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Про звільнення Гінзбург О. П. з посади  
Голови Державної архівної служби України

від 1 квітня 2014 р. № 288-р

 Звільнити Гінзбург Ольгу Петрівну з посади Голови Державної  
архівної служби України згідно з її заявою.

Прем’єр-міністр України А. Яценюк
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НАКАЗИ ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Про затвердження плану заходів Державної архівної служби 
України з реалізації у 2014 році Стратегії державної політики 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні
від 16 січня 2014 року № 4

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня       
2013 року № 968 “Про затвердження Порядку планування та моніторингу 
реалізації органами виконавчої влади Стратегії державної політики спри-
яння розвитку громадянського суспільства в Україні”,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план заходів Державної архівної служби України з ре-

алізації у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку гро-
мадянського суспільства в Україні (далі — план заходів), що додається.

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

1) до кінця січня 2014 року надати відділу інформаційних технологій 
департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів 
НАФ Укрдержархіву (Забенько Ю. І.) план заходів для розміщення його 
на офіційному веб-порталі Укрдержархіву у рубриках “Новини” та “Ін-
формаційна політика”;

2) до 1 лютого 2014 року надати план заходів Секретаріатові Кабі-
нету Міністрів для подальшого розміщення на урядовому сайті “Грома-
дянське суспільство і влада”;

3) щороку до 15 листопада забезпечити розроблення та оприлюд-
нення на офіційному веб-порталі Укрдержархіву проекту річного плану 
заходів на наступний рік:

– під час розроблення проекту річного плану керуватися Стратегією 
та щорічним планом заходів щодо Стратегії, затвердженим Президентом 
України;

– забезпечити публічне громадське обговорення проекту річного 
плану, розгляд пропозицій та зауважень, що надійшли в ході такого об-
говорення, під час прийняття остаточного рішення щодо затвердження 
річного плану відповідно до вимог Порядку проведення консультацій з 
громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, 
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затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 
2010 року № 996;

4) щороку до 1 лютого забезпечити розміщення затвердженого річ-
ного плану разом із звітом за результатами публічного громадського обго-
ворення його проекту на офіційному веб-порталі Укрдержархіву, а гіпер-
текстового посилання на нього — на урядовому веб-сайті “Громадянське 
суспільство і влада”;

5) щороку здійснювати моніторинг реалізації Стратегії із залучен-
ням інститутів громадянського суспільства;

6) щороку до 1 березня забезпечити розміщення річного звіту про 
результати діяльності Укрдержархіву з реалізації державної політики 
сприяння розвитку громадянського суспільства разом із звітом за резуль-
татами публічного громадського обговорення його проекту на офіційно-
му веб-порталі Укрдержархіву, а гіпертекстового посилання на нього – на 
урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада”.

3. Контроль за виконання цього наказу покласти на першого заступ-
ника Голови Державної архівної служби Вороніна В. М.

Голова О. П. Гінзбург

Про внесення змін до складу колегії Центрального 
державного електронного архіву України, затвердженого 

наказом Укрдержархіву від 18.02.2013 № 25 
від 16 січня 2014 року № 7

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

НАКАЗУЮ:
1. Виключити зі складу колегії Центрального державного електрон-

ного архіву України Пашкевич Олену Анатоліївну, провідного архівіста 
відділу забезпечення збереженості та обліку Центрального державного 
електронного архіву, секретаря колегії у зв’язку зі звільненням.

2. Включити до складу колегії Центрального державного електрон-
ного архіву України Карапозюк Аллу Леонідівну, головного спеціаліста 
сектору використання інформації документів Центрального державного 
електронного архіву, секретаря колегії.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова  О. П. Гінзбург
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Про введення в дію рішення колегії
Укрдержархіву від 14.01.2014 № 1/1

“Про стан усунення недоліків,
виявлених попередньою перевіркою

діяльності Державного архіву Київської області”
від 16 січня 2014 року № 8

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 14.01.2014 № 1/1 

“Про стан усунення недоліків, виявлених попередньою перевіркою діяль-
ності Державного архіву Київської області”.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург

Довідка
про усунення недоліків у діяльності Державного архіву Київської 

області, виявлених під час комплексної перевірки Укрдержархіву у 
березні 2013 року

Архівними установами Київської області проведено певну роботу 
щодо усунення порушень і недоліків, виявлених у ході комплексної пере-
вірки Державного архіву Київської області (далі – держархів) фахівцями 
Укрдержархіву у березні 2013 року.

Розроблено та затверджено План заходів щодо усунення недоліків у 
діяльності Державного архіву Київської області, виявлених під час ком-
плексної перевірки Укрдержархіву (наказ від 14.05.2013 № 35 ). На вико-
нання плану заходів проведено наступну роботу.

У липні 2013 року затверджено за погодженням із заступником го-
лови-керівником апарату Київської облдержадміністрації структуру де-
ржархіву. Відповідно до нової структури заступником голови-керівником 
апарату Київської облдержадміністрації 18 липня 2013 р. затверджено 
штатний розпис держархіву.
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Відповідно до основних завдань, визначених Положенням про де-
ржархів, розроблено та затверджено розподіл обов’язків між директором 
та заступниками директора держархіву (наказ від 03.04.2013 № 28), по-
ложення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників 
держархіву (наказ від 23.09.2013).

Удосконалено ведення планово-звітної документації. 
Поліпшено організацію роботи дорадчих органів.
До посадових інструкцій працівників державного архіву, які викону-

ють функції секретарів дорадчих органів держархіву, внесено відповідні 
доповнення у розділ “Завдання та обов’язки”, що регламентують вико-
нання даної функції. 

Приведено у відповідність до нормативних вимог та затверджено 
(наказ від 03.04.2013 № 26) Положення про колегію держархіву. Протягом 
2013 року проведено 14 засідань колегії, на яких розглянуто 46 питань. 
Усі засідання оформлено протоколами, рішення колегії оголошуються до 
виконання наказами. 

Положення про Науково-методичну раду держархіву (надалі – НМР) 
приведено у відповідність до Типового положення про Науково-методич-
ну раду Центрального державного архіву, Державного архіву в Автоном-
ній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севасто-
поля, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 10.04.2013  
№ 667/5та затверджено наказом від 13.04.2013 № 27.

До складу НМР окрім працівників держархіву включено  
Христову Н. М. – завідувача відділу фізико-хімічних та біологічних до-
сліджень, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника 
Українського науково-дослідного інституту архівної справи та докумен-
тознавства та Чернецького Є. А. – українського краєзнавця, геральдиста, 
кандидата історичних наук (наказ від 15.05.2013 №37).

У 2013 році держархівом взято участь у конкурсі наукових праць 
імені Василя Веретенникова у галузі архівознавства, археографії і доку-
ментознавства.

Затверджено Положення про експертно-перевірну комісію держар-
хіву (наказ від 15.08.2013 № 72), яке відповідає вимогам Типового поло-
ження про експертно-перевірну комісію Державного архіву в Автономній 
Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва і Севастополя, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19.06.2013  
№ 1228/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.06.2013 
за № 1063/23595.

Упродовж 2013 року проведено 13 засідань експертно-перевірної ко-
місії держархіву (далі – ЕПК), які оформлено протоколами. Також офор-
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млено і затверджено протоколи ЕПК за 2010–2012 рр. Зміст протоколів 
засідань ЕПК є повним.

Якість описів справ постійного зберігання та з особового складу, 
схвалених і погоджених ЕПК у 2013 році, відповідає архівним вимогам.

Проведено роботу щодо покращення ведення облікової документації 
ЕПК, а саме: заведено журнал реєстрації документів, які подано на роз-
гляд ЕПК; картотеку обліку описів та актів про вилучення документів, 
схвалених (погоджених) ЕПК.

З березня 2013 р. складаються експертні висновки на документи, по-
дані на розгляд ЕПК архівними відділами райдержадміністрацій та місь-
ких рад, які відповідають архівним вимогам. 

З метою поліпшення методичної та організаційної роботи з архів-
ними відділами райдержадміністрацій, міських рад упорядковано та 
систематизовано наглядові справи, складено та затверджено директором 
держархіву перспективний план перевірок архівних відділів райдержад-
міністрацій, міських рад на 2013-2017 роки.

З травня по листопад 2013 року проведено 15 комплексних та  
1 контрольна перевірки, за підсумками яких складено довідки. Підсумки 
проведених перевірок розглядаються на засіданнях колегії держархіву, на 
які запрошуються начальники  архівних відділів, начальники загальних 
відділів, керівники апаратів райдержадміністрацій, міських рад. Прий-
няті колегією рішення надсилаються керівникам райдержадміністрацій, 
міських рад для відповідного реагування. Покращено якість складання 
довідок.

Держархів постійно працює з керівниками райдержадміністрацій 
та міських рад щодо збільшення штатної чисельності працівників ар-
хівних відділів (секторів). В результаті цієї роботи 12 архівних відділів 
райдержадміністрацій та 1 архівний відділ міської ради отримали 18 до-
даткових штатних одиниць.

Здійснювалися заходи щодо повернення статусу архівних відділів 
архівним секторам, зокрема, голові Київської облдержадміністрації 
надіслано лист держархіву від 08.08.2013 № 01-15/536 “Щодо перейме-
нування архівних секторів райдержадміністрацій”, за підсумками розгля-
ду якого головам райдержадміністрацій надано доручення керівника апа-
рату – заступника голови Київської облдержадміністрації від 26.11.2013  
№ 11-22/19425 “Про державну реєстрацію архівних відділів районних де-
ржавних адміністрацій2. Статус архівного відділу повернено 11 архівним 
секторам. Станом на 1 грудня 2013 року із 25 районів не повернуто ста-
тус відділу 7 архівним секторам райдержадміністрацій (Бориспільської, 
Броварської, Згурівської, Києво-Святошинської. Сквирської, Фастівської, 
Яготинської райдержадміністрацій).
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Статус юридичної особи мають архівні відділи (сектори) Київської 
області.

У квітні 2013 року працівниками держархіву взято участь у тема-
тичному короткостроковому семінарі “Створення страхового фонду та 
фонду користування на документи” для керівників архівних відділів місь-
ких рад, райдержадміністрацій у Центрі перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій при Київській облдержадміністрації.

У вересні 2013 року проведено тематичний семінар для начальників 
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад на тему: “Актуальні 
питання розвитку архівної справи у Київській області”, під час якого об-
говорювалися питання щодо впровадження нових Правил роботи архів-
них установ України.

У жовтні 2013 року за підтримки Київської облдержадміністрації 
проведено нараду-семінар “Здійснення контролю за дотриманням вимог 
чинного законодавства з питань ведення діловодства та забезпечення збе-
реженості документів в районних державних адміністраціях”, у роботі 
якого взяли участь 49 начальників загальних та архівних відділів район-
них державних адміністрацій. 

Також, директором держархіву підготовлено доповідну записку на 
ім’я голови облдержадміністрації “Про стан діловодства та забезпечен-
ня збереженості документів в районних державних адміністраціях”. За 
підсумками її розгляду надано доручення голови облдержадміністрації 
від 18.11.2013 № 135-1., яким передбачено проведення спільно з апара-
том облдержадміністрації перевіряння стану діловодства та забезпечення 
збереженості архівних документів у райдержадміністраціях у ІІ кварталі 
2014 р.

Зазначена діяльність держархіву сприяла вирішенню питань щодо 
зміцнення матеріальної бази архівних відділів.

Прийнято “Програму розвитку архівної справи в Миронівському 
районі на 2014–2017 роки” (затверджено розпорядженням голови рай-
держадміністрації від 04.12.2013 № 470). Програмою передбачено виді-
лення коштів із районного бюджету на зміцнення матеріально-технічної 
бази Архівного відділу Миронівської райдержадміністрації, районного 
Трудового архіву на суму 450 тис. грн.

Архівному сектору Броварської райдержадміністрації виділено нове 
приміщення площею 66,6 кв. м., складено кошторис на виконання ремон-
тних робіт в обсязі 106 тис. грн. Станом на грудень 2013 р. здійснено 
реконструкцію приміщення, проведено ремонт електропостачання та ос-
вітлення, замінено систему водопостачання, встановлено вхідні металеві 
двері, металопластикові вікна. 
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Архівному відділу Фастівської міської ради надано додаткове ар-
хівосховище площею 22 кв. м., у якому проведено капітальний ремонт.  
У робочій кімнаті проведено косметичний ремонт, кімнату обладнано 
новими меблями. У приміщенні архівного відділу встановлено охоронну 
сигналізацію, яку виведено на центральний пульт.

Архівному відділу Васильківської міської ради надано додаткове ар-
хівосховище площею 25 кв. м., де проводиться косметичний ремонт. 

В Архівному відділі Білоцерківської райдержадміністрації встанов-
лено пожежний щит з необхідним інвентарем, в Архівному відділі Стави-
щенської райдержадміністрації - металеві вхідні двері.

В архівних відділах Бориспільської, Іванківської, Обухівської, 
Сквирської та Яготинської райдержадміністрацій, Переяслав-Хмельни-
цької міської ради перезаряджено вогнегасники, а в архівних відділах 
Володарської, Ставищенської, Кагарлицької, Фастівської райдержад-
міністрацій, Бориспільської, Білоцерківської міських рад придбано нові. 
Крім того, в архівних відділах Переяслав-Хмельницької та Сквирської 
райдержадміністрацій проведено поточний ремонт у робочих кімнатах.

Архівними відділами Вишгородської, Переяслав-Хмельницької, 
Фастівської райдержадміністрацій, Білоцерківської, Васильківської, Пе-
реяслав-Хмельницької міських рад додатково придбано комп’ютери.

У сховищі Архівного відділу Переяслав-Хмельницької міської ради 
встановлено додаткове металеве стелажне обладнання протяжністю  
43 пог. м; проведено профілактичні випробовування і заміри опору ізоля-
ції електрообладнання.

В Архівному відділі Макарівської райдержадміністрації проведено 
водопостачання, замінено 2 вуглекислотні вогнегасники на 2 порошкові.

Новим напрямком діяльності архівних відділів стало створення 
виставок on-line. Архівними відділами Макарівської райдержадміністра-
ції та Обухівської міської ради підготовлено on-line виставки до 70-річчя 
визволення Київської області від німецько-фашистських загарбників.

З метою здійснення контролю та координації роботи щодо функціо-
нування трудових архівів держархівом проведено спільний з Центром 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місце-
вого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при 
Київській облдержадміністрації тематичний семінар “Організація роботи 
трудових архівів” для керівників трудових архівів; засідання Круглого 
столу з керуючими справами виконавчих апаратів районних рад “Основні 
напрями роботи органів місцевого самоврядування”, на якому обговорю-
валися питання роботи трудових архівів в Київській області.

Для Трудового архіву Обухівського району виділено нове приміщен-
ня площею 150 кв. м., складено кошторис на виконання ремонтних робіт 
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в обсязі 63 тис. грн., відповідно до якого встановлено металеві двері, гра-
ти на вікнах, відремонтовано підлогу, електрообладнання.

Продовжується передавання документів з особового складу із ар-
хівних відділів райдержадміністрацій, міських рад до трудових архівів.  
Упродовж 2013 року було передано 10 694 справи з особового складу.

Вжито заходів щодо удосконалення роботи з питання формування НАФ 
та організації роботи з підприємствами, установами та організаціями.

Укладено і погоджено з ЦДНТА України список юридичних  
осіб – джерел формування НАФ, які передають науково-технічні до-
кументи до держархіву (протокол ЕПК держархіву від 22.08.2013 № 9, 
протокол ЕПК ЦДНТА України від 18.09.2013 № 7.), до якого внесено  
9 юридичних осіб.

