
заняття та лекція на тему: “Методика роботи з архівними документами”.

* * *
23 грудня 2013 р. директор архіву С. М. Синицький взяв участь у 

святкуванні 40-річчя з дня утворення Богунського району м. Житомира, 
яке відбулося в концертній залі обласної державної телерадіокомпанії.

* * *
24 грудня 2013 р. в газеті “Житомирщина” опубліковано фоторепор-

таж про Держархів Житомирської області, присвячений Дню працівників 
архівних установ.
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У Держархіві Закарпатської області

4 жовтня 2013 р. у приміщенні архіву відкрито виставку документів 
до роковин трагедії Бабиного Яру.

* * *
23 жовтня 2013 р. в держархіві області проведено ознайомчу ек-

скурсію для групи студентів 4 курсу ВП “Ужгородського факультету 
Київського національного університету культури і мистецтв”, по напрям-
ку підготовки “Документознавство та інформаційна діяльність”.

* * *
6 листопада 2013 р. архіві відбулися урочистості з нагоди 68-ї річни-

ці утворення в Закарпатті Центрального історичного архіву.

* * *
21 листопада 2013 р. директор архіву М. Д. Місюк взяв участь у від-

критті іменної аудиторії на кафедрі історії України Ужгородського націо-
нального університету, професора Михайла Трояна.

* * *
26 листопада 2013 р. в рамках відзначення 69-ї річниці Першо-

го з’їзду Народних комітетів Закарпатської України директор архіву  
М. Д. Місюк взяв участь у відкриті виставки документів в приміщенні 
обласного драматичного театру в м. Ужгород.

* * *
28 листопада 2013 р. на базі архіву проведено чергове засідання пос-

тійно діючого семінару на тему: “Сучасне діловодство та архівна справа” 
для працівників архівних підрозділів та членів експертних комісій уста-
нов, організацій, підприємств-джерел комплектування архіву.

У Держархіві Запорізької області

2 жовтня 2013 р. Держархівом Запорізької області разом із Запорізь-
ким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників ор-
ганів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників 
державних підприємств, установ та організацій проведено тематичний 
короткостроковий семінар з актуальних питань забезпечення збереже-
ності архівних документів для працівників архівних відділів райдержад-
міністрацій, міських (міст обласного значення) рад та трудових архівів.
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* * *
18 жовтня 2013 р. у приміщенні архіву відкрито виставку архівних 

та фотодокументів до 30-річчя від дня відкриття на о. Хортиця Музею 
історії м. Запоріжжя Національного заповідника “Хортиця”.

* * *
6 листопада 2013 р. до 125-річчя від дня народження Н. І. Махна  

архівом підготовлено добірку документів з фондів архіву.

* * *
15 листопада 2013 р. до 80-річчя створення металургійного комбіна-

ту “Запоріжсталь” архіву відкрито тематичну виставку фото- та архівних 
документів з фондів Держархіву Запорізької області та ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного.

* * *
26 листопада 2013 р. на веб-сайті архіву опубліковано виставку ар-

хівних документів та фотографій “Перший мікролітражний”, присвячену 
55-й річниці з початку організації виробництва на запорізькому заводі 
“Комунар” перших мікролітражних автомобілів.

У Держархіві Івано-Франківської області

10 жовтня 2013 р. вийшло друком видання “Четар УСС Дмитро 
Катамай (1887–1935)”, автором якого є головний спеціаліст відділу за-
безпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату  
А. Р. Сміжак. Праця розповідає про життя та діяльність уродженця  
с. Ямниця Тисменицького району Івано-Франківської області, четаря 
УСС, журналіста, публіциста, редактора і громадського діяча Дмитра  
Теодоровича Катамая. 

* * *
14 жовтня 2013 р. у читальному залі архіву відкрито тематичну 

виставку, присвячену Дню українського козацтва та річниці створення 
УПА.

* * *
17 жовтня 2013 р. в обласній газеті “Галичина” вийшла друком стат-

тя головного спеціаліста відділу забезпечення збереженості документів, 
обліку та довідкового апарату архіву А. Р. Сміжака “В Ямниці відкрили 
пам’ятник січовому стрільцю Дмитрові Катамаю”.

* * *
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24 жовтня 2013 р. вийшла у світ ґрунтовна праця працівника архіву 
А. Р. Сміжака “Літопис народної школи в Ямниці (1832–1939 рр.)”, яка 
побудована на широкій джерельній базі, з введенням у науковий обіг до-
кументів архіву, зокрема, з фондів Станіславського шкільного інспекто-
рату, Станіславської повітової шкільної ради, Станіславського окружного 
Товариства сприяння розбудові початкових шкіл.

* * *
29 жовтня 2013 р. директор архіву І. І. Гриник взяв участь у нараді з 

архівування документів громадських організацій та партій, яка проходи-
ла в Івано-Франківській облдержадміністрації при головуванні заступни-
ка голови – керівника апарату Івано-Франківської облдержадміністрації  
О. М. Криницького. У своєму виступі директор архіву запропонував  шля-
хи вирішення питання впорядкування історичних матеріалів та докумен-
тів громадсько-політичних організацій періоду незалежності України.

* * *
30 жовтня 2013 р. проведено засідання колегії, на якому розглянуто 

питання про стан протидії корупції в Держархіві Івано-Франківської об-
ласті та підведено підсумки роботи архівних установ області за 9 місяців 
2013 року.

Того ж дня у читальному залі архіву відкрито тематичну виставку, 
присвячену 95-й річниці утворення Західно-Української Народної Рес-
публіки. 

* * *
31 жовтня 2013 р. працівники архіву взяли участь у роботі Всеук-

раїнської наукової конференції “Західно-Українська Народна Республіка. 
До 95-річчя утворення”, яка відбулася в Прикарпатському національному 
університеті ім. Василя Стефаника. 

Директор архіву І. І. Гриник підготував доповідь “Громадсько-полі-
тична і дипломатична діяльність Василя Панейка в роки лихоліть Пер-
шої світової (1914–1918) та українсько-польської (1918–1919) воєн”. 
Заступник начальника відділу використання інформації документів  
Л. М. Соловка для секції “Західно-Українська Народна Республіка в дже-
релах, історіографії, в культурно-духовному житті та історичній пам’яті” 
підготувала інформацію “Джерела з історії ЗУНР у фондах Державного 
архіву Івано-Франківської області”.

* * *
7 листопада 2013 р. у рамках реалізації соціальних ініціатив Прези-

дента України щодо зміцнення міжнаціональної злагоди та порозуміння, 
задоволення культурних та освітніх потреб національних меншин, на базі 
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архіву проведено засідання круглого столу на тему: “Документи націо-
нальних меншин у фондах Держархіву Івано-Франківської області”. Засі-
дання відбулося при головуванні заступника голови – керівника апарату 
Івано-Франківської облдержадміністрації О. М. Криницького. Директор 
держархіву області І. І. Гриник ознайомив присутніх із джерельною базою 
архіву загалом та документами з історії національних меншин зокрема.

* * *
19 листопада 2013 р. у читальному залі архіву відбулася зйомка ма-

теріалів для документального фільму “Я сторож братові моєму”. Знімаль-
ній групі Центру дослідження історії та культури східноєвропейського 
єврейства Національного університету “Києво-Могилянська Академія” 
продемонстровані документи архіву, в яких є дані про українців, поляків, 
які в роки Другої світової війни рятували євреїв, про життя єврейської 
громади до Голокосту.

* * *
5 грудня 2013 р. відбулося засідання колегії Держархіву Івано-Фран-

ківської області, на якому, зокрема, розглянуто питання про підсумки ро-
боти зі зверненнями громадян та стан пожежної безпеки в архіві.

* * *
20 грудня 2013 р. у читальному залі архіву відкрито виставку, при-

свячену Дню працівників архівних установ. В експозиції представлені 
загальні довідкові видання, в яких є статті про архів, довідники  та до-
кументальні видання архіву, інформація про участь Держархіву Івано-
Франківської області у галузевій програмі “Архівні зібрання України”, 
публікації архівістів.

* * *
25 грудня 2013 р. в архіві відбулися урочисті заходи з нагоди відзна-

чення професійного свята – Дня працівників архівних установ. Кращим 
працівникам архівної галузі Прикарпаття вручено спільні грамоти голів 
облдержадміністрації та облради, грамоти директора Держархіву  Івано-
Франківської області. 

У Держархіві Київської області

1 жовтня 2013 р. працівники Держархіву Київської області взяли 
участь у нараді-семінарі на тему: “Здійснення контролю за дотриманням 
вимог чинного законодавства з питань ведення діловодства та забезпе-
чення збереженості документів в апаратах райдержадміністрацій Київсь-
кої області”.
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* * *
5 листопада 2013 р. в приміщенні архіву відкрито документальну 

виставку, присвячену 70-річчю звільнення столиці України – міста Києва 
від фашистських загарбників.

* * *
3 грудня 2013 р. у Держархіві Київської області відкрито докумен-

тальну виставку “І пензлем чарівним, і словом високим світ подивува-
ла...”, присвячену дню народження народної художниці України, майстра 
народного декоративного живопису, самородка українського мистецтва 
Катерини Білокур.

У Держархіві Кіровоградської області

9 жовтня 2013 р. у приміщенні архіву відбулася презентація книги  
С. І. Шевченка “Центральноукраїнський архів”.

Учасникам заходу представлена виставка, присвячена історії розвит-
ку архівної справи на Кіровоградщині “Становлення та розвиток архівної 
справи в Кіровоградській області”.