Проведено роботу щодо налагодження та встановлення зв’язків з 
утворювачами аудіовізуальних документів та документів особового по-
ходження. Так, додатково укладено і схвалено на засіданні ЕПК держар-
хіву: список юридичних осіб – джерел формування НАФ, які передають 
аудіовізуальні документи до держархіву (внесено 4 юридичні особи) та 
список фізичних осіб – джерел формування НАФ, які передають доку-
менти до держархіву (внесено 11 фізичних осіб) (протокол від 31.10.2013 
№ 11).

Підготовлено та направлено до 4 організацій приватної форми влас-
ності – джерел комплектування держархіву угоду про співпрацю.

Систематично проводяться консультації та надання методичної і 
практичної допомоги джерелам формування НАФ, про що свідчать за-
писи у відповідних журналах. За 9 місяців 2013 р. відділом формування 
НАФ надано 576 консультацій, що значно перевищує планові показники.

Певну увагу було приділено підвищенню кваліфікації працівників 
діловодних, експертних та архівних служб установ. Так, у ІІ та ІV квар-
талах 2013 р. працівниками держархіву проведено 2 семінари за темами 
“Організація роботи архівних підрозділів органів державної влади, міс-
цевого самоврядування, підприємств і організацій Київської області” та 
“Практичні аспекти щодо складання номенклатури справ та порядок за-
повнення паспорта архіву в структурних підрозділах Київської обласної 
державної адміністрації”. Також взято участь у семінарі, організованому 
Державною реєстраційною службою України спільно з Головним уп-
равлінням юстиції у Київській області, за темою:“Основні вимоги щодо 
складання зведеної номенклатури справ установи”.

Виконано певний обсяг робіт щодо покращення забезпечення збере-
женості та обліку документів НАФ.
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У січні 2013 року укладено договір оренди на приміщення по вул. 
Соломיянській, 24 з Дирекцією з експлуатацією комплексу споруд цент-
ральних державних архівних установ України (далі – ДЕКС ЦДАУ Украї-
ни), який діє до 31.12.2013. У зв’язку із закінченням строку дії договору 
держархівом надіслано до ДЕКС ЦДАУ лист від 30.12.2013 № 01-18/917.1 
щодо укладання нового договору оренди приміщення на 2014 рік.

Питання укладання договору оренди на приміщення по вул. Воло-
димирській, 15, розглядається в ГУ МВД у Київській області, який є ба-
лансоутримувачем будівлі. Наказом Департаменту комунальної власності 
м. Києва від 11.11.2013 № 451 створено постійно діючу комісію з про-
ведення стандартизованої оцінки об’єкту оренди, після якої планується 
укладання договору.

Розроблено проект Цільової програми забезпечення збереженос-
ті документів НАФ в Державному архіві Київської області на 2014– 
2018 рр., якою передбачено придбання обладнання, матеріалів та засобів на  
4340,6 тис. грн.. Проект в робочому порядку опрацьовується із службами 
облдержадміністрації.

Для забезпечення охоронного режиму та проведення заходів пожеж-
ної безпеки укладено договори з:

- ТОВ “Кремінь”: на послуги фізичної охорони будівлі по вул. Мель-
никова, 38 (від 01.10.2013 № 8 К); про підключення охоронної сигналі-
зації приміщень архіву по вул. Мельникова, 38 до центрального пульту 
спостереження (від 02.12.2013 № 11);

– ТОВ “ЛегіонФорт”: на обслуговування технічних засобів охорон-
ної сигналізації приміщень по вул. Мельникова, 38, 40 (від 03.06.2013  
№ 11-ос та від 02.09.2013 № 15-ос); на обслуговування технічних засобів 
системи відеоспостереження в приміщенні по вул. Мельникова, 38 (від 
07.03.2013, 03.06.2013, 02.09.2013 №№ 9-В, 12-В, 16-В); на обслуговуван-
ня технічних засобів системи контролю доступу по вул. Мельникова, 38 
(від 07.03.2013, 03.06.2013, 02.09.2013 №№ 8/КД, 14/КД, 17/КД).

– ТОВ “Дозор” про підключення пожежної сигналізації приміщень 
по вул. Мельникова, 38, 40 до центрального пульту спостереження (від 
02.12.2013 №№ В13-52/10/Д, В13-51/10/Д);

– ТОВ “Техно-Сервіс” з технічного обслуговування пожежної сиг-
налізації  приміщень по вул. Мельникова, 40 (від 11.11.2013 № 87/22/1-
ТО), продовжено дію договору з технічного обслуговування пожежної 
сигналізації приміщень по вул. Мельникова, 38 (від 01.08.2013 № 87/22-
ТО);

– ФОП “Смаляний О.В.” по вимірюванню опору ізоляції (від 
02.12.2013 № 47.11).
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Крім того, Обласною цільовою програмою захисту населення і те-
риторій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного харак-
теру забезпечення пожежної безпеки на 2014–2017 рр., затвердженою 
розпорядженням голови Київської облдержадміністрації від 11.12.2013 
№ 474, для архівних установ області передбачено фінансування у розмірі  
1712 тис. грн. (2014 р. – 63 тис. грн. на заміну пожежного водогону;  
2015 р. – 1649 тис. грн. на встановлення автоматичної системи пожежо-
гасіння).

До бюджетного запиту на 2014 рік включено видатки на заміну пожеж-
ного гідранта у будівлі по вул. Мельникова, 38, обробку деревיяних стела-
жів двох архівосховищ по вул. Солом’янська, 24 вогнезахисним розчином.

Вивільнено від сторонніх предметів сховище по вул. Солом’янська, 24, 
у сховищі по вул. Володимирська,15а продовжуються роботи по вивіль-
ненню від демонтованих стелажів (здійснено 50% роботи).

Проведено ревізію та опечатування пожежних рукавів в ПК, інвента-
ризацію вогнегасників, заведено новий журнал реєстрації, замінено вуг-
лекислотні вогнегасники на 48 шт. порошкових в архівосховищах по вул. 
Мельникова, 38.

Вдосконалено Інструкцію з пожежної безпеки в Державному архіві 
Київської області (затверджено наказом від 19.11.2013 № 111).

ТОВ “Укртеплосервіс” проведено експертне обстеження та здійсне-
но ремонтні роботи ліфта по вул. Мельникова, 38.

Протягом 2013 року в архіві відреставровано 11 368 аркушів доку-
ментів; відремонтовано – 32 609 аркушів; оправлено – 1 171 справ; під-
шито – 3 310 справ; створено страховий фонд на 1 180 од. зб. 

З метою виявлення біоуражень на документах та оперативного усу-
нення даних пошкоджень, спеціально створеною у держархіві комісією 
проводяться двічі на рік вибіркові огляди справ, які зберігаються в ар-
хівосховищах. Так, протягом 2013 р. таке обстеження було проведено 
15.04.2013 та 10.10.2013, уражень документів не виявлено.

Проводилося вивіряння та удосконалення пофондових та постелаж-
них топографічних покажчиків фондів:

– завершено роботу з уточнення топографічних покажчиків фондів в 
архівосховищах по вул. Мельникова, 38 (перевірено – 2156 фондів), та по 
вул. Солом’янська, 24 (перевірено – 984 фонди); в архівосховищах по вул. 
Володимирській, 15 а робота триває (перевірено – 53 фонди);

– розпочато роботу з приведення у відповідність до архівних норм 
постелажних покажчиків в архівосховищах держархіву.

Переукладено 1241 ярлик на архівних коробках.
Проведено роботу з нумерації стелажів, полиць, коробок.
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Удосконалено облікові документи: книги видачі справ із архівосхо-
вищ, паспорта архівосховищ, схема розміщення справ в архівосховищах 
архіву.

Розроблено та затверджено (наказ від 29.11.2013 № 119) Інструкцію з 
ведення обліку документів у Державному архіві Київської області, додат-
ком до якої є Схема ведення обліку документів в архіві.

Удосконалено 125 справ фондів партійного періоду та 12 аркушів 
фондів.

Проводилося вивіряння описів із складанням підсумкових записів до 
них, всього вивірено 111 описів на 22 партійні фонди. 

Передруковано 71 рукописний опис на 2567 справ. Розпочато роботу 
зі створення електронної бази даних на передруковані описи.

Довідково: у рукописному вигляді залишається 3524 описи справ на 
400856 од. зб.

Розпочато створення фонду користування на описи справ. Проведе-
но сканування 881 опису на 4 фонди держархіву.

До програми “Архівні фонди України” внесено 290 карток на пар-
тійні фонди.

У ході вивіряння проектних документів уточнено дані паспорту де-
ржархіву (ф, 202) щодо кількості архівосховищ та показники  їх місткості 
та площі.

У ході вивіряння даних облікових документів усунуто розходження 
щодо кількості справ по 31 фонду. 

Вжито заходів, спрямованих на усунення недоліків з питань органі-
зації використання документної інформації.

Затверджено інструкцію “Підготовка та організація виставок архів-
них документів” та методичні рекомендації “Проведення генеалогічних 
досліджень за документами Державного архіву Київської області”, підго-
товлені у 2010-2011 роках.

З другого кварталу поточного року відповіді про відсутність актового 
запису оформлюються відповідно до Закону України “Про Національний 
архівний фонд та архівні установи” не як архівні довідки, а як негативні 
відповіді та надаються заявникам безкоштовно.

Запроваджено новий удосконалений графік роботи читальних залів 
(наказ від 03.04.2013 № 24). Так, читальні зали № 1 та № 2 працюють у 
понеділок та з середи по п’ятницю, а читальний зал № 3 (вул. Солом’ян-
ська, 24) – у вівторок.

Скасовано п. 1 наказу директора держархіву від 01.03.2012 № 22, 
яким, всупереч чинному законодавству, було зменшено кількість справ, 
що може видаватися користувачу щоденно. Запроваджено поаркушне пе-
ревіряння справ до видачі їх користувачам та після повернення.
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З 20 квітня 2013 р. у читальному залі № 1 (вул. Мельникова, 38)  
організовано 2 комп`ютерних місця (стаціонарний комп’ютер та ноут-
бук), на яких дослідникам в електронному вигляді доступні анотований 
реєстр фондів, списки фондів, каталог метричних книг, тощо.

З метою забезпечення збереженості документів та задоволення пот-
реб користувачів придбано копіювальний апарат, який встановлено в ро-
бочій кімнаті працівників читального залу ( вул. Мельникова, 38).

Веб-сайт держархіву зареєстровано в домені Державної архівної 
служби (archives.gov.ua).

Активізовано співпрацю із засобами масової інформації: керівниц-
твом держархіву надано 7 інтерв’ю та опубліковано 4 статті у газетах 
“Сільські вісті”, “Час Київщини”, журналі “Київщина”, інших друкованих 
ЗМІ Київської області; працівниками відділу використання документів та 
інформаційних технологій підготовлено 9 радіопередач та 2 радіосюже-
ти, що прозвучали на 1-му каналі українського радіо “Голос Києва”.

Здійснено низку заходів з удосконалення організації діловодства та 
архівної справи в архіві.

Розроблено і затверджено нову Інструкцію з діловодства держархіву 
(наказ від 29.11.2013 № 118), яку адаптовано до процесів документування 
держархіву з урахуванням вимог Типової інструкції з діловодства у цент-
ральних державних архівних установах, Державному архіві в Автономній 
Республіці Крим, державних архівах областей, міст Києва та Севастополя 
(наказ Міністерства юстиції від 25.10.2012 № 1571/5). 

Функцію з організації діловодства в архіві покладено на створений 
у 2013 році сектор організаційно-аналітичної роботи та діловодного за-
безпечення.

Посилено увагу до стану діловодства в структурних підрозділах 
архіву, якості підготовки документів. Призначено осіб, відповідальних 
за діловодство у структурних підрозділах (наказ від 19.11.2013 № 109), 
створено робочу групу для здійснення перевіряння стану діловодства в 
структурних підрозділах держархіву (наказ від 29.11.2013 № 120). 

На підставі проведеного аналізу складу документів, що утворю-
ються під час документування управлінської інформації, з урахуванням 
завдань та функцій архіву, передбачених новим Положенням про архів, 
удосконалено номенклатури справ структурних підрозділів та зведену 
номенклатуру справ держархіву, яку погоджено на засіданні ЕПК держар-
хіву (протокол від 06.12.2013 № 13) та затверджено директором архіву 
06.12.2013. 

Номенклатурою передбачено формування доручень Укрдержархіву 
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та облдержадміністрації та документів щодо їх виконання окремо від 
листування із зазначеними органами вищого рівня. 

Здійснено певні заходи з удосконалення порядку реєстрації доку-
ментів та контролю їх виконання. Так, зокрема, у практику роботи впро-
ваджено електронну реєстрацію вхідної кореспонденції за допомогою 
програми АСКОД ІІ і ведення відповідної електронної бази даних, що 
сприяє більш ефективному проведенню інформаційно-пошукової робо-
ти з документами. Керівникам структурних підрозділів щотижнево на-
правляються нагадування про контрольні документи, що знаходяться на 
виконанні у відповідному підрозділі і строк виконання яких наступає на 
наступному тижні. 

Проведено роботу з поліпшення в держархіві стану архівної справи. 
Зокрема, проведено описування документів тривалого (понад 10 років) 
зберігання за 2003–2010 роки, опис справ подано на розгляд ЕПК. 

Водночас, не усунуто ряд недоліків, на які було вказано в рішенні 
колегії.

Не вдалося привести штатну чисельність працівників держархіву до 
вимог, встановлених Нормативами чисельності основного персоналу де-
ржавних архівів.

Назву відділу використання документів та інформаційних техноло-
гій не приведено у відповідність до діючих нормативних вимог. 

Відділ бухгалтерського обліку, організаційно-кадрової роботи та ді-
ловодного забезпечення ліквідовано, натомість створено відділ бухгал-
терського обліку та матеріально-технічного забезпечення, положення про 
який не відповідає Типовому положенню про бухгалтерську службу бюд-
жетної установи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 
від 26.01.2011 № 59, оскільки до його складу окрім головного бухгалтера 
та бухгалтера знову включено працівників не за фахом, а саме: провідно-
го інженера, слюсара-сантехніка, прибиральника, водія. 

Залишилися недоліки у плануванні основних видів робіт, що вико-
нуються у держархіві. 

За рахунок значної інтенсифікації праці перевиконано планові показ-
ники з основних видів робіт. Так, на 116% – 133% виконано обсяги робіт з 
реставрації, ремонту, оправлення документів, створення страхового фон-
ду; на 128% перевищено планові показники з приймання документів на 
державне зберігання; на 250% виконано роботи з переукладання ярликів 
на архівних коробках, передруку рукописних описів справ; на засіданнях 
НМР розглянуто 23 питання, з яких лише 10 за планом, решта – позапла-
нові. Позапланово проводилося вивіряння та удосконалення пофондових 
та постелажних топографічних покажчиків фондів, сканування описів на 
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фонди держархіву.
Слід продовжувати роботу, спрямовану на поліпшення методичної 

та організаційної роботи з архівними відділами райдержадміністрацій, 
міських рад, зокрема, щодо повернення статусу відділу архівним секто-
рам райдержадміністрацій.

Залишається низьким показник щодо схвалення і погодження ЕПК 
описів справ установ – джерел формування НАФ, які повністю описали 
документи постійного зберігання.

Кількість документів, що зберігається в архівних підрозділах уста-
нов — джерел комплектування НАФ Київської області понад встановлені 
строки, залишається найбільшою в Україні.

Залишається невирішеним питання щодо виявлення приватних ар-
хівних зібрань, в яких зберігаються документи НАФ. 

До оновленого складу ЕПК (наказ від 08.07.2013 № 60) не включено 
представників наукової установи, що суперечить пункту  4 Положення 
про ЕПК.

Потребують доопрацювання погоджені ЕПК номенклатури справ. 
Зокрема, в частині систематизації заголовків справ. 

Не усунуто більшість недоліків в роботі держархіву, заходи з виправ-
лення яких потребують фінансування.

Зокрема, залишаються невирішеними першорядні питання: встанов-
лення системи вентиляції та кондиціювання повітря в архівосховищах по 
вул. Мельникова, 38, добудова архівосховища. 

Розроблено та затверджено Програму забезпечення збереженос-
ті документів НАФ України в Державному архіві Київської області на  
ІІ півріччя 2013–2018 роки (наказ від 01.10.2013 № 92). Всупереч рішен-
ню колегії Укрдержархіву від 16.04.2013 цю Програму не погоджено з 
Укрдержархівом, що безсумнівно позначилося на якості складеного пла-
ну заходів з її реалізації. Зокрема, до плану не включено заходи щодо 
науково-технічного опрацювання документів у фондах дореволюційного 
періоду, у яких виявлено справи, що перебувають у розсипу й не про-
нумеровано; передрукування (або оцифровування) рукописних архів-
них описів, які зберігаються в архіві в одному примірнику; приведення 
облікових документів у відповідність до нормативних вимог; щорічний 
аналіз фізичного стану документів НАФ, відповідності виконаних обсягів 
роботи існуючим потребам та результативність проведених заходів.

Крім цього, маємо зауважити, що план заходів з виконання Програ-
ми має такі терміни виконання заходів: “постійно (відповідно до річного 
плану роботи архіву)”, “по мірі необхідності”, “за необхідності (за умови 
необхідного фінансування)”, “щорічно”, “до повного усунення зазначе-
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них недоліків”, що ускладнює здійснення контролю з його виконанням і, 
як наслідок, не дає належного ефекту реалізації плану.

Договори на обслуговування технічних засобів охоронної сигналі-
зації, системи відеоспостереження, технічних засобів системи контролю 
доступу по вул. Мельникова, 38, які втратили чинність 30 листопада 2013 
року, не поновлено.

Інструкція з ведення обліку документів у держархіві (затверджено 
наказом від 29.11.2013 № 119) потребує приведення у відповідність до 
вимог Правил роботи архівних установ України, затверджених наказом 
Міністерства юстиції від 08.04.2013 № 656/5, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції 10.04.2013 за № 584/23116 та Порядку державного об-
ліку документів Національного архівного фонду, затвердженого наказом 
Міністерства юстиції від 27 .09.2013 № 2045/5, зареєстрованого у Мініс-
терстві юстиції 02.10.2013 № 1695/24227. До інструкції не включено фор-
ми актів, які є підставою для внесення змін до облікових документів.

Також потребує посиленої уваги з боку керівництва та служби діло-
водства архіву дотримання виконавцями встановлених вимог при підго-
товці та складанні окремих видів документів, зокрема, під час візування 
наказів, листів, оформлення розділів протоколів, викладення їх текстів, а 
також більш детального вивчення зазначених питань на семінарах-нара-
дах (тренінгах) з працівниками архіву - виконавцями документів. 

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

З довідкою ознайомлено Директор державного архіву  
Київської області С. А. Каменєва
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Про створення Оргкомітету Всеукраїнського огляду-конкурсу 
стану умов і охорони праці в архівних установах 

за 2011–2013 роки
від 16 січня 2014 року № 9

Відповідно до Положення про проведення Всеукраїнського огляду-
конкурсу стану умов і охорони праці в архівних установах, затвердженого 
наказом Міністерства юстиції України від 08.08.2013 № 1638/5, зареєст-
рованого в Міністерстві юстиції України 09.08.2013 за № 1369/23901

НАКАЗУЮ:
1. Для проведення та підбиття підсумків Всеукраїнського огля-

ду-конкурсу стану умов і охорони праці в архівних установах за 2011– 
2013 роки (далі – Конкурс) створити Оргкомітет у складі:

Музичук О. В.

Прись Т. П.

– заступник Голови Укрдержархіву, голова Оргко-
мітету;
– директор департаменту організації архівної ро-
боти Укрдержархіву;

Музичук О. В.

Прись Т. П.

Богунова Н. К.

Ковтун В. М.

Шептунова З. І.

Ткаченко О. Ю.

– заступник Голови Укрдержархіву, голова Оргко-
мітету;
– директор департаменту організації архівної робо-
ти Укрдержархіву;
– заступник директора департаменту-начальник 
відділу організаційно-аналітичної роботи та міжре-
гіонального співробітництва Укрдержархіву;
– заступник Голови Профспілки працівників  
державних установ України;
– головний спеціаліст Управління нагляду в агро-
промисловому комплексі, соціально-культурній 
сфері, на транспорті та у зв’язку Держгірпромна-
гляду;
– головний спеціаліст відділу організаційно-аналі-
тичної роботи та міжрегіонального співробітниц-
тва Укрдержархіву (секретар)

2. Оргкомітету до 15 грудня 2014 року шляхом голосування визна-
чити переможців Конкурсу та передати рішення про нагородження пере-
можців Конкурсу на затвердження Укрдержархіву.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О. П. Гінзбург
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Про внесення змін до складу колегії ЦДАЗУ,  
затвердженого наказом Укрдержархіву  

від 13.12.2013 № 180
від 20 січня 2014 року №  11

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

НАКАЗУЮ:
1. Змінити назву посади члена колегії ЦДАЗУ Тихенка Володими-

ра Олександровича, начальника відділу формування НАФ та діловодства 
ЦДАЗУ на заступника директора ЦДАЗУ.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови В. М. Воронін

Про затвердження складу колегії ЦДІАЛ України 
від 20 січня 2014 року № 12

Відповідно до п. 11 Положення про Центральний державний історич-
ний архів України, м. Львів, затвердженого наказом Міністерства юстиції 
України від 21.05.2012 року № 754/5 та у зв’язку з кадровими змінами у 
складі Центрального державного історичного архіву України, м. Львів

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад колегії Центрального державного історичного 

архіву України, м. Львів (додається).
2. Наказ Держкомархіву від 07.02.2008 № 19 “Про затвердження 

складу колегії ЦДІАЛ України” вважати таким, що втратив чинність.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о Голови В. М. Воронін
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Про заходи щодо посилення стану збереження архівних 
документів, страхового фонду документації  

та підвищення рівня пожежної безпеки  
в архівних установах, спеціальних установах СФД,  

бюджетній установі “Фонд”,  
НДІ макрографії

від 29 січня 2014 № 15

З метою забезпечення посилення режиму пожежної безпеки, ста-
ну збереження архівних документів, страхового фонду документації та 
режиму охорони, на виконання Кодексу цивільного захисту України, за-
конів України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, 
“Про страховий фонд документації”, підпункту 9 пункту 7 протоколу  
№ 1 засідання Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року, Правил 
пожежної безпеки для державних архівних установ України, затвердже-
них наказом Держкомархіву від 08.05.2003 № 68

НАКАЗУЮ:
1. Директорам центральних державних архівних установ, державних 

архівів: 
вжити вичерпних заходів щодо суворого контролю за дотриманням 

нормативних вимог охорони та пожежної безпеки архівних приміщень, 
збереження архівних документів;

посилити персональну відповідальність осіб, на яких покладено 
обов’язки забезпечення збереженості архівних фондів, контроль за фун-
кціонуванням систем життєзабезпечення приміщень архівних установ, 
організацію охоронних та протипожежних заходів;

провести додаткові інструктажі з працівниками архівних установ щодо 
дій у випадку виникнення пожежі та інших надзвичайних ситуацій;

проаналізувати дієвість заходів, спрямованих на попередження ви-
никнення та розвитку надзвичайних ситуацій, на проведення робіт із за-
безпечення оперативного на них реагування, а також ліквідацію їх наслід-
ків в архівних установах;

актуалізувати плани заходів, інші документи (положення, інструк-
ції, пам’ятки тощо), якими керуватися на випадок можливих надзвичай-
них ситуацій різного характеру, відповідно до інструкції з планування 
дій на випадок надзвичайних ситуацій в архіві, схваленої нормативно-
методичною комісією Держкомархіву України, протокол засідання від  
22.12.2009 р. № 5;
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забезпечити дотримання вимог Правил роботи архівних установ 
України, затверджених наказом Міністерства юстиції від 08.04.2013  
№ 656/5, зареєстрованим в Мін’юсті 10.04.2013 за № 584/23116;

нести персональну відповідальність за організацію вичерпних за-
ходів до посилення збереження архівних документів та підвищення рівня 
пожежної безпеки в архівній установі, забезпечення збереженості архів-
них документів.

2. Директорам Держархіву в Автономній Республіці Крим, держав-
них архівів областей, міст Києва та Севастополя:

невідкладно організувати перевіряння стану охоронного та протипо-
жежного режимів в архівних установах низової ланки, охоронної та по-
жежної сигналізацій; стану пристроїв для замикання, опечатування архі-
восховищ; наявності вогнегасників, планів заходів на випадок можливих 
надзвичайних ситуацій різного характеру;

вжити додаткових заходів щодо забезпечення державних архівів, ар-
хівних відділів райдержадміністрацій та міськрад, трудових архівів пос-
тами охорони; оснащення архівних приміщень технічними засобами, які 
унеможливлять несанкціонований доступ до робочих приміщень і архі-
восховищ;

провести додаткові інструктажі з керівниками архівних установ 
щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

3. Директорам спеціальних установ СФД, бюджетної установи 
“Фонд”, НДІ мікрографії:

організувати перевіряння стану охоронного та протипожежного ре-
жимів в установах, охоронної та пожежної сигналізацій; стану пристроїв 
для замикання, опечатування приміщень; наявності вогнегасників, планів 
заходів на випадок можливих надзвичайних ситуацій різного характеру;

вжити додаткових заходів щодо забезпечення установ постами охо-
рони; оснащення приміщень технічними засобами, які унеможливлять 
несанкціонований доступ до них;

провести додаткові інструктажі з працівниками установ щодо дій у 
випадку виникнення пожежі та інших надзвичайних ситуацій.

4. Директорам державних архівних установ, спеціальних установ 
СФД, бюджетної установи “Фонд”, НДІ мікрографії:

про виникнення надзвичайних ситуацій (у тому числі пожеж) в уста-
нові негайно інформувати Укрдержархів, місцеві органи влади, місцевий 
орган державного пожежного нагляду та ін.;

про проведену роботу щодо виконання завдань, передбачених пунк-
тами 1, 2, 3 цього наказу, надати інформацію Укрдержархіву до 10 лютого 
2014 р. у паперовому та електронному вигляді на e-mail: zber@archives.
gov.ua.
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5. Відділу зберігання та обліку документів Національного архівного 
фонду департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку до-
кументів Національного архівного фонду Укрдержархіву (Кисельова Л. 
А.), Державному департаменту страхового фонду документації Укрде-
ржархіву (Степаненко В. Л.) надавати методичну допомогу в організа-
ції роботи щодо забезпечення охоронного та протипожежного режимів 
у архівних установах, спеціальних установах СФД, бюджетній установі 
“Фонд”, НДІ мікрографії.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови служби О. В. Музичук

Про затвердження складу колегії ЦДАВО України 
від 30 січня 2014 року № 17

Відповідно до п. 11 Положення про Центральний державний ар-
хів вищих органів влади та управління України, затвердженого наказом 
Міністерства юстиції України від 21.05.2012 року № 756/5 та у зв’язку 
з кадровими змінами у складі Центрального державного архіву вищих 
органів влади та управління України

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад колегії Центрального державного архіву вищих 

органів влади та управління України (додається).
2. Вважати такими, що втратили чинність наказ Державного ко-

мітету архівів України від 15.02.2010 № 22 “Про затвердження складу 
колегії ЦДАВО України” та наказ Державної архівної служби України 
від 08.02.2012 № 19 “Про внесення змін до наказу Держкомархіву від 
15.02.2010 № 22 “Про затвердження складу колегії ЦДАВО України”.

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

В.о. Голови О. В. Музичук
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Про затвердження Плану проведення навчальних заходів 
роботи з керівниками установ, що належать до сфери 

управління Укрдержархіву, на 2014 рік
від 4 лютого 2014 № 18

На виконання доручення Першого Віце-прем’єр-міністра України 
від 10 вересня 2010 року № 49632/15/1-08 та відповідно до Галузевої про-
грами роботи з керівниками установ, що належать до сфери управлін-
ня Укрдержархіву, затвердженої наказом Укрдержархіву від 19 березня  
2012 року № 40

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План проведення навчальних заходів з керівниками 

установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву, на 2014 рік, 
що додається.

2. Керівникам центральних державних архівних установ, Україн-
ського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавс-
тва, Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного 
інституту мікрографії, спеціальних установ страхового фонду докумен-
тації забезпечити своєчасне виконання Плану заходів;

до 5 липня 2014 року надати відділу кадрового забезпечення Укрдерж-
архіву інформацію про стан виконання зазначеного Плану.

3. Державному департаменту СФД (Степаненко В. Л.) надати відділу 
кадрового забезпечення Укрдержархіву зведену інформацію про стан ви-
конання зазначеного Плану керівниками Науково-дослідного, проектно-
конструкторського та технологічного інституту мікрографії, спеціальних 
установ страхового фонду документації.

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

Голова О. П. Гінзбург
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрдержархіву

від 4 лютого 2014 р. № 18
 

ПЛАН
проведення навчальних заходів з керівниками установ, 

що належать до сфери управління Укрдержархіву 
на 2014 рік

№ 
п/п

Назва заходу Відповідальний 
виконавець

Термін  
виконання

1. Забезпечити форму-
вання кадрового резер-
ву на посади керів-
ників центральних 
державних архівних 
установ, науково-
дослідних установ, 
спеціальних установ 
страхового фонду 
документації

керівники цент-
ральних держав-
них архівних ус-
танов, УНДІАСД, 
НДІМ, спеціаль-
них установ СФД

жовтень-листопад

2. Проводити постійну 
роботу з працівника-
ми, зарахованими до 
кадрового резерву

керівники цент-
ральних держав-
них архівних ус-
танов, УНДІАСД, 
НДІМ, спеціаль-
них установ СФД

протягом року

3. Забезпечити проведен-
ня обміну досвідом 
організаційної роботи 
між установами  

керівники цент-
ральних держав-
них архівних ус-
танов, УНДІАСД, 
НДІМ, спеціаль-
них установ СФД

протягом року

4. Взяти участь:

У підвищенні кваліфі-
кації:
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№ 
п/п

Назва заходу Відповідальний 
виконавець

Термін  
виконання

4.1.1. в Інституті підви-
щення кваліфікації 
керівних кадрів 
Національної академії 
державного управлін-
ня при Президентові 
України за професій-
ною програмою;
за програмами корот-
котермінових семі-
нарів

керівники цент-
ральних держав-

них архівів

8 – 19 вересня 

за Планом- 
графіком

4.1.2. в регіональних інс-
титутах державного 
управління Національ-
ної академії держав-
ного управління при 
Президентові України 
(Львівському, Хар-
ківському); 

керівники ЦДІАЛ, 
ЦДНТА

протягом року

4.1.3. в Центрі перепідго-
товки та підвищення 
кваліфікації працівни-
ків юстиції Міністерс-
тва юстиції України;

керівники цент-
ральних держав-

них архівів

за графіком  
Центру

4.1.4. в Інституті вищої 
кваліфікації Київсь-
кого національного 
торговельно-еконо-
мічного університету 
з питань європейської 
інтеграції; 

–“– за графіком  
Інституту

4.1.5. в Центрі підвищення 
кваліфікації державних 
службовців Націо-
нальної академії внут-
рішніх справ України; 

керівники цент-
ральних держав-

них архівів

за графіком  
Центру
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№ 
п/п

Назва заходу Відповідальний 
виконавець

Термін  
виконання

4.1.6. з питань організації 
та здійснення держав-
них закупівель; 

керівники цент-
ральних держав-
них архівних ус-
танов, УНДІАСД, 
НДІМ, спеціаль-
них установ СФД

протягом року

4.1.7. в обласних центрах пе-
репідготовки та підви-
щення кваліфікації; 

керівники НДІМ, 
спеціальних уста-

нов СФД

протягом року

4.1.8. в Інституті державно-
го управління у сфері 
цивільного захисту;
 

керівники цент-
ральних держав-
них архівних ус-
танов, УНДІАСД, 
НДІМ, спеціаль-
них установ СФД

протягом року

4.1.9. У навчаннях з охорони 
праці, техніки безпеки

керівники цент-
ральних держав-
них архівних ус-
танов, УНДІАСД, 
НДІМ, спеціаль-
них установ СФД

протягом року

4.1.10 У семінарі-нараді з 
питань роботи з елект-
ронними документами 
у діловодстві та їх 
підготовки до пере-
давання на архівне 
зберігання

керівники цент-
ральних держав-
них архівних ус-
танов, УНДІАСД, 
НДІМ, спеціаль-
них установ СФД

після затверд-
ження Порядку 
роботи з елект-
ронними докумен-
тами у діловодстві 
та їх підготовки 
до передавання на 
архівне зберігання

Начальник відділу кадрового забезпечення О. В. Баранова
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Про виконання постанови Кабінету Міністрів України  
від 17.09.2008 р. № 842 “Про затвердження Концепції 
державної системи професійної орієнтації населення”

від 4 лютого 2014 року № 19

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 
2008 року № 842 “Про затвердження Концепції державної системи про-
фесійної орієнтації населення” з метою забезпечення належної ефектив-
ності формування, відтворення та збереження трудового потенціалу,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План заходів Державної архівної служби України з ре-

алізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення 
на 2014 рік, що додається.