* * *
12–13 жовтня 2013 р. провідний спеціаліст архіву В. Колєчкін взяв 

участь у запису телепередачі Кіровоградської обласної державної теле-
радіокомпанії “Озирнись”, присвяченої історії преси Кіровоградщини.

* * *
30 жовтня 2013 р. на веб-сайті архіву у розділі “Архіви у ЗМІ” опуб-

ліковано статтю заступника начальника відділу археографії та вико-
ристання документів Л. Пасічник “Пам’ять про уродженців вологодської 
землі”.

* * *
1 листопада 2013 р. в прямому ефірі Кіровоградського обласного 

радіо в передачі “Радіо майдан” взяв участь директор архіву О. О. Бабенко.

* * *
2–3 листопада 2013 р. директор архіву О. О. Бабенко взяв участь у за-

пису телепередачі Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії 
“Озирнись” про Івана Вишенського.

* * *
7 листопада 2013 р. у читальному залі архіву представлено добірку 

документів до Дня української писемності та мови.
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* * *
9–10 листопада 2013 р. директор архіву О. О. Бабенко взяв участь 

у запису телепередачі Кіровоградської обласної державної телерадіоком-
панії “Озирнись” до Дня української писемності та мови.

* * *
26 листопада 2013 р. в Кіровоградській обласній універсальній нау-

ковій бібліотеці ім. Д. Чижевського відкрито виставку “Єлисаветградське 
земське реальне училище – осередок культури Єлисаветграда”, підготов-
леної бібліотекою спільно з Держархівом Кіровоградської області.

* * *
29 листопада 2013 р. в архіві проведено нараду-семінар з підвищен-

ня кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб 
організацій усіх форм власності, на якій учасників семінару ознайомлено 
з основними питаннями роботи з документами у діловодстві та в архів-
них підрозділах, а також з сучасними вимогами до документування уп-
равлінської діяльності.

* * *
13 грудня 2013 р. працівники архіву взяли участь у заході Кіро-

воградської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Бойченка “Містичний 
бібліопортал”.

* * *
16–18 грудня 2013 р. Держархівом Кіровоградської області проведе-

но тематичний короткотерміновий семінар для начальників (завідувачів) 
архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та міськрад, працівни-
ків інших архівних установ області за темою: “Організація роботи ар-
хівних установ”, організований Державним навчальним закладом “Центр 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 
установ та організацій обласної державної адміністрації”.

* * *
25 грудня 2013 р. на веб-сайті архіву у розділі “Архіви у ЗМІ” опуб-

ліковано статтю заступника начальника відділу археографії та вико-
ристання документів держархіву Л. Пасічник “Музика Чайковського у 
Єлисаветграді”.

У Держархіві Луганської області

25 жовтня 2013 р. в актовому залі Біловодської райдержадміністрації 
начальником архівного відділу Т. І. Разумною за участю керівника апа-
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рату райдержадміністрації В. П. Данілова проведено семінар за темою 
“Про зміни в строках зберігання основних видів документів підприємств, 
установ та їх упорядкування”. У роботі семінару взяли участь діловоди, 
кадрові та бухгалтерські працівники районних установ та підприємств, 
селищної та сільських рад, представники сільськогосподарських під- 
приємств різних форм власності.

* * *
29–31 жовтня 2013 р. на базі Комунального закладу “Луганський 

обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій” в рамках підвищення кваліфікації 
проведено семінар для керівників та спеціалістів архівних установ за те-
мою: “Дотримання вимог чинного законодавства в роботі архівних уста-
нов Луганської області”.

* * *
10 грудня 2013 р. у приміщенні архіву проведено семінар-нараду за 

темою: “Основні правила роботи архівних підрозділів, діловодних служб 
та експертних комісій підприємств, установ, організацій, що знаходяться 
у зоні комплектування Державного архіву Луганської області”, за участі  
представників промислових підприємств.

* * *
23 грудня 2013 р. в актовій залі архіву за участю заступника голови - 

керівника апарату облдержадміністрації С. Тихоновського, заступника 
Луганського міського голови А. Кузьменко, голови обкому профспілки 
працівників державних установ С. Бабушкіна відбулися урочистості при-
свячені Дню працівників архівних установ України.

У Держархіві Львівської області

3 жовтня 2013 р. у додатку “Леополіс” часопису “Високий замок”  
№ 40 (369) вийшла друком стаття під назвою “У шевченковому домі бу-
вали Л. Українка, М. Грушевський, І. Франко” підготолвена працівниками 
архіву.

* * *
15 жовтня 2013 р. головним спеціалістом відділу використання ін-

формації О. Л. Бондаром проведено оглядову екскурсію виставковим 
центром архіву для студентів 5 курсу НУ “Львівська політехніка” Інсти-
туту архітектури відділу реставрації.
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* * *
27 жовтня 2013 р. головним спеціалістом відділу використання ін-

формації О. Л. Бондаром прочитано лекцію на тему: “Історія кінематог-
рафії у Львові” для учнівсько-студентської молоді у приміщенні філії  
№ 33 Центральної бібліотеки системи для дорослих у м. Львові.

* * *
31 жовтня 2013 р. у додатку “Леополіс” часопису “Високий замок” 

№ 41 (370) вийшла друком стаття під назвою “Титанік на Вітовського”  
(з історії будинку по вул. Вітовського, 52 у м. Львові), підготовлена пра-
цівниками архіву.

Того ж дня у приміщенні Сихівської райдержадміністрації  
м. Львова працівниками архіву проведено нараду - семінар для працівни-
ків прокуратури м. Львова та районних прокуратур.

* * *
1 листопада 2013 р. директор архіву П. І. Кравчук взяв участь у захо-

дах Львівської облдержадміністрації з нагоди 95-річчя утворення Захід-
ноукраїнської Народної Республіки.

* * *
14 листопада 2013 р. у приміщенні Головного управління юстиції у 

Львівській області працівниками архіву проведено навчальний семінар 
для начальників реєстраційних служб районних, міських, міжрайонних 
управлінь юстиції Львівської області з питань формування архівів.

* * *
18 листопада 2013 р. у приміщенні Управління архітектури, містобу-

дування та інфраструктурних проектів Львівської облдержадміністрації 
працівниками архіву проведено навчальний семінар з питань формування 
архіву, додержання норм чинного законодавства України щодо збереження 
архівних документів та їх передачі на зберігання в архів.

* * *
22 листопада 2013 р. директор архіву П. І. Кравчук прочитав лек-

цію на тему “Система архівної служби України” для групи студентів Ін-
ституту історії та архівної справи Університету ім. Миколи Коперніка  
(м. Торунь, Республіка Польща).

* * *
27–28 листопада 2013 р. головні спеціалісти відділу обліку та довід-

кового апарату, відділу використання інформації документів І. І. Величко, 
О. Л. Бондар взяли участь у тематичному короткотерміновому семінарі 
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на тему: “Залучення громадськості до процесу формування та реалізації 
державної і регіональної політики”.

* * *
17 грудня 2013 р. працівники архіву Л. П. Білас та В. В. Гур-

жельська взяли участь у нараді з питань ведення діловодства та 
організації контролю за виконанням документів за участю на-
чальника загального відділу апарату облдержадміністрації О. С. Лі-
твінової, начальника відділу контролю апарату облдержадміністрації  
А. Г. Ляшенко, начальника відділу роботи із зверненнями громадян апа-
рату облдержадміністрації Р. І. Хоми.

У Держархіві Миколаївської області

7 жовтня 2013 р. на веб-сайті архіву опубліковано публікацію “До 
210-річчя затвердження першого герба Миколаєва”.

* * *
9 жовтня 2013 р. в ефірі ТК “Миколаїв” у програмі “Новий день” 

вийшла передача “Документи Держархіву Миколаївської області з історії 
Миколаївського суднобудівного заводу”, підготовлена за участі працівни-
ків архіву.

* * *
19 жовтня 2013 р. в ефірі ТК “Миколаїв” у програмі “Я тут живу” 

вийшов сюжет щодо участі у міжнародній науковій військово-історичній 
конференції “Кримська війна: історія та уроки. 1853–1856 рр.”, підготов-
лений за участі працівників архіву.

* * *
20 та 26 жовтня 2013 р. в ефірі ТК “Миколаїв” у програмі “Біля рід-

них джерел” вийшла передача “Кримська війна у документах Держархіву 
Миколаївської області”, підготовлена за участі працівників архіву.

* * *
25 жовтня 2013 р. на веб-сайті архіву опубліковано виставку “З іс-

торії Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлин-
ського (до 100-річчя з часу заснування)”.

* * *
31 жовтня 2013 р. на веб-сайті архіву опубліковано статтю “З історії 

Миколаївського губернського управління рибними промислами”.
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* * *
27 листопада 2013 р. на веб-сайті архіву опубліковано документальну 

виставку “Діяльність Миколаївського окружного архівного управління”.

* * *
29 листопада 2013 р. на веб-сайті архіву опубліковано статтю 

“Діяльность повітових військових комісаріатів на Миколаївщині у 1920– 
1923 рр.”.

* * *
10 грудня 2013 р. на веб-сайті архіву опубліковано документальну 

виставку “З історії діяльності Миколаївського державного історичного 
архіву”.

* * *
16 грудня 2013 р. на веб-сайті архіву опубліковано документальну 

виставку “Сторінки історії Миколаївського обласного краєзнавчого му-
зею (до 100-річчя з часу відкриття)”.