2. Керівникам центральних державних архівних установ, Українсь-
кого науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, 
Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інс-
титуту мікрографії, спеціальних установ страхового фонду документації 
забезпечити своєчасне виконання Плану заходів.

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

Голова О. П. Гінзбург
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрдержархіву

04.02.2014 № 19
ПЛАН

заходів Державної архівної служби України 
з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації 

населення на 2014 рік 
№ п/п Назва заходу Відповідальний 

виконавець
Термін  

виконання
1. Здійснити організаційні 

заходи щодо:
1.1. направлення працівників 

на навчання до Національ-
ної академії державного 

управління при Президен-
тові України та інших ви-
щих навчальних закладів, 
що здійснюють підготовку 

магістрів за спеціаль-
ностями освітньої галузі 
“Державне управління”

відділ кадрового за-
безпечення Укрде-
ржархіву, сектор 
кадрової роботи 

Державного депар-
таменту СФД,

керівники цент-
ральних державних 

архівів

квітень– 
травень

1.2. направлення працівників 
на навчання до вищих нав-
чальних закладів, що здійс-
нюють підготовку фахівців 

з архівної справи

відділ кадрово-
го забезпечення 
Укрдержархіву, 
керівники цент-

ральних державних 
архівних установ

квітень– 
травень

1.3. направлення працівни-
ків НДІМ, спеціальних 

установ СФД на навчання 
до вищих навчальних 

закладів для отримання 
фахової освіти

керівники НДІМ, 
спеціальних уста-

нов СФД

квітень– 
травень

1.4. підготовки наукових кадрів 
в аспірантурі Українсь-
кого науково-дослідного 

інституту архівної справи 
та документознавства

керівництво  
УНДІАСД

липень–
жовтень
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№ п/п Назва заходу Відповідальний 
виконавець

Термін  
виконання

1.5. формування кадрового 
резерву  

керівники струк-
турних підрозділів 

Укрдержархіву, 
директор Держав-
ного департаменту 

СФД, керівники 
центральних де-

ржавних архівних 
установ, УНДІАСД, 
НДІМ, спеціальних 

установ СФД

жовтень–
листопад

1.6. проходження практики сту-
дентами вищих навчаль-
них закладів в централь-
них державних архівних 

установах

керівники цент-
ральних державних 
архівних установ

протягом 
року

2. Організувати підвищення 
кваліфікації

2.1 Державних службовців:
2.1.1. в Школі вищого корпусу 

державної служби На-
ціонального агентства 

України з питань держав-
ної служби  

відділ кадрового 
забезпечення  

Укрдержархіву

за графіком 
Школи

2.1.2. в Інституті підвищення 
кваліфікації керівних кад-
рів Національної академії 

державного управління 
при Президентові України:
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№ п/п Назва заходу Відповідальний 
виконавець

Термін  
виконання

за професійною програ-
мою; 

 

відділ кадрово-
го забезпечення 
Укрдержархіву, 
сектор кадрової 

роботи Державного 
департаменту СФД, 

керівники цент-
ральних держар-

хівів

8–19  
вересня

уперше прийнятих на 
посади державних служ-

бовців;

“–” за Планом-
графіком 
Інституту 
підвищен-
ня кваліфі-
кації керів-
них кадрів 
НАДУ при 

Прези-
дентові 
України

за програмами тематич-
них короткотермінових 

семінарів

“–” “–”

2.1.3. в регіональних інститутах  
державного управління 
Національної академії 
державного управління 

при Президентові України 
(Львівському, Харківському);

сектор кадрової 
роботи Державного 
департаменту СФД, 
керівники ЦДІАЛ, 

ЦДНТА

протягом 
року

2.1.4. в обласних центрах пере-
підготовки та підвищення 

кваліфікації;

керівники ЦДІАЛ, 
ЦДНТА

протягом 
року
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№ п/п Назва заходу Відповідальний 
виконавець

Термін  
виконання

2.1.5. в Центрі перепідготовки 
та підвищення кваліфікації 
працівників юстиції Мініс-
терства юстиції України;

відділ кадрово-
го забезпечення 
Укрдержархіву, 
сектор кадрової 

роботи Державного 
департаменту СФД, 

керівники цент-
ральних держар-

хівів

за графіком 
Центру

2.1.6. в Інституті вищої кваліфі-
кації Київського націо-

нального торговельно-еко-
номічного університету 
з питань європейської 

інтеграції; 

“–” за графіком 
Інституту

2.1.7. в Центрі підвищення 
кваліфікації державних 

службовців Національної 
академії внутрішніх справ 

України; 

“–” за графіком 
Центру

2.1.8. у навчаннях з питань 
цивільного захисту;

“–” протягом 
року

2.1.9. у навчаннях з питань 
охорони праці, техніки 

безпеки;

“–” протягом 
року

2.1.10 у навчаннях з питань 
організації та здійснення 

державних закупівель

“–” протягом 
року

2.2 Працівників установ:
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№ п/п Назва заходу Відповідальний 
виконавець

Термін  
виконання

2.2.1. у навчаннях з питань 
цивільного захисту;

керівники цент-
ральних державних 
архівних установ, 
УНДІАСД, НДІМ, 
спеціальних уста-

нов СФД

протягом 
року

2.2.2. у навчаннях з охорони 
праці, техніки безпеки;

“–” протягом 
року

2.2.3. у навчаннях з питань 
організації та здійснення 

державних закупівель

“–”

3. Взяти участь семінарі-
нараді з питань роботи з 
електронними докумен-
тами у діловодстві та їх 

підготовки до передавання 
на архівне зберігання

керівники цент-
ральних державних 
архівних установ, 
УНДІАСД, НДІМ, 
спеціальних уста-

нов СФД

після за-
твердження 

Порядку 
роботи з 

електрон-
ними доку-
ментами у 
діловодстві 

та їх під-
готовки 
до пере-
давання 

на архівне 
зберігання

Начальник відділу кадрового забезпечення О. В. Баранова
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Про забезпечення взаємодії структурних підрозділів 
Укрдержархіву під час планування та організації 

консультацій з громадськістю
від 4 лютого 2014 року № 23

На виконання Порядку проведення консультацій з громадськістю з 
питань формування та реалізації державної політики, затвердженого пос-
тановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 
“Про забезпечення участі громадськості у формування та реалізації де-
ржавної політики”, доручень Кабінету Міністрів України від 10 вересня 
2013 року № 27666/109/1–12, від 20 вересня 2013 року № 11896/0/2–13, 
відповідних рекомендацій Кабінету Міністрів України та з метою за-
безпечення взаємодії структурних підрозділів Укрдержархіву під час 
планування та організації консультацій з громадськістю, взаємодії з гро-
мадською та науково-експертною радами при Укрдержархіві, сприяння 
проведенню громадської експертизи,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) рекомендації щодо організації взаємодії структурних підрозділів 

Державної архівної служби під час планування консультацій з громадсь-
кістю;

2) рекомендації щодо організації взаємодії структурних підрозділів 
Державної архівної служби під час організації консультацій з громадсь-
кістю у формі публічного громадського обговорення;

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

1) не менше ніж раз на рік підготовку та розгляд на засіданнях ко-
легії Укрдержархіву питання про взаємодію Державної архівної служби, 
державних архівних установ та спеціальних установ СФД із засобами ма-
сової інформації та громадськими організаціями;

2) взаємодію структурних підрозділів Укрдержархіву під час плану-
вання та організації консультацій з громадськістю, публічного громадсь-
кого обговорення;

3) організацію засідань громадської та науково-експертної рад при 
Укрдержархіві;

4) узагальнення пропозицій структурних підрозділів Укрдержар-
хіву та підготовку розпорядчих документів щодо затвердження проектів 
орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю та плану 
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заходів з реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку гро-
мадянського суспільства в Україні;

5) підготовку з урахуванням пропозицій громадської та науково-ек-
спертної рад при Укрдержархіві пропозицій керівництву Укрдержархіву 
стосовно організації публічного громадського обговорення.

3. Відділу інформаційних технологій департаменту діловодства, фор-
мування, зберігання та обліку документів НАФ Укрдержархіву (Забенько 
Ю. І.) забезпечити своєчасне оприлюднення на офіційному веб-порталі 
Укрдержархіву планів та звітів про взаємодію структурних підрозділів 
Укрдержархіву з громадськістю та за результатами проведеного публіч-
ного громадського обговорення.

4. Першому заступнику Голови (Воронін В. М.), заступнику Голови 
(Музичук О. В.) та керівникам структурних підрозділів Укрдержархіву 
(Воронін В. М., Музичук О. В., Прись Т. П., Богунова Н. К., Баранова О. В., 
Прилепішева Ю. А., Ярошенко Д. В., Сельченкова С. В., Денисенко О. В., 
Кузнєцова М. І., Кисельова Л. А., Забенько Ю. І., Стадник В. А., Потапен-
ко А. А., Гончарук Н. М., Швець О. І., Степаненко В. Л.):

1) забезпечити у межах компетенції і повноважень чітке та своєчасне 
виконання рекомендацій щодо організації взаємодії структурних підроз-
ділів Державної архівної служби, зазначених у пункті 1 цього наказу, під 
час планування консультацій з громадськістю та під час організації кон-
сультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення 
та оприлюднення на офіційному веб-порталі Укрдержархіву звітної ін-
формації про результати проведеного публічного громадського обгово-
рення. 

5. Відповідальним за дотримання вимог рекомендацій щодо органі-
зації взаємодії структурних підрозділів Державної архівної служби під 
час планування консультацій з громадськістю та під час організації кон-
сультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення 
призначити першого заступника Голови Вороніна В. М.

6. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної архівної служби

04.02.2014 № 23

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо організації взаємодії структурних підрозділів  

Державної архівної служби України під час планування  
консультацій з громадськістю

Захід Строк Відповідальний 
підрозділ

Підготовка річного орієнтовного плану проведення Укрдержархівом 
консультацій з громадськістю 

(Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формуван-
ня та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів від 3 листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі 

громадськості у формування та реалізації державної політики” 
Підготовка річного плану заходів Державної архівної служби України 

з реалізації Стратегії державної політки сприяння розвитку грома-
дянського суспільства в Україні (Порядок планування та моніторингу 

реалізації органами виконавчої влади Стратегії державної політики 
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 968 
Звернення до структурних 

підрозділів Укрдержархіву (далі 
– підрозділи) з проханням подати 
пропозиції до орієнтовного плану 
проведення консультацій з громад-
ськістю (далі – орієнтовний план) 

за формою, що включатиме:
перелік питань або нормативно-
правових актів, які планується 

обговорити;
форми консультацій та строки 

проведення обговорення;
контактні дані відповідального 
підрозділу (особи) (електронна 

адреса, контактний телефон) 

Вересень Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва
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Захід Строк Відповідальний 
підрозділ

Звернення до підрозділів з прохан-
ням надати пропозиції до річного 

плану заходів Укрдержархіву з 
реалізації Стратегії державної 

політки сприяння розвитку гро-
мадянського суспільства в Україні 
(далі – річний план) за формою, 

що включатиме:
сприяння утворенню та діяльності 
інститутів громадянського суспіль-
ства, у тому числі вдосконалення 

відповідного нормативно-правово-
го забезпечення;

сприяння участі громадськості у 
формуванні та реалізації держав-
ної політики, здійсненню громад-

ського контролю за діяльністю 
Укрдержархіву;

сприяння підвищенню рівня гро-
мадянської та правової культури у 

суспільстві;

конкретизовані формулювання 
запланованих заходів та чіткі стро-

ки їх виконання, контактні дані 
відповідальної особи/фахового 

підрозділу.
З метою уникнення дублювання 
орієнтовного плану заходів кон-

сультацій з громадськістю річний 
план заходів може містити завдан-
ня з формулюванням “проведення 

консультацій з громадськістю 
відповідно до орієнтовного плану 
консультацій з громадськістю на 

201_ рік”

Вересень Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва
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Захід Строк Відповідальний 
підрозділ

Інформування в прийнятний спосіб 
(електронною поштою, письмовим 

зверненням, під час засідання) 
громадської та науково-експертної 
рад при Укрдержархіві про початок 
підготовки орієнтовного та річного 
планів та можливість надати від-

повідні пропозиції

Вересень Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва

Консультування підрозділів, членів 
громадської та науково-експертної 
рад при Укрдержархіві стосовно 
питань проектів нормативно-пра-
вових актів, щодо яких повинні 

проводитися консультації з громад-
ськістю, форм та строків проведен-

ня консультацій

Вересень–
жовтень

Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва

Надання отриманих пропозицій 
громадської та науково-експертної 
рад при Укрдержархіві до орієн-
товного плану для опрацювання 

підрозділам відповідно до компе-
тенції

Жовтень Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва

Подання відділу міжнародного 
співробітництва пропозицій до 

орієнтовного та річного планів  з 
урахуванням пропозицій громадсь-
кої та науково-експертної рад при 
Укрдержархіві, пріоритетів Укрде-

ржархіву та основних завдань, 
визначених діяльністю Кабінету 

Міністрів України, планами роботи 
Укрдержархіву, у т. ч. з нормотвор-

чої діяльності, а також переліку 
питань, щодо яких проведення 
консультацій є обов’язковим

Жовтень Фахові підрозділи 
спільно з секто-
ром нормативно-
правового забез-

печення
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Захід Строк Відповідальний 
підрозділ

Узагальнення пропозицій підроз-
ділів, громадської та науково-ек-
спертної рад при Укрдержархіві, 
підготовка проектів орієнтовного 

та річного планів

Листопад Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва

Проведення консультацій з 
громадськістю щодо проектів 

орієнтовного та річного планів у 
формі публічних заходів (зустріч з 
громадськістю, засідання) та елек-

тронних консультацій

Листопад–
грудень

Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва

Надання громадській та науково-
експертній радам у прийнятний 
спосіб (електронною поштою, 
письмовим зверненням, під час 

засідання) проектів орієнтовного 
та річного планів, інформації про 
запланований публічний захід для 
їх обговорення, організація обго-

ворення

Не пізніше 
ніж за три 

дні до прове-
дення заходу

Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва

Доопрацювання проектів орієнтов-
ного та річного планів за резуль-

татами консультацій з громадські-
стю, погодження їх підрозділами

Грудень Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва

Підготовка розпорядчого докумен-
ту щодо затвердження орієнтовно-

го плану 

Грудень Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва
Підготовка розпорядчого доку-

менту щодо затвердження річного 
плану 

Грудень– 
січень

Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва
Надання затвердженого орієнтов-
ного плану відділу інформаційних 
технологій для оприлюднення на 
офіційному веб-порталі Укрде-

ржархіву

Грудень Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва
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Захід Строк Відповідальний 
підрозділ

Оприлюднення орієнтовного плану 
на офіційному веб-порталі Укрде-

ржархіву

Грудень Відділ інформа-
ційних технологій

Надсилання громадській та нау-
ково-експертній радам при Укрде-
ржархіві інформації про затверд-

жений орієнтовний план

У деся-
тиденний 

строк після 
затверджен-

ня плану

Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва

Надсилання Секретаріату Кабіне-
ту Міністрів адреси розміщення 
орієнтовного плану на офіційно-
му веб-порталі Укрдержархіву 

для оприлюднення відповідного 
посилання на сайті “Громадянське 

суспільство і влада”

Грудень– 
січень

Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва

Моніторинг виконання  
орієнтовного плану

Протягом 
року

Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва
У разі отримання пропозицій від 

громадської та науково-експертної 
рад при Укрдержархіві стосов-
но проведення консультацій, не 

передбачених орієнтовним планом, 
визначення доцільності проведен-

ня таких консультацій

Протягом 
року

Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва

Надання затвердженого річного 
плану відділу інформаційних 

технологій для оприлюднення на 
офіційному веб-порталі Укрде-

ржархіву разом із звітом за резуль-
татами його публічного  

обговорення

Грудень-сі-
чень

Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва

Оприлюднення річного плану та 
звіту за результатами його публіч-
ного обговорення на офіційному 

веб-порталі Укрдержархіву

Січень Відділ інформа-
ційних технологій
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Захід Строк Відповідальний 
підрозділ

Надсилання Секретаріату Кабіне-
ту Міністрів адреси розміщення 
річного плану та звіту за резуль-
татами його публічного обгово-

рення на офіційному веб-порталі 
Укрдержархіву для оприлюднення 
відповідного посилання на сайті 

“Громадянське суспільство і влада”

Лютий Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва

Моніторинг виконання річного 
плану

Протягом 
року

Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва
Розгляд пропозицій громадської та науково-експертної рад при 
Укрдержархіві щодо проведення консультацій з громадськістю,  

не передбачених річним орієнтовним планом проведення  
консультацій з громадськістю

Надсилання пропозицій громадсь-
кої та науково-експертної рад при 
Укрдержархіві щодо проведення 
консультацій з громадськістю, не 

передбачених орієнтовним планом, 
підрозділу відповідно до компе-

тенції

У разі отри-
мання про-
позицій від 
громадської 
та науково-
експертної 

рад при 
Укрдержар-

хіві

Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва

Опрацювання пропозицій громад-
ської та науково-експертної рад 
при Укрдержархіві, визначення 

можливостей проведення консуль-
тацій з громадськістю із запропо-
нованого питання, інформування 
про результати відділу міжнарод-

ного співробітництва

У 
п’ятиденний 
строк після 
отримання 
пропозицій

Підрозділ

Підготовка плану консультацій з громадськістю  
на наступний місяць
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Захід Строк Відповідальний 
підрозділ

Звернення до підрозділів Укрде-
ржархіву щодо надати інформації 

про заплановані заходи з проведен-
ня консультацій з громадськістю 
на наступний місяць за формою, 

що включатиме:
перелік питань або нормативно-
правових актів, які планується 

обговорити (з урахуванням орієн-
товного річного плану проведення 

консультацій);
заходи, заплановані в рамках про-
ведення консультацій, та строки їх 

проведення;
прізвище, ім’я та контактні дані 

відповідальної особи підрозділу 

ІІ декада 
поточного 

місяця

Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва

Подання відділу міжнародного 
співробітництва пропозицій (за 

формою) до плану проведення кон-
сультацій на наступний місяць

ІІ декада 
поточного 

місяця

Підрозділ

Підготовка плану консультацій на 
наступний місяць з урахуванням 
пропозицій фахових підрозділів, 
погодження його керівництвом 

Укрдержархіву

Початок 
ІІІ декади 
поточного 

місяця

Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва

Надсилання плану консультацій на 
наступний місяць Секретаріату Ка-
бінету Міністрів для узагальнення 
та розміщення на веб-сайті “Гро-
мадянське суспільство і влада”.

Надання плану консультацій 
відділу інформаційних технологій 
для оприлюднення на офіційному 

веб-порталі Укрдержархіву. 

До 25 числа 
поточного 

місяця

Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва
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Захід Строк Відповідальний 
підрозділ

Оприлюднення плану консультацій 
на наступний місяць на офіційно-

му веб-сайті Укрдержархіву

До кінця 
поточного 

місяця

Відділ інформа-
ційних технологій

Надання членам громадської та 
науково-експертної рад при Укрде-

ржархіві електронною поштою 
інформації про затверджений план 
консультацій на наступний місяць

До кінця 
поточного 

місяця

Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної архівної служби

04.02.2014 № 23

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо організації взаємодії структурних підрозділів Державної архів-
ної служби України під час організації консультацій з громадськіс-

тю у формі публічного громадського обговорення

Захід Строк Відповідальний 
підрозділ

Моніторинг дотримання орієнтов-
ного плану проведення консульта-
цій з громадськістю, нагадування 
структурним підрозділам Укрдерж-
архіву (далі – фахові підрозділи) 
про заплановані публічні громадсь-
кі обговорення (далі – обговорення)

Протягом 
року

Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва

Інформування відділу міжнародно-
го співробітництва про потребу у 
проведенні обговорення питання/
проекту нормативно-правового акта 
з урахуванням орієнтовного річного 
плану проведення консультацій з 
громадськістю та переліку питань, 
щодо яких проведення консультацій 
є обов’язковим 

Підрозділ
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Захід Строк Відповідальний 
підрозділ

Інформування в прийнятний спосіб 
(електронною поштою, письмовим 
зверненням, під час засідання) гро-
мадської та науково-експертної рад 
при Укрдержархіві про заплановане 
публічне громадське обговорення і 
можливість подати пропозиції щодо 
його організації (заходів, строків) 

Після 
отримання 
відповідної 
інформації 
від підроз-

ділу

Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва

Підготовка з урахуванням пропози-
цій громад-ської та науково-експер-
тної рад при Укрдерж-архіві пропо-
зицій керівництву Укрдержархіву 
стосовно організації обговорення:
заходів, що можуть бути проведені 
в рамках обговорення (конферен-
ції, форуми, громадські слухання, 
засідання за круглим столом, збори, 
зустрічі з громадськістю, електрон-
ні консультації);
заінтересованих сторін, яких необ-
хідно залучити до процесу обгово-
рення;
орієнтовних строків проведення 
обговорення 

Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва

Підготовка інформаційного пові-
домлення про проведення обгово-
рення, яке повинно містити:
найменування Укрдержархіву;
питання або назву проекту акта, 
винесеного на обговорення;
додаткову інформацію про питання/
проект акта;
варіанти вирішення питання;
заінтересовані сторони, на які 
поширюватиме-ться дія прийнятого 
рішення;

Після по-
годження 
питання 

проведення 
обговорення 

керівниц-
твом Укр-

держархіву

Відділ міжнарод-
ного співробіт-
ництва спільно 
з відповідним 

фаховим підроз-
ділом
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Захід Строк Відповідальний 
підрозділ

відомості про строк, місце, час, 
порядок обговорення, акредитації 
представників засобів масової ін-
формації, реєстрації учасників;
адресу, за якою прийматимуться 
письмові пропозиції та зауваження, 
строк і форму їх подання;
адресу і номер телефону, за яким 
надаються консультації з питання, 
що винесено на обговорення;
прізвище, ім’я відповідального за 
проведення обговорення працівни-
ка підрозділу Укрдержархіву;
строк і спосіб оприлюднення ре-
зультатів обговорення

Надання інформаційного повідом-
лення про проведення обговорення 
відділу інформаційних технологій 
для оприлюднення на офіційному 
веб-порталі Укрдержархіву.

У разі проведення електронних 
консультацій – надання разом з 
інформаційним повідомленням 
тексту проекту акта, винесеного на 
обговорення, та електронної адреси 
для надсилання пропозицій та 
зауважень

Строк виз-
начається з 

урахуванням 
запланованої 
дати початку 
обговорення

Відділ міжнарод-
ного співробіт-
ництва спільно 
з відповідним 
підрозділом

Відповідний 
підрозділ

Оприлюднення інформаційного 
повідомлення про проведення 
обговорення (у разі проведення 
електронних консультацій – разом 
з відомостями, що до нього дода-
ються) на офіційному веб-порталі 
Укрдержархіву

Строк виз-
начається з 

урахуванням 
запланованої 
дати початку 
обговорення

Відділ інформа-
ційних техноло-

гій
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Захід Строк Відповідальний 
підрозділ

У разі проведення електронних 
консультацій – оприлюднення 
інформаційного повідомлення про 
проведення обговорення та проекту 
акта на урядовому веб-сайті “Гро-
мадянське суспільство і влада”

У день оп-
рилюднення 
інформацій-
ного пові-

домлення на 
офіційному 
веб-порталі 
Укрдержар-

хіву

Відділ міжнарод-
ного співробіт-
ництва спільно 
з відповідним 
підрозділом, 

відповідальним 
за підготовку 
проекту акта, 
та відділом 

інформаційних 
технологій

Надання громадській та науково-ек-
спертній радам при Укрдержархіві 
електронною поштою інформацій-
ного повідомлення про проведення 
обговорення, а також проекту нор-
мативно-правового акта, винесено-
го на обговорення, інших інформа-
ційно-аналітичних матеріалів

У триденний 
строк після 

оприлюднен-
ня повідом-

лення на 
офіційному 
веб-порталі 
Укрдержар-

хіву

Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва

Надання представникам громад-
ськості за їх зверненнями консуль-
тацій з питання, що винесено на 
публічне громадське обговорення

Протягом 
строку 

проведення 
обговорення

Підрозділ

Організацій проведення у рамках 
обговорення публічних заходів 
(конференції, форуми, гро-мадські 
слухання, засідання, збори, засі-
дання за круглим столом, зустрічі з 
громадськістю) 

У встановле-
ний керів-
ництвом 

Укр- 
держархіву 

строк

Відділ міжнарод-
ного співробіт-
ництва спільно 
з відповідним 
підрозділом

Надання громадській та науково-ек-
спертній радам при Укрдержархіві 
у прийнятний спосіб (електронною 
поштою, письмовим зверненням, 
під час засідання) інформації про 
запланований публічний захід та 
запрошення взяти у ньому участь

Не пізніше 
ніж за три 

дні до прове-
дення заходу

Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва
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Захід Строк Відповідальний 
підрозділ

Ведення під час проведення пуб-
лічних заходів протоколу, в якому 
фіксуються висловлені пропозиції і 
зауваження

Протягом 
публічного 

заходу

Відділ міжнарод-
ного співробіт-
ництва спільно 
з відповідним 

фаховим підроз-
ділом

Надання протоколу за результатами 
публічного заходу відділу інфор-
маційних технологій для оприлюд-
нення на офіційному веб-порталі 
Укрдержархіву

Не пізніше 
ніж через 
два тижні 

після прове-
дення заходу

Відділ міжнарод-
ного співробіт-
ництва спільно 
з відповідним 

фаховим підроз-
ділом

Оприлюднення протоколу за ре-
зультатами публічного заходу на 
офіційному веб-порталі Укрдержар-
хіву  

Не пізніше 
ніж через 

три дні після 
отримання

Відділ інформа-
ційних техноло-

гій

Повідомлення підрозділу про дату, 
час проведення засідання громад-
ської та науково-експертної рад при 
Укрдержархіві, на якому перед-
бачено розглянути проект норма-
тивно-правового акта чи питання, 
винесеного Укрдержархівом на 
обговорення

У разі 
отримання 
відповідної 
інформації 
від громад-
ської та нау-
ково-експер-
тної рад при 
Укрдржархві

Відділ міжнарод-
ного співробіт-

ництва

Участь у засіданні громадської та 
науково-експертної рад при Укрде-
ржархіві під час розгляду проекту 
нормативно-правового акта чи пи-
тання, винесеного Укрдержархівом 
на обговорення  

Підрозділ

Збір та узагальнення пропозицій і 
зауважень громадськості, що над-
ходять поштою, у т.ч. електронною, 
а також через урядовий веб-сайт 
“Громадянське суспільство і влада”

Протягом 
строку 

проведення 
обговорення

Підрозділ
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Захід Строк Відповідальний 
підрозділ

Оприлюднення пропозицій і заува-
жень, що надходять на урядовий 
веб-сайт “Громадянське суспіль-
ство і влада” 

У п’яти-
денний 
строк після 
надход- 
ження 
пропозицій і 
зауважень

Відповідний 
підрозділ спільно 

з відділами 
інформаційних 
технологій та 
міжнародного 

співробітництва
Направлення рішення/протоколу 
громадської та науково-експерт-
ної рад при Укрдержархіві щодо 
проекту нормативно-правового акта 
чи питання, винесеного на обгово-
рення, відповідному підрозділу для 
забезпечення його розгляду

У триденний 
строк після 
отримання 
рішень/
протоколу 
громадської 
та науково-
експертної 
рад при Укр-
держархіві

Відділ міжнарод-
ного співробіт-
ництва

Вивчення та аналіз пропозицій і 
зауважень, що надійшли під час 
обговорення, у тому числі відповід-
ного рішення/протоколу громад-
ської та науково-експертної рад при 
Укрдержархіві

У деся-
тиденний 
строк після 
закінчення 
обговорення

Підрозділ

Підготовка звіту за результатами про-
веденого обговорення, який повинен 
містити:
найменування Укрдержархіву;
зміст питання або назву проекту акта, 
що виносилися на обговорення;
інформацію про осіб, які взяли 
участь в обговоренні;
інформацію про пропозиції, що 
надійшли до Укрдержархіву за 
результатами обговорення;

Не пізніше 
ніж через 
два тиж-
ні після 
закінчення 
обговорення

Підрозділ спіль-
но з відділом 
міжнародного 
співробітництва
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Захід Строк Відповідальний 
підрозділ

інформацію про врахування пропо-
зицій та зауважень громадськості 
або причини їх неврахування;
інформацію про рішення, прийняті 
за результатами обговорення
Надання звіту за результатами 
проведеного обговорення відділу 
інформаційних технологій для 
оприлюднення на офіційному веб-
порталі Укрдержархіву

Не пізніше 
ніж через 
два тиж-
ні після 
закінчення 
обговорення

Підрозділ

Оприлюднення (у разі прийняття 
рішення) звіту за результатами про-
веденого обговорення на офіційно-
му веб-порталі Укрдержархіву

Не пізніше 
ніж через 
три дні після 
отримання

Відділ інформа-
ційних техноло-
гій

Надання відділу міжнародно-
го співробітництва прийнятого 
рішення за результатами розгляду 
пропозицій громадської та науково-
експертної рад при Укрдержархіві з 
відомостями про їх врахування або 
причини відхилення

У триденний 
строк після 
прийняття 
рішення

Підрозділ

Надсилання громадській та на-
уково-експертній радам при 
 Укрдержархіві електронною 
поштою інформації про рішення, 
прийняте за результатами розгляду 
пропозицій громадської та науково-
експертної рад при Укрдержархіві, 
з відомостями про їх врахування 
або причини відхилення