* * *
24 грудня 2013 р. в архіві відбулися урочистості, присвячені Дню 

працівників архівних установ України.

У Держархіві Одеської області

4 жовтня 2013 р. на веб-сайті Держархіву Одеської області опубліко-
вано електронну версію міжнародної виставки унікальних архівних доку-
ментів “Одеса наприкінці XVII – на початку XX сторіч”, до якої увійшли 
цифрові копії документів з фондів ЦДІАК України, держархівів Одесь-
кої, Миколаївської та Херсонської областей, Російського державного іс-
торичного архіву, Російського державного військово-історичного архіву 
та Російського державного архіву стародавніх актів.

* * *
8 жовтня 2013 р. у приміщенні архіву відбулися зйомки телепередачі, 

присвяченої відображенню історії Одеси в архівних документах. Приво-
дом для спеціального репортажу стало проведення в Одесі міжнародної 
виставки “Одеса наприкінці XVIII – на початку ХХ сторіч”, урочисте від-
криття якої відбулося 27 вересня 2013 року.

* * *
15 жовтня 2013 р. заступник директора архіву Л. Г. Білоусова та ар-

хівіст І категорії С. М. Герасимова взяли участь у презентації нового істо-
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рико-краєзнавчого видання – третього тому книги М. А. Калмакана “Ма-
лобуяликські греки. 200 років на Одещині”, яка відбулася у приміщенні 
Одеської філії Грецького Фонду Культури.

* * *
18 жовтня 2013 р. вийшов друком черговий, XXXVII том серії “Пра-

ці Державного архіву Одеської області” – колективна монографія “Носії 
православ’я на Березівщині”. Це дванадцяте видання, присвячене історії 
Березівського краю, підготовлене групою авторів, у складі яких директор 
архіву І. І. Ніточко, благочинний Березівського округу П. І. Ляшик, голо-
вний спеціаліст архіву О. А. Корецька. Книга є другим виданням, у якому 
розглянуто етапи розвитку релігії на території Березівського району, і під-
готовлене до 1025-річниці хрещення Русі.

* * *
21 жовтня 2013 р. директор архіву І. І. Ніточко взяв участь у ав-

торській програмі народного артиста України Б. Д. Чуфуса “Діалоги”, яка 
вийшла в ефірі Першого каналу Одеської державної телерадіокомпанії. 
Програму було присвячено виходу книги “Носії православ’я на Березів-
щині”.

* * *
28 листопада 2013 р. відбулася прес-конференція директора архіву  

І. І. Ніточко із представниками місцевих і регіональних засобів масової ін-
формації. Під час зустрічі йшлося про попередні результати та подальші пер-
спективи роботи над проектом “Електронний архів”.

* * *
29 листопада 2013 р. працівники архіву виявили та надали архівні 

матеріали ТРК “Репортер” для зйомки телесюжету про фільм “Чародеи”.

* * *
5 грудня 2013 р. в ефірі ТРК “ГРАД” вийшла телепередача, присвяче-

на презентації у Літературному музеї нового видання одеського краєзнав-
ця Олега Губаря “Очерки ранней истории евреев Одессы” за участю за-
ступника директора архіву Л. Г. Білоусової.

* * *
12 грудня 2013 р. в ефірі ТРК “ГРАД” вийшла телепередача з нагоди 

відкриття виставки “Достоин славы он”, присвяченої 250-річчю від дня на-
родження генерал-губернатора Новоросійського краю О. Ф. Лонжерона.
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* * *
24 грудня 2013 р. з нагоди Дня працівників архівних установ Украї-

ни директор архіву І. І. Ніточко та працівники архіву С. М. Герасимова 
та Г. М. Паніван надали інтрв’ю ТРК “Круг” про діяльність Держархіву 
Одеської області.

Того ж дня на сторінках газети “Вечерняя одеса” № 193 (9915) вийш-
ла друком стаття провідного спеціаліста С. Є. Березіна “Новый век архи-
вного дела в Одессе”.

* * *
26 грудня 2013 р. на сторінках газети “Вечерняя Одесса” № 194– 

195 (9916–9917) вийшла друком стаття провідного спеціаліста С. Є. Бе-
резіна про діяльність директора архіву І. І. Ніточко у галузі збереження 
традицій та подальшого розвитку архівної справи на Одещині “Храни-
тель історичної пам’яті”.

У Держархіві Полтавської області

3 жовтня 2013 р. в Полтавському обласному центрі естетичного ви-
ховання учнівської молоді (ОЦЕВУМ) відкрито документальну виставку 
“Освіта Полтавщини: мовою документів” (до Дня працівників освіти), 
підготовлена за документами Держархіву Полтавської області.

* * *
18 жовтня 2013 р. в приміщенні архіву відкрито документальну 

виставку “Звеличені працею” (до 75-ї річниці встановлення найвищого 
звання за трудові досягнення Герой Соціалістичної Праці).

* * *
24 жовтня 2013 р. архівом проведено відкритий урок для учнів Пол-

тавського міського багатопрофільного ліцею № 1 ім. І. П. Котляревського 
“Розвиток архівної справи на Полтавщині”.

* * *
31 жовтня 2013 р. в архіві відбувся семінар-навчання з працівника-

ми області, що надають послуги з науково-технічного опрацювання до-
кументів. На семінарі були висвітлені наступні питання: мета, завдання, 
принципи і методи описування документів; правила систематизації та 
розміщення справ в опису відповідно до схеми систематизації; технічне 
оформлення справ; довідковий апарат до опису: правила укладання.
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* * *
14 листопада 2013 р. в приміщенні архіву відбулася тематична зус-

тріч заступника голови-керівника апарату Полтавської облдержадмініст-
рації В. О. Пархоменка із відповідальними за архівну справу в області, що 
проходили під час підвищення кваліфікації у Полтавському обласному 
центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підпри-
ємств, установ і організацій.

* * *
3 грудня 2013 р. у Полтавському обласному академічному музично-

драматичному театрі ім. М. В. Гоголя з нагоди Дня місцевого самовря-
дування в Україні відкрито документальну виставку “З історії місцевого 
самоврядування на Полтавщині”, підготовлену працівниками архіву.

* * *
20 грудня 2013 р. в приміщенні архіву презентовано видання “Ад-

міністративно-територіальний поділ Полтавщини (1648–2012): довідник 
з історії адміністративно-територіального поділу”. 

* * *
24 грудня 2013 р. в приміщенні архіву  відбулися урочистості знаго-

ди відзначення професійного свята Дня працівників архівних установ.

У Держархіві Рівненської області

2 та 8 жовтня 2013 р. в обласному центрі перепідготовки та підви-
щення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій 
проведено навчання з секретарями сільських та селищних рад з питань 
діловодства та складу і змісту документів, що зберігаються в Держархіві 
Рівненської області.

* * *
11 жовтня 2013 р. у приміщенні архіву зроблено відкрито виставку 

документів з нагоди 80-річчя першого Президента України Л. М. Крав-
чука.

* * *
12 грудня 2013 р. для радіопрограми “Минувщина” РДТРК співробіт-

никами архіву області підготовлено радіопередачу про життя і творчість 
пісенника Бориса Грінченка, присвячену 150-річчю від дня його народ-
ження.
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У Держархіві Сумської області

18 жовтня 2013 р. директор архіву В. В. Артюх взяв участь у засі-
данні круглого столу за участі лідерів громадських організацій учасників 
бойових дій, яке відбулось у приміщенні Головного управління Пенсійно-
го фонду України в Сумській області.

Того ж дня відбулося засідання колегії Держархіву Сумської області, 
на якому, зокрема, підведено підсумки роботи архівних установ області 
за 9 місяців 2013 року.

* * *
28 жовтня 2013 р. на базі Сумського центру перепідготовки та підви-

щення кваліфікації працівників органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 
розпочав роботу тематичний короткостроковий семінар для начальників 
та спеціалістів архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад на 
тему: “Застосування  в практичній роботі архівних відділів Переліку ти-
пових документів, що створюються під час діяльності органів державної 
влади, місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та органі-
зацій”.

* * *
4 грудня 2013 р. директор архіву В. В. Артюр взяв участь у святкових 

заходах з нагоди Дня місцевого самоврядування. Урочистості, на яких 
були присутні депутати, міські голови, голови районних рад та представ-
ники органів місцевого самоврядування області, відбулися у приміщенні 
Сумської обласної філармонії.

* * *
18 грудня 2013 р. відбулося засідання колегії Держархіву Сумської 

області, на якому розглянуто підсумки роботи зі зверненнями громадян в 
архівних установах області, з розсекречення документів, науково-дослід-
ної та видавничої роботи, обговорено результати виконання Регіональної 
програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів 
НАФ на 2009–2014 роки.

* * *
19 грудня 2013 р. з нагоди дня Святого Миколая працівники архіву 

завітали у Сумський обласний спеціалізований будинок дитини, де від-
бувся святковий ранок за участю дітей-вихованців будинку. Архівісти 
поспілкувалися з вихованцями закладу, відвідали дітей молодшої групи 
та вручили їм подарунки.
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* * *
23 грудня 2013 р. в читальному залі архіву відкрито документальну 

виставку до Дня працівників архівних установ. В експозиції представлені 
документи, що відображають становлення архівної справи на Сумщині в 
20–30-х роках ХХ століття, розкривають значення архівів у збереженні 
історичної спадщини держави.