У деся-
тиденний 
строк після 
прийняття 
рішення

Відділ міжнарод-
ного співробіт-
ництва
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Захід Строк Відповідальний 
підрозділ

Зазначення інформації про прове-
дення публічного громадського об-
говорення у пояснювальній записці 
до проекту акта Кабінету Міністрів 
України, яка повинна містити відо-
мості про:
отримані пропозиції та зауваження 
громадськості і ступінь їх враху-
вання;
шляхи мінімізації негативних на-
слідків неврахування таких пропо-
зицій та зауважень;
способи врегулювання конфлікту 
інтересів 

Під час 
підготовки 
пояснюваль-
ної записки

Підрозділ

Про науково-експертну раду
від 11 лютого 2014 року № 27

З метою удосконалення організації роботи науково-експертної ради 
при Укрдержархіві, як тимчасового консультативного, дорадчого органу

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити новий склад науково-експертної ради як тимчасового 

консультативного, дорадчого органу, що додається.
2. Науково-експертна рада як тимчасовий консультативний, дорад-

чий орган:
забезпечує постійну роботу в напрямку експертної оцінки реформ, 

які здійснюються в Україні;
здійснює експертизу проектів нормативно-правових актів з питань 

реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства;
отримує в установленому порядку від Державної архівної служби 

інформацію, необхідну для забезпечення своєї роботи;
проводить засідання, які є основною формою її роботи;
запрошує до участі у засіданнях уповноваженого представника  

Державної архівної служби з правом дорадчого голосу;
приймає рішення які мають рекомендаційний характер та доводяться 
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до відома керівництва Державної архівної служби;
оприлюднює інформацію про свою діяльність в мережі Інтернет.
3. Відділу міжнародного співробітництва департаменту організації 

архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.):
забезпечити взаємодію Укрдержархіву з науково-експертною радою 

та організацію її засідань;
головному спеціалісту відділу міжнародного співробітництва (Калі-

новська М. С.) забезпечити виконання функцій секретаря науково-екс-
пертної ради та постійний зв’язок з членами ради;

забезпечити інформування про діяльність науково-експертної ради.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету 

архівів України від 1 квітня  2011 р. № 42 “Про науково-експертну раду”.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого за-

ступника Голови Державної служби Вороніна В. М.
Голова О. П. Гінзбург

Про затвердження Плану заходів щодо попередження  
та профілактики корупційних правопорушень в апараті 

Укрдержархіву, Державному департаменті СФД та установах, 
що належать до сфери управління Укрдержархіву, на 2014 рік

від 13 лютого 2014 № 28

На виконання підпункту 6 пункту 1 розділу ІІІ Завдань і заходів з 
виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 
2011–2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 листопада 2011 року № 1240 (із змінами) та з метою попередження 
та профілактики корупційних правопорушень в апараті Укрдержархіву, 
Державному департаменті СФД та установах, що належать до сфери уп-
равління Укрдержархіву,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План заходів щодо попередження та профілактики ко-

рупційних правопорушень в апараті Укрдержархіву, Державному депар-
таменті СФД та установах, що належать до сфери управління Укрдержар-
хіву, на 2014 рік (далі   План заходів), що додається.

2. Відділу кадрового забезпечення (Баранова О. В.):
забезпечити подання до Департаменту антикорупційного законо-

давства та законодавства про правосуддя Міністерства юстиції копії цьо-
го наказу до 15 лютого 2014 року;
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забезпечити участь державних службовців Укрдержархіву та цент-
ральних державних архівів у семінарських навчаннях, що проводяться в 
Національній академії внутрішніх справ України, Інституті підвищення 
кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управ-
ління при Президентові України, Центрі перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників юстиції Міністерства юстиції;

надавати Міністерству юстиції інформацію про стан виконання Пла-
ну заходів відповідно до зазначених у ньому термінів.

3. Державному департаменту СФД (Степаненко В. Л.) організувати 
виконання Плану заходів та надавати узагальнену інформацію про його 
виконання науково-дослідними та спеціальними установами страхового 
фонду документації.

4. Керівникам структурних підрозділів Укрдержархіву, Державного 
департаменту СФД та установ, що належать до сфери управління Укрде-
ржархіву:

забезпечити виконання Плану заходів;
надавати відділу кадрового забезпечення Укрдержархіву інформацію 

про стан виконання Плану заходів відповідно до зазначених у ньому тер-
мінів.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург

Про проведення комплексної перевірки діяльності  
Галузевого державного архіву Служби безпеки України

від 18 лютого 2014 року № 30

Відповідно до п.2.6.1.1. Плану роботи Державної архівної служби 
України на 2014 рік, затвердженого Головою служби, погодженого Мініс-
тром юстиції

НАКАЗУЮ:
1. Провести комплексну перевірку діяльності галузевого державного 

архіву Служби безпеки України з 10 по 14 березня 2014 року.
2. Затвердити наступний склад робочої групи фахівців Укрдержар-

хіву для проведення комплексної перевірки діяльності галузевого де-
ржавного архіву Служби безпеки України:

Богунова Н. К. – заступник директора департаменту-начальник від-
ділу організаційно-аналітичної роботи та міжрегіонального співробіт-
ництва Укрдержархіву, керівник групи;
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Ткаченко О. Ю. – головний спеціаліст відділу організаційно-аналі-
тичної роботи та міжрегіонального співробітництва департаменту ор-
ганізації архівної роботи Укрдержархіву;

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

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

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

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

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

3. Членам робочої групи до 21 березня 2014 року підготувати та по-
дати керівнику робочої групи матеріали для узагальнення та підготовки 
до розгляду на черговому засіданні колегії Укрдержархіву питання про 
підсумки комплексної перевірки діяльності галузевого державного архіву 
Служби безпеки України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург

Про призначення комісії  
з приймання науково-дослідних робіт

від 3 березня 2014 року № 36

З метою приймання закінчених УНДІАСД у 2013 році науково-до-
слідних робіт та відповідно до ДСТУ 3973-2000 “Система розроблення 
та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-
дослідних робіт. Загальні положення”

НАКАЗУЮ:
1. Призначити комісію з приймання науково-дослідних робіт у 

складі:
Воронін Віктор Миколайович – Перший заступник Голови  

Укрдержархіву, голова комісії;
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Богунова Надія Костянтинівна – заступник директора департаменту 
- начальник відділу організаційно-аналітичної роботи та міжрегіонально-
го співробітництва, секретар комісії;

Музичук Ольга Володимирівна – заступник Голови Укрдержархіву;
Прись Тетяна Петрівна – директор департаменту організації архівної 

роботи;
Сельченкова Світлана Вікторівна – директор департаменту діловодс-

тва, формування, зберігання та обліку документів НАФ
Кисельова Леся Анатоліївна – заступник директора департаменту - 

начальник відділу зберігання та обліку документів НАФ
Денисенко Олександр Володимирович – заступник директора депар-

таменту  начальник відділу нормативно-методичного забезпечення діло-
водства

Кузнєцова Марина Ігорівна – начальник відділу формування НАФ де-
партаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів НАФ

Потапенко Алла Андріївна – начальник відділу планово-економічної 
діяльності та бюджетної звітності.

2. Комісії з приймання науково-дослідних робіт в місячний термін 
здійснити приймання науково-дослідних робіт в установленому порядку.

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

Голова О. П. Гінзбург

Про проведення комплексної перевірки діяльності 
Центрального державного електронного архіву України

від 14 березня 2014 року № 39

Відповідно до Плану роботи Державної архівної служби України на 
2014 рік

НАКАЗУЮ:
1. Провести комплексну перевірку стану роботи Центрального де-

ржавного електронного архіву України з 24 по 28 березня 2014 року.
2. Затвердити склад робочої групи фахівців Укрдержархіву для про-

ведення комплексної перевірки стану роботи Центрального державного 
електронного архіву України:

Богунова Н.К. – заступник директора департаменту – начальник 
відділу організаційно-аналітичної роботи та міжрегіонального співробіт-
ництва Укрдержархіву, керівник групи;
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Фесенко І. Г. – головний спеціаліст відділу зберігання та обліку доку-
ментів НАФ департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку 
документів НАФ Укрдержархіву;

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

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

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

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

Баранова О. В. – начальник відділу кадрового забезпечення департа-
менту організації архівної роботи Укрдержархіву;

Крайчук О. Г. – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності фінансово-економічного управління Укрдержар-
хіву.

3. Членам робочої групи до 10 квітня 2014 року підготувати та по-
дати керівнику робочої групи матеріали для узагальнення та підготовки 
до розгляду на черговому засіданні колегії Укрдержархіву питання про 
стан архівної справи в Центральному державному електронному архіві 
України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О. П. Гінзбург

Про введення в дію рішення колегії
Укрдержархіву від 18.03.2014 № 3/1 

“Про підсумки роботи архівних установ та спеціальних 
установ страхового фонду документації у 2013 році  

та завдання на 2014 рік”
від 19 березня 2014 року № 40

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,
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НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію рішення колегії Укрдержархіву від 18.03.2014 № 3/1 

“Про підсумки роботи архівних установ та спеціальних установ страхо-
вого фонду документації у 2013 році та завдання на 2014 рік”.

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

РІШЕННЯ 
Колегії Державної архівної служби України

від 18 березня 2014 року № 3/1

Про підсумки роботи архівних установ
та спеціальних установ страхового фонду 

документації у 2013 році та завдання на 2014 рік

Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Укрдержархіву Гін-
збург О. П., колегія відзначає, що діяльність структурних підрозділів 
Укрдержархіву, установ, які перебувають у сфері його управління, у 2013 
році була спрямована на реалізацію державної політики у сфері архівної 
справи, діловодства та створення і функціонування державної системи 
страхового фонду документації.

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

Розроблено проекти законів України “Про внесення змін до статті 6 
Закону України “Про страхування” (внесено на розгляд Верховної Ради 
України) та “Про внесення змін до Закону України “Про страховий фонд 
документації України”.

Підготовлено 6 проектів постанов Кабінету Міністрів України та 22 
проекти наказів. Приведено у відповідність до вимог чинного законо-
давства 15 наказів.

Державним бюджетом України на 2013 рік Укрдержархіву та устано-
вам, що належать до сфери його управління, було виділено 98,167 млн. грн. 

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

Тривали роботи з будівництва нового приміщення Держархіву Тер-
нопільської області (освоєно 5,7 млн. грн.). 

Поліпшили умови зберігання документів 44 архівних відділи рай-
держадміністрацій і міських рад шляхом заміни або отримання додатко-
вих приміщень. 
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Проведено ремонт 70 приміщень у 68 архівних установах. Відремон-
товано понад 5,7 тис. кв. м площ. 

Протяжність стелажних полиць в архівосховищах архівних установ 
збільшено на 4241,56 пог. м. 

Архівними установами вживалися заходи щодо посилення охорон-
ного та протипожежного режимів. У 19 архівних установах встановлено 
охоронну сигналізацію, ще у 13 – відремонтовано наявні сигналізації, 
встановлено пожежну сигналізацію у 17 архівних установах, у 16 – відре-
монтовано наявні пожежні сигналізації. У 2 архівних установах встанов-
лено автоматичні системи пожежогасіння.

Оброблено вогнезахисним розчином 1257,4 пог. м. дерев’яних конс-
трукцій у 13 архівних установах.

Вживалися заходи щодо забезпечення температурно-вологісного 
режиму для зберігання документів у архівосховищах. Системи конди-
ціювання та вентиляції повітря встановлено в 10 архівних установах,  
у 2 – відремонтовано наявні системи. 

Приділялася значна увага обліку фондів і документів НАФ, що збері-
гаються в архівних установах, поліпшенню роботи з ведення облікових 
документів, уточненню складу і обсягу фондів. 

Під час проведення перевіряння наявності документів перевірено 
понад 3 млн. одиниць зберігання. 

Відреставровано 228 тис. аркушів, відремонтовано понад 1 млн. ар-
кушів документів з паперовою основою. 

Виявлено 56 документів НАФ, які можуть бути віднесені до унікаль-
них документів. 

Архівні установи виконали завдання з комплектування всіма видами 
документів. На постійне зберігання надійшло 472240 од. зб., з них 455008 
од. зб. управлінської документації, 3629 од. зб. документів особового по-
ходження, 4004 од. зб. науково-технічної документації, 9599 од. зб. кіно-, 
фото-, фоно-, відеодокументів. Окрім того, прийнято 127329 од. зб. з осо-
бового складу від ліквідованих підприємств, установ і організацій. 

Значна увага приділялася питанням контролю за станом діло-
водства та організації зберігання документів в архівних підрозділах  
установ – джерел формування НАФ. Державними архівними установа-
ми проведено 7265 перевірянь роботи служб діловодства, експертних ко-
місій та архівних підрозділів (з них – 3057 комплексних, 1967 тематичних  
і 2241 контрольних). 

Архівними установами виконано 61 137 тематичних запитів,  
33 904 запити за актами цивільного стану та 1 994 генеалогічних запити.
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Розглянуто 317  453 запити соціально-правового характеру, що май-
же на 112 тис. перевищує плановий показник. З них на 89% запитів нада-
но позитивну відповідь.

Делегації українських архівістів взяли участь у роботі 2-го засідання 
українсько-китайської Підкомісії з питань співробітництва у сфері куль-
тури (КНР), щорічної конференції Міжнародної ради архівів “Облік, про-
зорість та доступ до інформації” (Королівство Бельгія), щорічної тристо-
ронньої зустрічі керівників державних архівних служб України, Росії та 
Білорусі за участі директорів архівних установ цих держав (Республіка 
Білорусь). 

Підписано Договір про співробітництво з Державними архівами 
Бельгії, Угоди про співробітництво з Державним архівним управлінням 
Китайської Народної Республіки,  Державним архівом Республіки Маке-
донія, Протокол про затвердження та План спільних заходів з Федераль-
ним архівним агентством (Російська Федерація) на 2014–2016 роки.

Активною у 2013 році була робота з громадськістю, проведено  
3 спільних засідання Громадської та Науково-експертної рад при Укрде-
ржархіві, на яких розглянуто 10 проектів нормативно-правових актів, 
керівництво Укрдержархіву брало участь у 29 заходах за участі громадсь-
кості та засобів масової інформації (прес-конференції, інтерв’ю, брифін-
ги, круглі столи, інші інформаційні заходи).

Архівні установи підготували і провели 407 радіопередач, 428 теле-
передач, на сторінках періодичної преси опубліковано 1457 документаль-
них публікацій, підготовлено 1 703 виставки. 

Обсяг інформації на офіційному веб-порталі  Укрдержархіву збіль-
шився з 18 ГБ (2012 рік) до 28 ГБ.

Кількість серверів у галузі за 2013 рік збільшилась на 1 і складає 
34 одиниці, проте 16 державних архівних установ взагалі не мають сер-
верів. 

Кількість комп’ютерів збільшилась з 1009 до 1056 одиниць. Кіль-
кість комп’ютерів, об’єднаних в локальні мережі, зросла на 10 відсотків. 
Загалом в локальні мережі об’єднано 75% комп’ютерів. 

Протягом року державні архівні установи здійснювали оцифрову-
вання довідкового апарату та архівних документів, проте невирішеними 
залишилися питання організації ефективного та зручного доступу, захис-
ту та надійного зберігання електронної інформації.

Архівними установами завершено розробку 8 науково-дослідних 
тем та 83 методичних посібників. 

Виконувалася 21 науково-дослідна та дослідно-конструкторська ро-
бота у сфері страхового фонду документації, завершено виконання в пов-
ному обсязі 9 робіт, проаналізовано 36 міжнародних стандартів.
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Протягом 2013 року затверджено 8 галузевих програм та доповнень 
до галузевих програм та 19 регіональних програм створення страхового 
фонду. 