У Держархіві Тернопільської області

11 жовтня 2013 р. у приміщенні архіву відкрито документальну 
виставку до 71-річчя від часу створення на Волині Української повс-
танської армії (1942) 

* * *
1 листопада 2013 р. у приміщенні архіву відкрито виставку до  

95-ї річниці створення Західно-Української Народної Республіки “В нас 
єдина мета – Україна свята”.

Того ж дня директор держархіву Ю. Є. Гумен взяв участь у засіданні 
круглого стола на тему: “Створення сприятливих умов для діяльності інс-
титутів громадянського суспільства у Тернопільській області”.

5 листопада 2013 р. директор архіву Ю. Є. Гумен взяв участь у пре-
зентації другої частини бібліографічного покажчика Богдана Головина, 
що відбулося у в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.

Того ж дня директор архіву Ю. Є. Гумен взяв участь у зйомках пере-
дачі “Крізь призму часу” (ТТБ).

* * *
14 листопада 2013 р. у читальному залі архіву проведено презента-

цію книжки А. С. Левченка “Литературная Одиссея Агнона – от Бучача 
до Иерусалима”.

* * *
15 листопада 2013 р. у приміщенні архіву відкрито виставку “Я жив 

Тобою, Україно!”, присвячену 135-ій річниці від дня народження Михай-
ла Паращука, українського і болгарського скульптора, громадського діяча.

* * *
22 листопада 2013 р. директор архіву Ю. Є. Гумен взяв участь у за-

сіданні круглого стола, присвяченого 135-ій річниці від дня народження 
скульптора Михайла Паращука,  що відбувся у Тернопільському ВПУ  
№ 4 ім. М. Паращука.
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Того ж дня директор архіву Ю. Є. Гумен взяв участь в урочистому від-
критті Регіонального міжуніверситетського Стартап центру на базі Тер-
нопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя.

* * *
29 листопада 2013 р. директор архіву Ю. Є. Гумен та заступник ди-

ректора С. Н. Найчук взяли участь у засіданні колегії Монастириської 
райдержадміністрації, на якому розглянуто питання “Про стан розвитку 
архівної справи в районі”.

* * *
6 грудня 2013 р. Держархівом Тернопільської області спільно з Тер-

нопільським національним економічним університетом проведено за-
сідання за круглим столом на тему: “Архіви та історична наука: шляхи 
взаємодії”.

У Держархіві Харківської області

7–15 жовтня 2013 р. на базі архіву проведено семінар із підвищення 
кваліфікації працівників діловодних, архівних та експертних служб під-
приємств, установ і організацій, 

У семінарі взяли участь представники Харківської державної академії 
фізичної культури, Харківської державної зооветеринарної академії, Хар-
ківського апеляційного господарського суду, Харківського апеляційного 
адміністративного суду, Управління забезпечення доступу до публічної 
інформації Харківської облдержадміністрації, КП “Міський архів”.

* * *
11 жовтня 2013 р. у приміщенні архіву відкрито виставку докумен-

тів “Славна Україно! Маєш вільний рід”, присвячену Дню Українського 
козацтва.

* * *
25 жовтня 2013 р. головний спеціаліст відділу інформації та вико-

ристання документів В. А. Плисак провела оглядову екскурсію архівом для 
студентів третього курсу історичного факультету Харківського національ-
ного університету ім. В. Н. Каразіна, у рамках проведення практичного за-
няття з курсу “Теорія і методика архівної справи”.

* * *
31 жовтня 2013 р. на веб-сайті архіву опубліковано виставку архів-

них документів “До 85-річчя закінчення будівництва Держпрому”.
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* * *
8 листопада 2013 р. головний спеціаліст відділу інформації та вико-

ристання документів В. А. області Плисак провела оглядову екскурсію 
архівом для учнів 5–7 класів Харківського приватного навчально-вихов-
ного комплексу “Вересень”.

* * *
15 листопада 2013 р. у приміщенні архіву відкрито виставку архів-

них документів “До 80-річчя створення Харківського державного ака-
демічного драматичного театру ім. О. С. Пушкіна”. В експозиції пред-
ставлені документи, що висвітлюють творчу діяльність колективу театру 
та окремо – акторів театру, серед яких чимало удостоєних почесних звань 
заслужених та народних артистів УРСР.

* * *
22 листопада 2013 р. у приміщенні архіву відбулася читацька кон-

ференція “Краю мій, Слобожанщино!”, в якій взяли участь фахівці  
держархіву, місцевих музеїв та бібліотек, викладачі і студенти харківсь-
ких ВУЗів, представники громадських організацій. 

У рамках конференції обговорювалися різні питання з історії Слобо-
жанщини, діяла виставка друкованих видань.

* * *
28 листопада 2013 р. у читальному залі архіву відкрито вистав-

ку архівних документів “Видатний український прозаїк Г. Ф. Квітка-
Основ’яненко (до 235-річчя від дня народження)”.

* * *
29 листопада 2013 р. у читальному залі архіву головний спеціаліст 

відділу інформації та використання документів О. В. Сафонова провела 
практичне заняття з дисципліни “Археографія” для студентів ІV курсу 
історичного факультету спеціальності “Архівознавство” Харківського на-
ціонального університету ім. В. Н. Каразіна. Під час практичного заняття 
О. В. Сафонова розповіла про різні етапи та особливості археографічної 
підготовки архівних документів до публікації. Студенти ознайомились 
із архівними виданнями, документами та системою довідкового апарату 
архіву.

* * *
29 листопада 2013 р. відбувся прес-тур представників харківських 

ЗМІ до Держархіву Харківської області за участю заступника голови – 
керівника апарату Харківської облдержадміністрації В. В. Хоми 
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У ході прес-туру Хома В.В. представив архів, основні напрямами 
його роботи та відповів на питання журналістів місцевих телеканалів: 
ОТБ, Tonis, Харьковские известия та газети “Слобідський край”.

* * *
13 грудня 2013 р. у приміщенні архіву відбулася презентація збірни-

ка архівних документів “Війна очима дітей”, підготовленого авторським 
колективом архіву.

У виданні вперше опубліковано письмові роботи – спогади дітей, уч-
нів сільських шкіл різних районів Харківської області та м. Харкова про 
пережите під час нацистської окупації 1941–1943 років.

У Держархіві Херсонської області

1 жовтня 2013 р. на веб-сайті архіву опубліковано виставку архівних 
документів, присвячену Дню ветеранів.

* * *
2 жовтня 2013 р. у приміщенні архіву відкрито виставку архівних 

документів “З історії освіти на Херсонщині. До Дня працівників освіти”. 
В експозиції представлені документи з фондів Херсонської приватної 
жіночої гімназії Тюльпанової, Херсонського морехідного училища да-
лекого плавання, Дирекції училищ Херсонської губернії Міністерства 
народної освіти, Канцелярії Херсонського цивільного губернатора, Хер-
сонського повітового відділу народної освіти, Колекції фотодокументів 
С.В.Макарова. Серед них: фотографії, свідоцтва, Правила поведінки 
учениць гімназії м. Олександрія, рекламний проспект Київської фабрики 
гімнастичного обладнання для навчальних закладів, “Клятвенна обіцян-
ка” вчителя гімназії, тощо.

* * *
2 листопада 2013 р. у приміщенні архіву відкрито документальну 

виставку до 95-ї річниці створення ВЛКСМ архівом. В експозиції пред-
ставлені документи що відображають основні періоди історії обласної 
комсомольської організації, участь комсомольців у зведені новобудов, 
зокрема Каховської ГЕС, консервного комбінату, Каховської зрошуваль-
ної системи. 

* * *
22 листопада 2013 р. відбулося поповнення особового фонду відомо-

го херсонського письменника, прозаїка, драматурга, літературного крити-
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ка, перекладача, пісняра, громадського діяча М. І. Братана. Фонд попов-
нився новим надходженням документів: записними книжками, вирізками 
з газет із творами М. Братана (з його авторською правкою), романом у 
новелах “Голодна кров”, міні оперетою “Аморе – лікер з натурального 
соку”, драматичною поемою “Побите серце”, збіркою віршів “Не ціло-
вана і юна” тощо. Документи передані до архіву дружиною письменника 
– Раїсою Василівною.

* * *
2 грудня 2013 р. на веб-сайті держархіву розміщено он-лайн вистав-

ку “Працею прославлені”, присвячену 75-ти річчю з дня заснування зван-
ня Герой Соціалістичної Праці 

У Держархіві Хмельницької області

24 жовтня 2013 р. у приміщенні архіву відкрито тематичну виставку 
“Університету – 95” присвячену до 95-річчя Кам’янець-Подільського уні-
верситету ім. І. Огієнка.

* * *
6 листопада 2013 р. у приміщенні архіву проведено обласний семі-

нар-нараду для начальників архівних відділів райдержадміністрацій, 
міськрад на тему: “Впровадження нової редакції Правил роботи архівних 
установ України”.

Того ж дня працівники архіву взяли участь у ХІІ Всеукраїнській іс-
торико-педагогічній, науково-практичній конференції “Джерельна та іс-
торіографічна основа сучасних історико-педагогічних досліджень”, яка 
проходила на базі Хмельницької облдержадміністрації. Під час конфе-
ренції відкрито виїзної виставки “Архівні документи – основа історико-
педагогічних досліджень”.

У Держархіві Черкаської області

11 жовтня 2013 р. в читальному залі архіву відбулося відкрито 
виставку архівних документів “Ільїнській церкві села Суботів – 360 
років”. В експозиції представлені архівні документи і матеріали про 
Ільїнську церкву с. Суботів Чигиринського району Черкаської облас-
ті – архітектурну, історичну і культурну пам’ятку другої половини  
XVII ст., яка в народі має назву “Богданова церква”.
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* * *
14 жовтня 2013 р. працівники архіву взяли участь в урочистостях до 

свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва, що 
відбулись в гетьманській столиці – м. Чигирині. Учасники свята пройшли 
урочистою ходою по Замковій горі, де голова Черкаської облдержад-
міністрації С. Тулуб поклав квіти до підніжжя Монументу в ознаменуван-
ня боротьби українського народу під проводом Богдана Хмельницького.

* * *
19 листопада 2013 р. директор архіву Т. А. Клименко взяла участь 

у зйомках телевізійного проекту обласної державної телерадіокомпанії 
“Рось”, присвяченого 60-річчю утворення Черкаської області.

* * *
22 листопада 2013 р. у приміщенні архіву відкрито виставку архів-

них документів до 175-річчя від дня народження українського письмен-
ника І. С. Нечуя-Левицького.

* * *
18 грудня 2013 р. у приміщенні Державного історико-архітектурного 

заповідника “Стара Умань” відкрито виставку архівних документів та фо-
томатеріалів “Розвиток та становлення міста Умань мовою документів”,  
присвячену 60-річчю утворення Черкаської області. В експозиції пред-
ставлені унікальні видання: оригінали відомих і маловідомих архівних 
документів із фондів Держархіву Черкаської області, архівного відділу 
Уманської міської ради, Уманського краєзнавчого музею, приватних ко-
лекцій, а також газетних матеріалів, що відображають події розвитку та 
становлення міста з моменту створення Черкаської області до сьогодення.

У Держархіві Чернівецької області

17 жовтня 2013 р. у приміщенні архіву відкрито тематичну доку-
ментальну виставку “Євгенія Іванівна Ярошинська – видатна українська 
письменниця, перекладач, етнограф, фольклорист і педагог”, присвячену 
145-річчю від дня її народження.

* * *
22 листопада 2013 р. у приміщенні архіву відкрито тематичну доку-

ментальну виставку “Незабутня зірка Буковини Ольга Юліанівна Коби-
лянська”, присвячену 150-й річниці від дня народження письменниці.
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* * *
25 листопада 2013 р. у приміщенні архіву відкрито тематичну доку-

ментальну виставку, присвячену 175-й річниці від народження І. С. Не-
чуй-Левицького, українського прозаїка, перекладача.

У Держархіві Чернігівської області

31 жовтня 2013 р. в обласній газеті “Деснянська правда” вийшла дру-
ком стаття, присвячена 160-річчю від дня народження М. І. Кибальчича, 
підготовлену за документами архіву.

* * *
13 грудня 2013 р. у приміщенні архіву відктрито фотодокументальну 

виставку “Наш біль – Чорнобиль”. В експозиції представлені документи 
із фондів центральних державних архівів, держархівів Чернігівської та 
Житомирської областей.

* * *
24 грудня 2013 р. в ефірі обласного радіо “Сівер-центр” прозвучало 

інтерв’ю директора архіву Р. Б. Воробей з нагоди Дня працівників архів-
них установ.

* * *
25 грудня 2013 р. у архіві проведено День відкритих дверей, на якому 

взяли участь працівники наукової бібліотеки Чернігівського національно-
го педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка.

* * *
27 грудня 2013 р. в архіві відбувся День інформування. Перед слу-

хачами виступили: головний спеціаліст відділу використання інформації 
документів А. А Гриненко з оглядом літератури, яка надійшла до науково-
довідкової бібліотеки протягом 2013 року; провідний спеціаліст відділу 
формування Національного архівного фонду та діловодства І. М. Личуха 
з оглядом літератури, яка надійшла до методичного кабінету.

У Держархіві м. Києва

6 жовтня 2013 р. в ефірі радіостанції ДТРК “Голос Києва” вийшла 
передача до Всесвітнього дня вчителів і Дня працівників освіти, підготов-
лена працівниками архіву.

* * *
20 жовтня 2013 р. в ефірі радіостанції ДТРК “Голос Києва” вийшла 

передача до 105-ї річниці від часу створення Київського зоопарку, підго-
товлена працівниками архіву.
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* * *
24 грудня 2013 р. в ефірі радіостанції ДТРК “Голос Києва” вийшла 

передача до Дня працівників архівних установ, підготовлена працівника-
ми архіву.

У Держархіві м. Севастополя

23 жовтня 2013 р. у газеті “Слава Севастополя” № 194 під рубрикою 
“Самородок історії” вийшла друком стаття начальника відділу інформації 
та використання документів НАФ В. Е. Христової “Письмо” Ваньки Жу-
кова “из довоенного Севастополя”.

* * *
1 листопада 2013 р. архів спільно з представниками Головного та 

районних управлінь Пенсійного фонду України в м. Севастополі про-
вів семінар для працівників архівних відділів райдержадміністрацій. 
На семінарі розглянуто питання взаємодії установ Пенсійного фонду та  
Держархіву м. Севастополя, в тому числі питання, що стосуються видачі 
документів з архівів для осіб, які претендують на призначення пільгових 
пенсій.

* * *
6 листопада 2013 р. працівники архіву взяли участь у конференції до 

225-річчя з дня народження М. П. Лазарєва “Адмірал М. П. Лазарєв. Роль 
особистості в історії Росії”, яка була підготовлена російським центром 
Морської бібліотеки ім. М. П. Лазарєва спільно з Військово-науковим то-
вариством Чорноморського флоту. 

Начальник відділу інформації та використання документів НАФ  
В. Е. Христова представила увазі присутніх виставку “Лазаревський Се-
вастополь за архівними документами” у форматі слайдів.

* * *
10 грудня 2013 р. співробітники Держархіву м. Севастополя взяли 

участь у тематичному семінарі на тему: “Запобігання та протидія про-
явам корупції на державній службі”. Семінар провів начальник Управлін-
ня державної служби Головного управління державної служби України в 
АР Крим та м. Севастополі В. Ю. Єрьомін.

* * *
25 грудня 2013 р. у приміщенні архіву відбулися урочисті збори з 

нагоди Дня працівників архівних установ.
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МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ

В Укрдержархіві

3 жовтня 2013 р. відбулася зустріч делегації працівників архівних 
установ провінції Хубей (КНР) з Головою Державної архівної служби  
України О. П. Гінзбург. Під час візиту члени делегації ознайомились з 
роботою Центрального державного історичного архіву України, м. Київ.

* * *
15 листопада 2013 р. відбулося підписання Угоди про співробітниц-

тво між Державною архівною службою України та Державним архівом 
Республіки Македонія. У церемонії підписання Угоди взяли участь Над-
звичайний і Повноважний Посол Республіки Македонія в Україні Ацо 
Спасеновскі, директор Державного архіву Республіки Македонія Зоран 
Тодоровскі, Голова Державної архівної служби України О. П. Гінзбург, 
перший заступник Голови В. М. Воронін, відповідальні працівники 
Укрдержархіву.

Після церемонії підписання Угоди про співробітництво відбулися 
консультації щодо подальшого розвитку конструктивної співпраці між 
державними архівними установами України та Республіки Македонія. 
Укладення Угоди має сприяти розвитку та поглибленню співробітниц-
тва між сторонами у напрямку виявлення документів з історії України в 
архівосховищах Республіки Македонія та з історії Македонії в архівос-
ховищах України, а також здійснення взаємовигідного обміну копіями 
(цифровими копіями) виявлених документів, обміну досвідом у сфері 
впровадження новітніх технологій в архівну сферу (електронне архіву-
вання, фонд користування на електронних носіях).

* * *
20 листопада 2013 р. відбулися консультації Голови Державної архів-

ної служби України О. П. Гінзбург з представником Центру документації 
історії спротиву та репресій в націонал-соціалістичній Німеччині та в Ра-
дянській зоні окупації/НДР (ФРН) О. Харитоновим.
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У Центральному державному архіві громадських
об’єднань України (ЦДАГО України)

21–22 жовтня 2013 р. співробітник відділу використання інформації 
документів М. В. Кагальна взяла участь у 23-й конференції Міжнародного 
інституту архівознавства, що відбулася в м. Трієст (Італія), виступивши 
із доповіддю на тему: “Дослідження радянської повсякденності як напря-
мок співпраці ЦДАГО України з науковими та освітніми установами”.

* * *
11–14 листопада 2013 р. директор архіву О. Г. Козіна відвідала з ро-

бочим візитом Російський державний архів соціально-політичної історії 
(РДАСПІ). Під час зустрічі з директором РДАСПІ А. К. Сорокіним обго-
ворювалися питання щодо можливостей обміну досвідом роботи в галузі 
традиційних та інноваційних архівних технологій, створення спільних 
пошукових баз даних та документальних видань.

У Центральному державному історичному архіві
України, м. Київ (ЦДІАК України)

13 листопада 2013 р. у приміщенні Міського Дому Культури у Ла-
ньцуті (Польща) відкрито документальну виставку “Відгомін Січневого 
повстання на Уманщині”, присвячену 150-й річниці польського націо-
нально-визвольного повстання 1863–1864 років.

Виставка була організована історичним факультетом та Польським 
культурно-освітнім центром Уманського державного педагогічного уні-
верситету імені Павла Тичини, Державним історико-архітектурним за-
повідником “Стара Умань”, Центральним державним історичним архівом 
України в м. Києві, Держархівом Київської області за підтримки Посоль-
ства Республіки Польща в Україні.