Отримано 3 програми, що затверджені наприкінці 2012 року.
За 2013 рік створено страховий фонд документації на 1603 вироби 

та об’єкти. 
До бази даних Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів 

внесені відомості про 922 об’єкти, оновлені (актуалізовані) дані про  
1522 об’єкти, вилучено з реєстру 239 ПНО. Станом на 20.12.2013 до бази 
даних реєстру внесено інформацію про 24565 об’єктів.

Перевірено дотримання вимог законодавства у сфері страхового 
фонду документації 41 суб’єктом державної системи СФД. 

Видано 900 Актів закладення проектної (робочої) документації до 
СФД та оформлено 2422 Свідоцтва про реєстрацію потенційно небезпеч-
них об’єктів.

Роботи щодо реалізації Державної програми формування страхового 
фонду документації на продукцію спеціального призначення на 2005–
2014 роки протягом 2013 року виконувалися відповідно до планів виго-
товлення та передачі на зберігання документів СФД регіональних центрів 
СФД за Державною програмою.

Плани з передачі на зберігання документів СФД виконали всі регіо-
нальні центри СФД, крім Кримського, у якого відсоток виконання плану 
складає 61 %. 

Відсоток передачі на зберігання документів СФД з першого 
пред’явлення складає 99,64 %.

Водночас, у роботі архівних установ та спеціальних установ СФД 
залишається невирішеною низка питань.

Залишаються невирішеними питання зміцнення матеріально-техніч-
ної бази архівних установ, забезпечення їх придатними для зберігання 
приміщеннями.

Кількість державних архівних установ, які вичерпали резерви площ 
для комплектування документами або впритул наблизилися до граничної 
межі, з кожним роком збільшується і вже налічує 27 установ. Повністю 
вичерпано можливості для приймання документів на зберігання у 10 де-
ржавних архівах: ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДНТА, держархівах Київської, Пол-
тавської, Харківської, Чернівецької областей, м. Севастополя; галузевих 
державних архівах: Міністерства закордонних справ України, Гідромет-
служби України. 

На 91–99 % заповнені сховища ще у 16 держархівах: ЦДАГО, ДНАБ, 
держархівів Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Львівсь-
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кої, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, 
Черкаської, Чернігівської областей та м. Києва; галузевих держархівах: 
Служби безпеки України, ДНВП “Геоінформ України”.

Залишаються невирішеними питання:
продовження проведення реконструкції комплексу споруд централь-

них державних архівних установ України у м. Києві;
розміщення 4 центральних держархівів (ЦДАМЛМ, ЦДІАЛ,  

ЦДНТА, ЦДАЗУ) у власних приміщеннях; 
переміщення фондів держархівів Харківської та Одеської областей  

з аварійних будівель; 
переміщення документів НАФ Держархіву Чернігівської області із 

культових будівель у м. Ніжині, у яких немає можливості забезпечити 
належні умови зберігання документів;

завершення будівництва приміщень для держархівів Київської, Тер-
нопільської областей та м. Севастополя;

завершення облаштування будівлі “Закарпаткнига”, переданої в опе-
ративне управління Держархіву Закарпатської області;

виділення Держархіву Хмельницької області приміщення та додат-
кової штатної чисельності для розгортання роботи центру реставрації до-
кументів НАФ, які постраждали внаслідок пожежі 2003 року.

Проблемою, яка потребує особливої уваги, залишається недостатнє 
фінансування архівів на послуги державної охорони. 

Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки у архівних установах, 
передбачені Державною цільовою соціальною програмою забезпечення 
пожежної безпеки на 2012-2015 роки, затвердженою постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 27 червня 2012 року № 590, на 2013 рік профі-
нансовано лише на 1 % від потреби.

Гострою залишається потреба в оснащенні архівосховищ сучасними 
системами вентиляції і кондиціювання повітря, новітніми технічними за-
собами для дезінсекції, дезінфекції документів. 

Недостатніми темпами проводяться роботи щодо створення копій 
документів НАФ, зокрема переведення інформації на інші носії з метою 
її збереження у разі втрати або пошкодження оригіналів та з відновлення 
згасаючих текстів, а також реставрації документів. Відсутність у архів-
них установах ресурсів для оцифровування документів НАФ, приймання 
та зберігання електронних документів спричиняє неготовність архівних 
установ до забезпечення постійного збереження документів НАФ та ін-
формації, яка в них міститься, а також до надання послуг громадянам та 
суспільству в електронному вигляді.
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В архівних підрозділах підприємств, установ та організацій – дже-
релах комплектування загальна кількість справ, що зберігаються по-
над встановлені роки, збільшилася на 25% і складає майже 2  мільйони  
311 тисяч од. зб.

Найгірші показники в держархівах Харківської області (271179 од. зб.), 
Київської області (156746 од. зб.), місті Києві (157065 од. зб.).

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

Значна кількість державних архівних установ продовжує користува-
тись безкоштовними сервісами електронної пошти, як українськими, так 
і іноземними, які не гарантують належного захисту інформації.

Втратили свої офіційні веб-сайти державні архіви м. Києва, Вінни-
цької, Івано-Франківської області та ЦДАГО. 

Централізовані сховища для зберігання електронної інформації 
мають лише ЦДІАК, ЦДКФФА, держархіви Волинської, Донецької та 
Київської областей.

Річний плановий показник з виготовлення та передачі на зберігання 
документів СФД не виконано, падіння у порівнянні з фактичним обсягом 
робіт за 2012 рік склало 11%.

Відсоток виконання галузевих програм створення СФД з урахуван-
ням Державної програми (47 програм) складає 46,63 %, регіональних 
(131 програма) – 60,32 %.

Річний план надходження коштів по спеціальному фонду виконано 
на 75,8 %.

Фактична чисельність працівників регіональних центрів СФД у  
2013 році скоротилася порівняно з 2012 роком на 6 %. 

Науково-дослідним, проектно-конструкторським та технологічним 
інститутом мікрографії не виконано в повному обсязі Тематичний план 
наукових робіт НДІ мікрографії на 2013 рік через невідповідність звітних 
матеріалів за трьома науковими роботами вимогам технічних завдань та 
нормативних документів.

Враховуючи зазначене, з метою подолання проблем архівної справи, 
страхового фонду документації та забезпечення подальшого їх розвитку, 
колегія вирішує:

1. Визнати діяльність архівних установ та спеціальних установ СФД 
у 2013 році задовільною.

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

– реалізацію заходів, спрямованих на виконання пріоритетних за-
вдань Державної архівної служби України на 2014 рік;
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– подання Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про 
страховий фонд документації”;

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

3. Керівникам державних архівних установ, спеціальних установ 
СФД забезпечити врахування у бюджетному запиті на 2015 рік достатніх 
обсягів фінансування для забезпечення сталого функціонування установ.

4. Керівникам державних архівних установ:
– забезпечити надійну експлуатацію архівних будівель і приміщень, 

систем їх життєзабезпечення, а також охоронної й пожежної безпеки буді-
вель та архівосховищ;

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

– забезпечити чітке дотримання вимог температурно-вологісного та 
санітарно-гігієнічного режимів в архівосховищах;

– негайно інформувати Укрдержархів та місцеві органи влади про 
надзвичайні ситуації та проблеми у забезпеченні гарантованого збере-
ження документів НАФ;

– активізувати виявлення унікальних документів НАФ у держархі-
вах, зонах їх формування та внесення анотованих переліків унікальних 
документів НАФ архівних установ, музеїв, бібліотек на розгляд ЦЕПК 
Укрдержархіву;

– посилити контроль та надання консультативно-методичної допомо-
ги підприємствам, установам та організаціям з питань впровадження нових 
нормативно-правових актів з питань діловодства та архівної справи;

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

– забезпечити контроль за упорядкуванням архівних документів за 
встановлені законодавством строки їх зберігання в архівних підрозділах 
органів виконавчої влади для здійснення поступового переходу на елект-
ронний документообіг;

– посилити контроль щодо якості складання документів, поданих на 
розгляд експертно-перевірних комісій (експертних комісій) держархівів, 
архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад підприємствами, 
установами та організаціями, зокрема, інструкцій з діловодства, номенк-
латур справ, описів справ;

– забезпечити участь у заходах щодо відзначення пам’ятних дат;
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– забезпечити неухильне дотримання вимог національного законо-
давства та наказів Укрдержархіву у сфері зовнішніх зносин, у т. ч. поряд-
ку ведення офіційних справ іноземними представництвами в Україні;

– завершити побудову локальних мереж і підключення до них усіх 
комп’ютерів, крім тих, де обробляється інформація з обмеженим доступом;

– передбачити кошти на побудову Комплексної системи захисту ін-
формації в бюджетному запиті на 2015 рік.

5. Директору Державного архіву Львівської області Кравчуку П. І. 
забезпечити прискорення завершення суцільного перевіряння наявності 
та стану документів у фондах архіву.

6. Державному департаменту страхового фонду документації забез-
печити: 

– якісне планування наукових робіт у сфері СФД на 2015 рік та кон-
троль за виконанням наукових робіт у 2014 році;

– організацію робіт щодо введення до баз даних Державного реєст-
ру ПНО та Державного реєстру документів СФД інформації, яку не було 
введено у 2013 році у зв’язку з призупиненням ведення цих державних 
реєстрів;

– координацію діяльності відповідних структурних підрозділів цен-
тральних органів виконавчої влади та регіональних центрів СФД з ме-
тою безумовного виконання завдань з реалізації Державної програми  
у 2014 році;

– координацію діяльності та надання методичної та практичної до-
помоги органам виконавчої влади з питань розробки та реалізації галузе-
вих і регіональних програм створення СФД;

– організацію роботи щодо надання методичної та практичної допо-
моги міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої 
влади, спеціальним установам СФД з питань реалізації діючих програм;

– проведення заходів з центральними органами виконавчої щодо фі-
нансування робіт з формування, ведення та використання галузевих стра-
хових фондів документації у 2014 році.

7. Керівникам спеціальних установ СФД забезпечити виконання:
– виробничих завдань з виготовлення та передачі на зберігання до-

кументів страхового фонду на 2014 рік, встановлених рішенням колегії 
Укрдержархіву від 17.12.2013 № 14/2;

– планів виготовлення та передачі на зберігання документів страхо-
вого фонду на І квартал 2014 року відповідно до затвердженої номенкла-
тури і встановленого показника якості документів страхового фонду;

– планів робіт з реалізації затверджених програм формування СФД 
регіонального центру СФД на 2014 рік відповідно до номенклатури ви-



��

робів, переліків об’єктів, включених до галузевих та регіональних прог-
рам СФД, та обсягів документації на них;

– заходів щодо надання методичної та практичної допомоги підпри-
ємствам, установам та організаціям щодо визначення стану, комплект-
ності та обсягів документації;

– підготовки та своєчасного надання об’єктивної інформації про 
проблемні питання щодо створення галузевих та регіональних СФД;

– заходів щодо організації проведення семінарів та методично-кон-
сультативних нарад з питань формування, ведення та використання ре-
гіонального СФД зі спеціалістами органів влади Автономної Республіки 
Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самовря-
дування на 2014 рік; 

– планового показника щодо обсягу надходжень до спеціального 
фонду бюджету на 2014 рік.

8. Вказати: 
директору Кримського регіонального центру СФД Анікєєву Є.В. на 

невиконання плану виготовлення та передачі на зберігання документів 
СФД на 2013 рік;

директору НДІ мікрографії Бобрицькому С.М. на невиконання Тема-
тичного плану наукових робіт НДІ мікрографії на 2013 рік;

директорам Західного (Нікіфоров Ю.П.) та Південного (Короткін 
А.В.) регіональних центрів СФД на незадовільний рівень реалізації галу-
зевих програм формування СФД.

9. Директору НДІ мікрографії Бобрицькому С.М. продовжити вико-
нання заходів з метою визначення механізму практичної реалізації ви-
мог Закону України “Про страховий фонд документації України” щодо 
обов’язковості закладання до СФД технічної документації на продукцію 
при поставленні її на виробництво.

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

Секретар колегії І.В. Шеремет



��

Про приймання та надання чинності СОУ “Порядок 
створення страхового фонду документів Національного 

архівного фонду”
від 31 березня 2014 року № 43

Відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд 
та архівні установи”, наказу Укрдержархіву від 31.01.2013 № 18 “Щодо  
організації приймання НДР”

НАКАЗУЮ:
1. Прийняти та надати чинності з 1 квітня 2014 року СОУ 01.140.20-

22892594-002:2014 “Порядок створення страхового фонду документів 
Національного архівного фонду”, що додається.

2. Директору Українського науково-дослідного інституту архів-
ної справи та документознавства (Гараніну О. Я.) забезпечити подання 
стандарту Державної архівної служби України СОУ 01.140.20-22892594-
002:2014 “Порядок створення страхового фонду документів Національ-
ного архівного фонду” на державну реєстрацію до Державного підпри-
ємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем 
стандартизації, сертифікації та якості”.

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

Голова О. П. Гінзбург

Про затвердження Списку осіб, на яких покладено обов’язки  
з організації роботи щодо запобігання проявам корупції  

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

Укрдержархіву
від 31 березня 2014 року № 44

З метою належного дотримання вимог антикорупційного законо-
давства України та виконання завдань з питань запобігання та виявлення 
корупції, передбачених актами Президента України, Кабінету Міністрів 
України, іншими нормативно-правовими актами, а також організації 
роботи щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них в 
апараті Укрдержархіву, Державному департаменті СФД та установах, що 
належать до сфери управління Укрдержархіву
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НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Список посадових осіб, на яких покладено обов’язки 

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

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

3. Керівникам центральних державних архівних установ, науково-
дослідних та спеціальних установ СФД вживати заходів спрямованих на 
безумовне дотримання Закону України “Про засади запобігання і про-
тидії корупції” та інших нормативно-правових актів антикорупційного 
характеру.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Укрдержархіву  
від 29 березня 2013 року № 45 “Про затвердження Списку осіб, на яких 
покладено обов’язки з організації роботи щодо запобігання проявам ко-
рупції в Укрдержархіві, Державному департаменті СФД та установах, що 
належать до сфери управління Укрдержархіву”.

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

Голова О. П. Гінзбург
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ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ

В Укрдержархіві

14 січня 2014 р. відбулося засідання колегії Укрдержархіву, на якому 
розглянуто питання “Про стан усунення недоліків, виявлених попереднь-
ою перевіркою діяльності Державного архіву Київської області”.

* * *
16 січня 2014 р. Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург 

взяла участь у запису телевізійної програми “Власний погляд” на парла-
ментському телеканалі “Рада”.

Того ж дня Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург взяла 
участь у запису телевізійної програми “Соціальний статус: упорядкуван-
ня трудових архівів” на телеканалі “Тоніс”.

* * *
4 лютого 2014 р. на офіційному веб-порталі Укрдержархіву опубліко-

вано документальну виставку “До 70-ї річниці визволення міст Нікополя 
та Орджонікідзе Дніпропетровської області від німецько-фашистських 
загарбників”.

* * *
13 лютого 2014 р. на офіційному веб-порталі Укрдержархіву опублі-

ковано документальну виставку “До Дня вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав та 25-ї річниці виведення радянських вій-
ськ з Афганістану (1989)”.

* * *
21 лютого 2014 р. українські архівісти увійшли до складу Українсь-

кого національного комітету Блакитного щита, метою діяльності якого 
відповідно до Статуту Міжнародного комітету Блакитного щита є готов-
ність реагувати на кризові ситуації, які можуть вплинути на стан збере-
женості культурних цінностей.