Виставка експонувалася також у містах Гнєзно та Курніку.

У Центральному державному науково-технічному
архіві України (ЦДНТА України)

21–22 жовтня 2013 р. начальник відділу використання інформації до-
кументів А. Алєксєєнко взяла участь у 23-тій конференції Міжнародного 
інституту архівної справи, що відбулася в м. Трієст (Італія).
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У Центральному державному електронному архіві України
(ЦДЕА України) 

20–21 листопада 2013 р. директор архіву О. М. Ус взяла участь 
у Міжнародній науково-практичній конференції, яка відбулася у 
рамках плану заходів Євро-Азійського регіонального відділення  
(ЄВРАЗІКА) Міжнародної ради архівів.

У Держархіві в Автономній Республіці Крим

4 жовтня 2013 р. директор архіву О. В. Лобов взяв участь у II Міжна-
родній науково-практичній конференції “Музеї ХХI століття – нові реалії, 
нові підходи, нові можливості” в Євпаторії.

* * *
25 грудня 2013 р. відповідно до Плану проведення Декади архівних 

установ Автономної Республіки Крим вперше відбувся “телеміст” за 
участю керівництва Держархіву в Автономній Республіці Крим та Голо-
вного архівного управління м. Москва. 

У ході “телемосту” обговорювалися питання співпраці між Головним 
архівним управлінням м. Москви і Держархівом Автономній Республіці 
Крим, а також організації та проведення Других Кримської-Московсь-
ких архівно-краєзнавчих читань. Була визначена дата їх проведення –  
27–30 травня 2014 року.

У Держархіві Миколаївської області

11 листопада 2013 р. Держархів Миколаївської області та Геттингенсь-
кий дослідницький центр (м. Геттинген, Німеччина) презентовали видання  
“Немцы Николаевщины. 1918–1931. Аннотированный реестр дел”.

У Держархіві Одеської області

24–25 жовтня 2013 р. завідуючий лабораторією з фізичної схорон-
ності документів та страхового фонду Держархіву Одеської області  
А. В. Хромов взяв участь у роботі міжнародної науково-практичної 
конференції “Історія запорозького козацтва в пам’ятках та музейній 
практиці”, яка пройшла на базі Національного заповідника “Хортиця”  
(м. Запоріжжя).



217

У Держархіві Харківської області

24 жовтня 2013 р. у приміщенні Харківської державної наукової біб-
ліотеки ім. В. Г. Короленка відбулася XVI Міжнародна науково-практична 
конференція “Короленківські читання 2013” на тему: “Бібліотеки, музеї, 
архіви у медіа – просторі регіону”, присвячена 110-річчю відділів бібліо-
текознавства і рукописів та автографів ХГБ (ХДНБ ім. В. Г. Короленка), з 
метою обговорення теоретичних і практичних аспектів діяльності бібліо-
теки, музею, архіву в сучасному медіа-просторі.

Головний спеціаліст відділу організації та координації архівної спра-
ви О. С. Коптєва, де виступила з доповіддю на тему: “Про роботу веб-сай-
ту Державного архіву Харківської області”.

У Держархіві Харківської області

8 жовтня 2013 р. працівники архіву взяли участь у Міжнародній на-
уково-практичній конференції “Археологія і фортифікація Середнього 
Подністров’я”, яка відбулася у Кам’янець-Подільському державному іс-
торичному мзеї-заповіднику.
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ЮВІЛЕЙНІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

Заходи державних архівних установ,
присвячені Дню ветерана

1 жовтня 2013 р. на офіційному веб-порталі Укрдержархіву опубліко-
вано документальну виставку “До Дня ветеранів”.

* * *
1 жовтня 2013 р. в ЦДАГО України відкрито виставку документів, 

присвячену трудовим досягненням і бойовим подвигам ветеранів війни, 
праці та військової служби. Представлені документи охоплюють події Ве-
ликої Вітчизняної війни, відбудови народного господарства у повоєнний 
період, ліквідації наслідків техногенної катастрофи на Чорнобильській 
АЕС, землетрусу у Вірменії та ін.

* * *
2 жовтня 2013 р. у читальному залі Держархіву в Автономній Рес-

публіці Крим до Дня ветерана відкрито виставку фотодокументів “Вони 
захищали Батьківщину”.

* * *
3 жовтня 2013 р. в ефірі 27 каналу ДОДТРК вийшла телевізійна пере-

дача циклу “Не підвладне часу” про учасника Великої Вітчизняної війни, 
відомого сталевара Макара Мазая з використанням документів, підгтов-
лена з використанням документів Держархіву Донецької області.

* * *
1 жовтня 2013 р. у читальному залі Держархіву Івано-Франківської 

області відкрито тематичну виставку, присвячену Дню людей похилого 
віку та Дню ветерана.

* * *
1 жовтня 2013 р. у приміщенні Держархіву Миколаївської області 

відкрито документальну стендову виставку “До Дня ветерана”.

* * *
1 жовтня 2013 р. у приміщенні Держархіву Рівненської області від-

крито виставку документів до Дня ветерана, присвячену ветеранам війни 
та праці.
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* * *
1 жовтня 2013 р. на веб-сайті Держархіву Херсонської області опуб-

ліковано виставку архівних документів, присвячену Дню ветеранів.

* * *
1 жовтня 2013 р. у приміщенні Держархіву Хмельницької області 

відкрито виставку архівних документів “Шана мудрості й досвіду”.

* * *
1 жовтня 2013 р. в читальному залі Держархіву Черкаської облас-

ті відкрито виставку архівних документів і матеріалів, що висвітлюють  
трудові досягнення та бойові подвиги ветеранів війни, праці та військової 
служби.

Заходи державних архівних установ, до 70-ї річниці 
визволення Києва та 69-ї річниці визволення України  

від німецько-фашистських загарбників 

21 жовтня 2013 р. на веб-портал Укрдержархіву опубліковано вистав-
ку “До 70-річчя визволення Дніпропетровської області від німецько-фа-
шистських загарбників” за фотодокументами з фондів ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного.

5 листопада 2013 р. на офіційному веб-порталі Укрдержархіву опуб-
ліковано документальну виставку “Київ у полум’ї війни (до 70-річчя 
звільнення столиці України – м. Києва від німецько-фашистських загар-
бників)”.

* * *
6 листопада 2013 р. у Національному військово-історичному му-

зеї України урочисто відкрито виставку “Даєш Київ!”, присвячену  
70-ій річниці визволення Києва. В експозиції представлені докумен-
ти з фондів ЦДАВО України ЦДКФФА, України ім. Г. С. Пшеничного,  
Держархіву Київської області.

* * *
31 жовтня 2013 р. працівники ЦДАГО України взяли участь у 

Всеукраїнській науковій конференції “Битва за Дніпро”, присвяченій  
70-й річниці визволення Києва від німецько-фашистських загарбників, 
яка відбулася в Українському інституті національної пам’яті.

5 листопада 2013 р. у ЦДАГО України відкрито виставку документів 
і фотоматеріалів “Київ у полум’ї війни”.
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6 листопада 2013 р. директор ЦДАГО України О. Г. Козіна взяла 
участь у програмі “На слуху” на радіо “Ера”, присвяченій 70-й річниці 
визволення Києва від німецько-фашистьких загарбників.

* * *
6 листопада 2013 р. до 70-ї річниці визволення столиці України 

– міста Києва на веб-сайті опубліковано виставку фотодокументів, віде-
осюжет, звукозапис та фоторепортаж співробітника ЦДКФФА України  
ім. Г. С. Пшеничного  Миколи Куріна про марш-парад на вулиці Хреща-
тик.

* * *
6 листопада 2013 р. з нагоди відзначення 70-річчя визволення столи-

ці України міста Києва від німецько-фашистських загарбників на веб-сай-
ті ЦДНТА України опублікованоодокументальну виставку “Непохитний 
Київ в непоборності і сяйві нових днів, відбудови, відродження (проекти 
з фондів ЦДНТА України)”.

* * *
24 жовтня 2013 р. у приміщенні Держархіву Волинської області від-

крито виставку архівних документів, присвячену Дню визволення України.

* * *
22 жовтня 2013 р. у Держархіві Дніпропетровської області відкрито 

виставку “До дня визволення міста Дніпропетровська від фашистських 
загарбників”.

* * *
28 жовтня 2013 р. у приміщенні Держархіву Закарпатської області 

відкрито виставку документів з нагоди відзначення 69-ї річниці звільнен-
ня українських земель від німецько-фашистських загарбників.

4 листопада 2013 р. у приміщенні Держархіві Закарпатської області 
відкрито виставку документів та матеріалів з нагоди відзначення 70-ї річ-
ниці визволення Києва від фашистських загарбників.

* * *
11 жовтня 2013 р. у приміщенні Держархіву Запорізької області до 

70-річчя прориву радянськими військами німецької лінії оборони “Во-
тан” відкрито виставку фото- та архівних документів з фондів архіву, 
Мелітопольського міського краєзнавчого музею та Токмацького районно-
го військово-історичного пошукового товариства “Вотан” “Бій за Мелі-
тополь”.
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* * *
28 жовтня 2013 р. у читальному залі Держархіву Івано-Франківської 

області відкрито виставку, присвячену 69-й річниці визволення України 
від німецько-фашистських загарбників.

* * *
5 листопада 2013 р. у приміщенні Держархіву Київської області від-

крито документальну виставку, присвячену 70-річчю звільнення столиці 
України – міста Києва від німецько-фашистських загарбників.

* * *
23 жовтня 2013 р. у приміщенні Держархіву Кіровоградської області 

відкрито виставку “Пам’яті визволителів України”.
28 жовтня 2013 р. в ефірі Кіровоградської обласної телерадіокомпанії 

прозвучала радіопередача, присвячена 69-річчю визволення України від 
німецько-фашистських окупантів.

* * *
16 жовтня 2013 р. у приміщенні Держархіву Луганської області від-

крито виставку “До Дня ветерана та до Дня визволення України від ні-
мецько-фашистських загарбників”.

* * *
28 жовтня 2013 р. на веб-сайті Держархіву Львівської області опуб-

ліковано виставку до 70-ої річниці визволення України від німецько-фа-
шистських загарбників 

Того ж дня директор Держархіву Львівської області взяв участь у 
заходах Львівської обласної державної адміністрації з нагоди відзначення 
Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників.

* * *
27 жовтня 2013 р. напередодні святкування Дня визволення України 

від німецько-фашистських загарбників у Держархіві Миколаївської об-
ласті відбулася творча зустріч колективу з видатним земляком, актором 
театру і кіно, заслуженим артистом України В. І. Пащенко.

* * *
28 жовтня 2013 р. до 69-ї річниці звільнення України від фашистсь-

ких загарбників на веб-сайті Держархіву Одеської області опубліковано 
оновлену тематичну виставку “Пам’ять Одещини”, до якої увійшли до-
кументи з фонду Р-8216 “Колекція фотографій пам’ятників міст та сіл 
Одещини”.
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* * *
28 жовтня 2013 р. у приміщенні Держархіву Полтавської області від-

крито документальну виставку “Подвигу народу – жити у віках”.

* * *
23 жовтня 2013 р. у приміщенні Держархіву Рівненської області з наго-

ди 69-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників 
відкрито виставку документів і друкованих видань “Шлях до визволення”.

* * *
25 жовтня 2013 р. у приміщенні Держархіву Сумської області від-

крито фотодокументальну виставку “Звільнена у боях та праці” до Дня 
визволення України від німецько-фашистських загарбників.

* * *
28 жовтня 2013 р. у приміщенні Держархіву Тернопільської області 

відкрито виставку до 69-ї річниці визволення України від німецько-фа-
шистських загарбників “На вівтар перемоги”.

Того ж дня працівники Держархіву Тернопільської області взяли 
участь у покладанні квітів з нагоди 69-ї річниці визволення України від 
фашистських загарбників у Парку Слави в м. Тернополі.

* * *
25 жовтня 2013 р. у приміщенні Держархіву Харківської області 

відкрито виставку матеріалів “До 69-ї річниці визволення України відні-
мецько-фашистських загарбників”.

* * *
23 жовтня 2013 р. у приміщенні Держархіву Херсонської області 

відкрито виставку архівних документів, присвячену 69-річниці визво-
лення України від німецько-фашистської окупації. З виставкою з цікавіс-
тю ознайомились молоді дослідники, студенти Херсонського музичного 
училища. 24–28 жовтня виставка експонувалася в обласному госпіталі 
інвалідів та ветеранів війни.

24 жовтня 2013 р. в прямому ефірі Херсонської обласної державної 
телерадіокомпанії “Скіфія” заступник директора Держархіву Херсонської 
області розповів про роботу архіву по відзначенню 70-річчя визволення 
України і області від німецько-фашистських загарбників.

28 жовтня 2013 р. редакції газети “Наддніпрянська правда плюс” 
Держархівом Херсонської області надано копії документів, пов’язаних з 
подіями періоду Великої Вітчизняної війни на Херсонщині та 70-річчя виз-
волення переважної більшості населених пунктів правобережжя області.
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* * *
21 жовтня 2013 р. у приміщенні Держархіву Хмельницької області 

відкрито виставку архівних документів “69-ї річниці визволення України 
від гітлерівських загарбників присвячується”.

25 жовтня 2013 р. до 69-ї річниці визволення України від німецько-
фашистських загарбників у Держархіві Хмельницької області проведе-
но презентацію збірника документів, матеріалів та світлин “Подоляни в 
роки Великої Вітчизняної війни” (1941–1945 рр.)”.

28 жовтня 2013 р. працівники Держархіву Хмельницької області взя-
ли участь у покладанні вінків та квітів до Монументу “Вічний Вогонь” з 
нагоди 69-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загар-
бників.

Того ж дня співробітники Держархіву Хмельницької області взяли 
участь у запису телепередачі, присвяченої презентації збірника докумен-
тів, матеріалів та світлин “Подоляни в роки Великої Вітчизняної війни” 
(1941–1945 рр.).”

2 листопада 2013 р. директор Держархіву Хмельницької області  
В. Г. Байдич взяв участь у телепередачі “Свою Україну любіть”, присвя-
ченої презентації збірника документів, матеріалів та світлин “Подоляни в 
роки Великої Вітчизняної війни” (1941–1945 рр.).

* * *
6 листопада 2013 р. в газеті “Молодь Черкащини” вийшла друком 

стаття “Таке не забувається”, присвячену презентації книги “Забуттю не 
підлягає. Нацистський окупаційний режим на Черкащині (1941–1944)”. 
Книга видана в межах проекту “Збереження історичної пам’яті про жертв 
нацистських переслідувань” Міжнародною громадською організацією 
“Міжнародний фонд “Взаєморозуміння і толерантність” за безпосеред-
ньої участі Держархіву Черкаської області.

* * *
6 листопада 2013 р. у приміщенні Держархіву Чернівецької області 

відкрито тематичну документальну виставку “70-річчю визволення Киє-
ва присвячується...”

* * *
10 листопада 2013 р. в ефірі радіостанції ДТРК “Голос Києва” про-

звучала передача до Дня визволення Києва від німецько-фашистських за-
гарбників, підготовлена співробітниками Держархіву м. Києва.

* * *
29 жовтня 2013 р. до дня визволення України від німецько-фашист-

ських загарбників на веб-сайті Держархіву м. Севастополя опубліковано 
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виставку фотодокументів “Відродження Севастополя після Великої Віт-
чизняної війни. Ретроспектива”.

Заходи державних архівних установ,
присвячені 80-м роковинам Голодомору в Україні

21 листопада 2013 р. на офіційному веб-порталі Укрдержархіву 
опубліковано документальну виставку “До 80-х роковин Голодомору 
1932–1933 рр. в Україні”.

* * *
21 листопада 2013 р. в приміщенні ЦДАГО України відкрито вистав-

ку документів, що розкривають масштабну трагедію в історії українсько-
го народу.

* * *
23 листопада 2013 р. до 80-х роковин Голодомору 1932–1933 рр. в 

Україні на веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного розміщено 
виставку фотодокументів.

* * *
22 листопада 2013 р. в читальному залі Держархіву в Автономній 

Республіці Крим відкрито виставку документів “Пам’яті жертв голодомо-
ру в Україні 1932–1933 рр.”.

* * *
21 листопада 2013 р. у приміщенні Держархіву Волинської області 

відкрито виставку архівних матеріалів “Волинь пам’ятає”, присвячену 
Дню пам’яті жертв голодомору 1932–1933 років в Україні.

* * *
21 листопада 2013 р. у приміщенні Держархіву Дніпропетровської 

області відкрито виставку “Хлібозаготівлі і голод на Дніпропетровщині. 
1929–1933 рр.”

Того ж дня в рамках проведення Єдиного дня інформування насе-
лення відбулися зустрічі з колективами установ, підприємств і організа-
цій Царичанського району області за темою: “До 80-ї річниці Голодомору 
1932–1933 років в Україні”.

* * *
21 листопада 2013 р. в читальному залі Держархіву Донецької об-

ласті відкрито виставку документів до 80-х роковин Голодомору 1932– 
1933 рр. в Україні.



225

25 листопада 2013 р. в ефірі Донецького обласного радіо вийшов 
радіосюжет в передачі циклу “На полюсах історії” до 80-ї річниці Голо-
домору 1932–1933 рр. в Україні.

* * *
22 листопада 2013 р. в приміещнні Держархіву Житомирської об-

ласті відкрито виставку документів “До Дня пам’яті жертв Голодомору в 
Україні 1932–1933 рр.”.

* * *
19 листопада 2013 р. директор Держархіву Закарпатської області  

М. Д. Місюк взяв участь у вечері-реквіємі “Збудуймо пам’яті негаснучий 
собор”, який відбувся у читальному залі бібліотеки м. Мукачево.

23 листопада 2013 р. на веб-сайті Держархіву Закарпатської облас-
ті опубліковано документальну виставку “До 80-х роковин Голодомору 
1932–1933 рр. в Україні”.

* * *
22 листопада 2013 р. в читальному залі Держархіву Івано-Франківсь-

кої області відкрито тематичну виставку “Ми звинувачуємо”, присвячену 
80-м роковинам Голодомору 1932–1933 рр. 

23 листопада 2013 р. працівники Держархіву Івано-Франківської 
області взяли участь у віче-реквіємі до 80-х роковин Голодомору 1932– 
1933 років, яке проходило на Вічевому майдані в м. Івано-Франківську. 
Учасники заходу пройшли поминальною ходою до Меморіального скве-
ру, де представники духовенства відслужили панахиду за загиблими.

* * *
16–17 листопада 2013 р. директор Держархіву Кіровоградської об-

ласті О. О. Бабенко взяв участь у запису телепередачі Кіровоградської 
обласної державної телерадіокомпанії “Озирнись” про Голодомор 1932–
1933 рр.

20 листопада 2013 р. на веб-сайті Держархіву Кіровоградської облас-
ті опубліковано виставку архівних документів “Скорботна свічка пам’яті 
1932–1933 рр.”

21 листопада 2013 р. в читальному залі Кіровоградської обласної 
бібліотеки для юнацтва ім. О. М. Бойченка відбулося засідання круглого 
столу на тему: “Голодомор в Україні 1932–1933 рр.: у вимірах Централь-
ної України”, за участю заступника голови-керівника апарату облдержад-
міністрації В. В. Рєзніка.

22 листопада 2013 р. начальник відділу археографії та використан-
ня документів Держархіву Кіровоградської області Т. В. Гончарова пре-
зентувала виставку архівних документів та матеріалів “Скорботна свічка 
пам’яті 1932–1933 рр.” в Державній льотній академії України.
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* * *
8 листопада 2013 р. в приміщенні архівного сектора та Комунальної 

установи “Трудовий архів” Старобільської райдержадміністрації Лугансь-
кої області проведено екскурсію для студентів перших курсів ВП “Про-
фесійний ліцей ЛНУ ім. Т. Шевченка” за темою: “Незгасна свіча пам’яті”, 
присвячену 80-им роковинам пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.

18 листопада 2013 р. в приміщенні Держархіву Луганської області 
відкрито документальну виставку “Голодомор 1932–1933 рр. на Луган-
щині”.

* * *
19 листопада 2013 р. у виставковому центрі Держархіву Львівської 

області. відбулося відкриття тематичної виставки “Голгофа українського 
народу. До 80-ти річчя Голодомору в Україні 1932–1933 рр.”

23 листопада 2013 р. керівництво та працівники Держархіву Львівсь-
кої області взяли участь у програмі Львівської облдержадміністрації щодо 
вшанування 80-х роковин Голодомору 1932–1933 рр. в Україні.

* * *
16 листопада 2013 р. у газеті “Урядовий кур’єр” стаття О. Івашко 

“Розкриваючи архіви. В один голос – про один голод. Іноді заходи для 
рятування людей не вживалися”, у котрій розповідається про документи 
Держархіву Миколаївської області, котрі свідчать про трагедію українсь-
кого народу – Голодомор 1932–1933 рр.

19 листопада 2013 р. начальник відділу інформації та використан-
ня документів Держархіву Миколаївської області М. О. Мельник взяла 
участь у науково-практичній конференції “Голодомор 1932–1933 рр.: не-
стихаючий біль України” з доповіддю на тему: “Голодомор 1932–1933 
років за документами Державного архіву Миколаївської області”.

22 листопада 2013 р. на веб-сайті Держархіву Миколаївської облас-
ті у опубліковано документальну виставку “Голодомор 1932–1933 рр. на 
Миколаївщині”.

* * *
16 листопада 2013 р. працівники Держархіву Одеської області взя-

ли участь у заході, присвяченому вшануванню пам’яті жертв Голодомо-
ру 1932–1933 рр. Захід, який був організований українською громадою 
міста, відбувся у приміщенні Болгарського культурного центру за участі 
одеських архівістів, істориків, політичних та громадських діячів.

22 листопада 2013 р. у приміщенні Держархіву Одеської області від-
булися зйомки телепередачі, присвяченої трагічній даті нашої історії – 
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80-им роковинам Голодомору 1932–1933 рр. Директор архіву І. І. Ніточко, 
заступник директора Л. Г. Білоусова та провідний спеціаліст С. Є. Березін 
надали інтерв’ю журналістам телерадіокомпанії “Град”.

* * *
21 листопада 2013 р. в приміщенні Держархіві Полтавської області 

відкрито документальну виставку “Голодомор 1932–1933 рр. на Полтав-
щині”.

22 та 26 листопада 2013 р. провідним спеціалістом відділу інфор-
мації та використання документів Держархіву Полтавської області  
Ю. М. Говорун проведено уроки, присвячені пам’яті жертв Голодомору 
1932–1933 рр., для учнів 10–11 класів Полтавської гімназії № 13 та для 
10-А класу Полтавської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 34.

* * *
4 листопада 2013 р. в приміщенні Держархіву Рівненської області від-

крито виставку документів, які розповідають про Голодомор 1932−1933 
р. в Україні.

* * *
21 листопада 2013 р. в приміщенні  Держархіві Сумської області від-

крито документальну виставку, присвячену 80-им роковинам Голодомору 
1932–1933 років в Україні.

23 листопада 2013 р. працівники Держархіву Сумської області взяли 
участь у покладанні квітів до пам’ятника жертвам Голодомору 1932–1933 
років, де відбувся мітинг-реквієм. В урочистій церемонії взяли участь за-
ступник голови облдержадміністрації І. Яговдик, керівники установ та 
організацій, широка громадськість.

* * *
22 листопада 2013 р. в приміщенні Держархіву Тернопільської облас-

ті відкрито виставку “Свічка на підвіконні”, присвячену до Дня пам’яті 
жертв голодоморів.

* * *
19 листопада 2013 р. головний спеціаліст відділу інформації та вико-

ристання документів Держархіву Харківської області В. А. Плисак надала 
інтерв’ю журналісту Харківської обласної державної телерадіокомпанії 
про відкриття 21 листопада у приміщенні архіву виставки документів 
“Жертвам Голодомору 1932–1933 рр. на Харківщині присвячується”.

21 листопада 2013 р. в приміщенні Держархіву Харківської облас-
ті відкрито виставку документів “Жертвам Голодомору 1932–1933 рр. 
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на Харківщині присвячується”, приурочена до Дня вшанування пам’яті 
жертв Голодомору 1932–1933 рр. в Україні.

* * *
21 листопада 2013 р. у приміщенні Держархіву Херсонської області 

відкрито виставку архівних документів “Голодомор. Херсонщина. 1932–
1933”. Виставку відвідали студенти Херсонського училища культури, для 
яких працівники архіву провели екскурсію.

* * *
4 жовтня 2013 р. працівники Держархіву Хмельницької області взя-

ли участь у заходах, що відбувалися в Державному історико-культурному 
заповіднику “Межибіж”, приурочених вшануванню жертв голодоморів в 
Україні та 5-ій річниці з дня відкриття Музею пам’яті жертв Голодомору 
1932–1933 рр. на Хмельниччині.

7 листопада 2013 р. заступник директора Держархіву Хмельницької 
області О. Войнович взяв участь у презентації збірника архівних доку-
ментів “Колективізація та Голодомор на Славутчині 1928–1933”, що від-
булася у палаці культури м. Славута.

21 листопада 2013 р. працівники Держархіву Хмельницької облас-
ті виступили з доповідями “Голодомор 1932–1933 рр. в Дунаєвецькому 
районі” та “Голодомор 1932–1933 рр. в прикордонній смузі Староуши-
цького району” на XII Всеукраїнській науково-теоретичній конференції 
“Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українсь-
кого народу в контексті трагічних подій ХХ століття”, організованій 
Хмельницьким інститутом МАУП.

22 листопада 2013 р. у приміщенні Держархіву Хмельницької облас-
ті відкрито документальну виставку “Голодомор 1932–1933 рр. на Хмель-
ниччині”.

23 листопада 2013 р. працівники Держархіву Хмельницької області 
взяли участь обласних заходах, приурочених 80-м роковинам Голодомору 
1932–1933 рр. в Україні.

Того ж дня працівники Держархіву Хмельницької області взя-
ли участь у теле- та радіопередачах, приурочених 80-річчю трагічних 
подій Голодомору в Україні: “Відверта розмова”, “Персона біля мікро-
фона”, “Голодомори ХХ ст. в Україні: причини, наслідки, уроки” на  
ХОДТРК “Поділля-центр”.

* * *
21 листопада 2013 р. в приміщенні Держархіву Черкаської області 

відкрито виставку архівних та фотодокументів, присвяченої 80-м роко-
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винам Голодомору 1932–1933 рр. в Україні, також проведено тематичну 
зустріч з учнівською та студентською молоддю.

* * *
19 листопада 2013 р. на веб-сайті Держархіву Чернівецької облас-

ті опубліковано виставку “Періодична преса Буковини про Голодомор 
1932–1933 рр. в Україні”.

* * *
20 листопада 2013 р. в приміщенні  Держархіву Чернігівської області 

відкрито фотодокументальної виставки “Палає пам’яті свіча”. Про поча-
ток експонування виставки та її найбільш цікаві документи з експозиції 
обласною державною телерадіокомпанією “Сівер-центр” та ТРК “Новий 
Чернігів” було знято телесюжети.

21 листопада 2013 р. директор Держархіву Чернігівської області  
Р. Б. Воробей та провідний спеціаліст відділу використання інформації 
документів архіву І. М. Рябчук взяли учать у засіданні круглого столу на 
тему: “80-ті роковини Голодомору 1932–1933 рр. в Україні: пам’ять на-
роду не убієнна”, яке відбулося в Чернігівському обласному історичному 
музеї ім. В. В. Тарновського.

* * *
19 листопада 2013 р. в приміщенні Держархіву м. Києва відкрито 

виставку архівних документів “До Дня пам’яті жертв Голодомору 1932–
1933 рр. в Україні”.

24 листопада 2013 р. ефірі радіостанції ДТРК “Голос Києва” прозву-
чала передача до Дня пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. в Україні, 
підготовлена працівниками Держархіву м. Києва.
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