* * *
25 лютого 2014 р. на офіційному веб-порталі Укрдержархіву опублі-

ковано документальну виставку “Документи державних архівів України 
до 60-ї річниці входження Криму до складу України”.
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* * *
18 березня 2014 р. відбулося засідання колегії Укрдержархіву, на яко-

му було розглянуто питання “Про підсумки роботи державних архівних 
установ і установ СФД у 2013 році та їх завдання на 2014 рік”.

* * *
25 березня 2014 р. заступник директора департаменту-начальник 

відділу нормативно-методичного забезпечення діловодства Укрдержар-
хіву О. В. Денисенко взяв участь в обговоренні проблемних питань щодо 
практики застосування органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування норм Закону України “Про доступ до публічної інфор-
мації”.

О. В. Денисенко ознайомив учасників заходу з інформацією щодо 
розроблення Укрдержархівом проекту постанови Кабінету Міністрів  
України “Про затвердження Типової інструкції про порядок обліку, збері-
гання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформа-
ції, які містять службову інформацію”.

У державних архівних установах 
В Українському науково-дослідному інституті архівної справи

та документознавства (УНДІАСД)

7 лютого 2014 р. в газеті “Громадська думка” вийшла друком стат-
тя старшого наукового співробітника відділу архівознавства УНДІАСД  
В. В. Юрченко “Україна – світовий лідер з розсекречування архівів”.

* * *
20 лютого 2014 р. в газеті “Порадниця” вийшла друком стаття 

старшого наукового співробітника відділу архівознавства УНДІАСД  
В. В. Юрченко “Розсекречені таємниці”.

* * *
6 березня 2014 р. відбулося засідання дирекції УНДІАСД, на якому 

розглянуто підсумки роботи УНДІАСД за 2013 рік та визначено пріори-
тетні напрямки діяльності на 2014 рік. Зі звітною доповіддю виступив 
директор УНДІАСД О. Я. Гаранін. 

* * *
12 березня 2014 р. в журналі “Довідник кадровика” опубліковано реко-

мендації директора УНДІАСД О. Я. Гараніна щодо передавання особових 
справ працівників та інших кадрових документів до архіву підприємства.
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* * *
18 березня 2014 р. завідувача сектора науково-технічної інформа-

ції відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності  
Р. В. Романовського нагороджено дипломом ІІ-го ступеня конкурсу нау-
ково-методичних і науково-інфомаційних робіт у галузі архівознавства, 
документознавства, археографії за підготовку методичних рекомендацій 
“Вимоги до підготовки довідкових архівно-археографічних видань”.

* * *
24 березня 2014 р. редколегія науково-практичного журналу “Архіви 

України” вручила директору УНДІАСД О. Я. Гараніну диплом перемож-
ця конкурсу “Автор року – 2013”.

* * *
27 березня 2014 р. в газеті “Освіта України” вийшла друком стат-

тя старшого наукового співробітника відділу архівознавства УНДІАСД  
В. В. Юрченко “На варті історії. Український науково-дослідний інститут 
архівної справи та документознавства: здобутки та перспективи”.

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

15 січня 2014 р. заступник директора О. Б. Берковська, начальник 
відділу використання інформації документів О. Г. Єфремова, головний 
спеціаліст сектора публікації документів І. М. Мягкий взяли участь у від-
критті документально-книжкової виставки “Леонід Кравчук. 80 років з 
Україною”, яке відбулося у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вер-
надського за присутності ювіляра.

* * *
16 січня 2014 р. провідний науковий співробітник сектора публікації 

документів К. І. Криворучко взяла участь у записі передачі на радіо “Го-
лос Києва” про українську поетесу і громадську діячку Олену Телігу.

* * *
28 лютого 2014 р. відбулося розширене засідання колегії ЦДАВО 

України, на якому розглянуто підсумки роботи архіву у 2013 році та виз-
начено пріоритети на 2014 рік. У засіданні взяли участь члени колегії та 
працівники архіву, а також директор Департаменту організації архівної 
роботи Укрдержархіву Т. П. Прись.
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* * *
14 березня 2014 р. заступник директора О. Б. Берковська провела 

екскурсію та практичне заняття для слухачів потоку підвищення кваліфі-
кації співробітників підрозділів охорони державної таємниці Служби без-
пеки України, які проходили навчання в Навчально-науковому інституті 
інформаційної безпеки Національної академії СБУ.

* * *
20 березня 2014 р. директор ЦДАВО України Н. В. Маковська, за-

ступник директора О. Б. Берковська та провідний науковий співробітник 
сектора публікації документів К. І. Криворучко взяли участь у відкрит-
ті виставки “Митрополит Василь Липківський: постать на тлі епохи (до 
150-річчя з дня народження)”, що відбулося в Національному музеї іс-
торії України. У підготовці виставки взяв участь і ЦДАВО України.

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

5 березня 2014 р. в ЦДАГО України проведено екскурсію для сту-
дентів кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки 
історичного факультету Київського національного університету ім. Тара-
са Шевченка. У ході екскурсії вони ознайомилися з напрямками роботи 
архіву, документами, що зберігаються в ньому, а також виставкою архів-
них документів і творів Кобзаря, приуроченою 200-й річниці від дня на-
родження Тараса Шевченка.

У Центральному державному історичному
архіві України, м. Київ

31 січня 2014 р. в читальному залі ЦДІАК України відкрито доку-
ментальну виставку, присвячену 360-й річниці проведення Переяславсь-
кої ради 1654 р. і ухвалення Березневих статей 1654 р., а також 355-й річ-
ниці від укладання Переяславських статей 1659 р. Он-лайновий варіант 
виставки розміщено на веб-сайті архіву.

* * *
4 березня 2014 р. в читальному залі ЦДІАК України відкрито доку-

ментальну виставку, присвячену дню 8 Березня – святу Весни, Жіноч-
ності і Краси. Представлено жіночі, дитячі та родинні фотографії з фа-
мільних та особистих фондів і колекцій ЦДІАК України.
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У Центральному державному кінофотофоноархіві України  
ім. Г. С. Пшеничного

3 січня 2014 р. до 100-річчя від дня народження відомого українсь-
кого архівіста, одного із фундаторів і багаторічного директора ЦДКФФА 
України – Гордія Семеновича Пшеничного (1914–1994) на  веб-сайті ар-
хіву опубліковано статтю “Цій людині в житті поталанило” (Т. О. Ємель-
янова) та фрагменти з документального фільму “Джерела пам’яті” (студія 
“ВІАТЕЛ”, 2012).

* * *
8 січня 2014 р. на веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного 

опубліковано фотодокументальну виставку “До 80-річчя від дня народ-
ження Л. М. Кравчука”.

У Центральному державному науково-технічному
архіві України (ЦДНТА України)

4 лютого 2014 р. на телеканалі “Фаворит-ТВ” в інформаційній про-
грамі “Фокус” вийшов сюжет про створення страхового фонду на доку-
менти ЦДНТА України з інтерв’ю директора Є. В. Семенова та працівни-
ків ЦДНТА України.

* * *
21 лютого 2014 р. на веб-сайті ЦДНТА України опубліковано 

виставку документі: “Вітчизняне паровозобудування: технічні надбання  
ХХ ст.”.

* * *
20 березня 2014 р. працівник відділу використання інформації доку-

ментів О. Є. Дождьова провела День архівної інформації з демонстрацією 
архівних документів на тему: “ЦДНТА України в системі Державної ар-
хівної служби України” для студентів факультету бібліотекознавства та 
інформатики Харківської державної академії культури.

* * *
24 березня 2014 р. у ЦДНТА України відкрито виставку “Створення 

водопостачальних та зрошувальних каналів України” (до Всесвітнього 
дня водних ресурсів).



* * *
31 березня 2014 р. у ЦДНТА України організовано День архівної ін-

формації на тему: “Інформаційні технології в архівній справі” для сту-
дентів ІV курсу спеціальності “Архівознавство” історичного факультету 
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

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

16 січня 2014 р. у конференц-залі ЦДАМЛМ України в рамках літе-
ратурно-музичного проекту “Мистецькі зустрічі в архіві-музеї” відбувся 
четвертий концерт із циклу “Забуті вокальні шедеври Франца Шуберта” 
за участю лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів Вікторії За-
болоцької та піаніста, музичного критика Олександра Москальця.

* * *
17 лютого 2014 р. ЦДАМЛМ України прийняв на державне збері-

гання документи особового фонду лауреата літературної премії  
ім. М. Островського письменника, публіциста, критика Юрія Феодосій-
овича Ярмиша (1935–2013). Передала документи дружина письменни-
ка – Тетяна Кара-Васильєва, лауреат Шевченківської премії 2012 року за 
книгу “Історія української вишивки”.

* * *
У лютому 2014 р. в журналі “Українська культура” вийшла друком 

стаття “Експериментальна лабораторія Олександра Богомазова”, присвя-
чена виставці робіт і прижиттєвих документів видатного українського 
художника-авангардиста О. К. Богомазова (1880–1930), яку відкрито у 
ЦДАМЛМ України.

Про ідею виставки, діяльність та унікальні фонди архіву-музею, 
майбутні виставкові проекти розповіла директор ЦДАМЛМ України –  
О. В. Кульчий.

Спогадами про дружину художника, В. В. Богомазову, думками про 
долю художньої спадщини і враженнями від виставки поділилась онука    
митця – Т. М. Попова.

* * *
5 березня 2014 р. відбулось розширене засідання колегії ЦДАМЛМ 

України, присвячене обговоренню підсумків діяльності у 2013 році та 
відзначенню пріоритетів на 2014  рік.
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У Центральному державному електронному архіві України 
(ЦДЕА України)

11 березня 2014 р. директор ЦДЕА України О. М. Ус та заступник 
директора Ю. С. Ковтанюк взяли участь у роботі круглого столу на тему: 
“Побудова якісної інфраструктури електронних адміністративних пос-
луг. Закладення надійного фундаменту замість піску: стандартизація за-
мість домовленостей та недомовок”, що відбувся в Інституті кібернетики  
ім. В. М. Глушкова НАН України.

У Центральному державному архіві
зарубіжної україніки (ЦДАЗУ)

22 січня 2014 р. на веб-сайті ЦДАЗУ опубліковано виставку, при-
свячену 95-й річниці проголошення Акту Злуки Української Народної 
Республіки та Західно-Української Народної Республіки. За документами 
виставки можна прослідкувати тенденції та значення цієї події для ук-
раїнського національного руху на еміграції.

* * *
20 березня 2014 р. в Національному музеї історії України відбуло-

ся відкриття виставки “Митрополит Василь Липківський: постать на тлі 
епохи”, присвяченої 150-літтю від дня народження митрополита УАПЦ 
Василя Липківського (1864–1937). До підготовці виставки долучився і 
ЦДАЗУ.

Того ж дня начальник відділу використання інформації докумен-
тів ЦДАЗУ Г. А. Горбунова взяла участь в роботі наукової конференції 
“Духовна спадщина Митрополита Василя Липківського”, яка відбулася в 
Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевсь-
кого НАН України.

У Держархіві Волинської області

4 лютого 2014 р. у залі засідань Луцької міськради відбулося навчан-
ня для осіб, відповідальних за архівні підрозділи Луцької міської ради, 
установ та організацій списку № 1, які формують документи Національ-
ного архівного фонду на тему: “Основні правила роботи архівних підроз-
ділів”.
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* * *
12 лютого 2014 р. головний спеціаліст відділу формування НАФ та 

діловодства О. Г. Дудко взяв участь у семінар-навчанні з питань впро-
вадження “Порядку, умов і строків зберігання книг державної реєстрації 
актів цивільного стану, метричних книг у відділах державної реєстрації 
актів цивільного стану та їх передачі до державних архівів”, затвердже-
ного наказом Мін’юсту України 30.12.2013 № 2804/5, який зареєстровано 
в Мін’юсті України 31.12.2013 за № 2241/24773. Семінар-навчання було 
організовано Відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєст-
раційної служби Луцького міського управління юстиції.

* * *
18 березня 2014 р. заступник директора М. Г. Багнюк взяла участь у 

роботі тематичного короткострокового семінару на тему: “Організація ро-
боти щодо запобігання та протидії корупції в органах державної влади”, 
організованого Волинським обласним центром перепідготовки та підви-
щення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

* * *
26 березня 2014 р. начальник відділу організації і координації архів-

ної справи та кадрів С. І. Маковська. взяла участь у тематичному постій-
но діючому семінарі на тему: “Європейська інтеграція України”, органі-
зованому Волинським обласним центром перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого са-
моврядування, державних підприємств, установ і організацій.

* * *
26–27 березня 2014 р. спеціаліст І категорії відділу формування НАФ 

та діловодства Т. В. Зрум взяла участь у тематичному постійно діючому 
семінарі на тему: “Культура усної та писемної фахової мови”, організо-
ваному Волинським обласним центром перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого са-
моврядування, державних підприємств, установ і організацій.

* * *
28 березня 2014 р. директор держархіву В. М. Гика та начальник 

відділу інформації та використання документів Л. І. Коць взяли участь у 
презентації книги Вальдемара Пясецького “Луцьк. Старе місто”, яка від-
булась в бібліотеці історичного факультету Східноєвропейського Націо-
нального університету ім. Лесі Українки.
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У Держархіві Дніпропетровської області

22 січня 2014 р. до Дня Соборності та Свободи України у читально-
му залі держархіву відкрито виставку “Злука Української Народної Рес-
публіки та Західно-Української Народної Республіки”.

* * *
29 січня 2014 р. до Дня пам’яті героїв Крут у читальному залі де-

ржархіву відкрито виставку “День пам’яті героїв Крут”.

* * *
25 лютого 2014 р. до 100-річчя від дня народження одного із самих 

відомих підпільників і розвідників Великої Вітчизняної війни Євгена 
Степановича Березняка у приміщенні держархіву відкрито документаль-
ну виставку “Герой України Євген Березняк”.

* * *
27 лютого 2014 р. з нагоди 82-ї річниці створення Дніпропетровсь-

кої області у приміщенні держархіву відкрито документальну виставку  
“Історія регіону від козацької доби до сьогодення”.

У Держархіві Донецької області

29 січня 2014 р. в газеті “Заря” (м. Красний Лиман) вийшла друком 
стаття заступника начальника відділу використання інформації докумен-
тів О. Божко “В январе сорок третьего ... ко Дню освобождения Красного 
Лимана”, що підготовлена за документами Держархіву Донецької області.

* * *
12 лютого 2014 р. в газеті “Новая жизнь” вийшла друком стаття 

заступника начальника відділу використання інформації документів  
О. Божко “Большая Каракуба и геологи 30-х” про історію Комсомольсь-
кого рудоуправління, що підготовлена за документами Держархіву До-
нецької області.

* * *
10 березня 2014 р. в ефірі Донецького обласного радіо прозвучала 

передача з циклу “На полюсах історії” про історію виникнення вулиці 
Університетської, що підготовлена за документами Держархіву Донець-
кої області.
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* * *
20 березня 2014 р. в держархіві проведено практичний семінар на 

тему: “Про забезпечення контролю за станом архівної справи та діловодс-
тва в установах, організаціях і підприємствах – зони комплектування ар-
хіву”. У семінарі взяли участь керівники 9 архівних відділів: Авдіївської, 
Докучаєвської, Дружківської, Жданівської, Харцизької, Ясинуватської 
міськрад та Великоновосілківської, Червоноармійській, Ясинуватської 
райдержадміністрацій.

* * *
24 березня 2014 р. в ефірі Донецького обласного радіо прозвуча-

ла передача з циклу “На полюсах історії” про події 1914–1917 років на 
території сучасної Донецької області, що підготовлена за документами  
Держархіву Донецької області. 

* * *
27 березня 2014 р. в Держархіві Донецької області проведено прак-

тичний семінар “Про забезпечення контролю за станом архівної справи 
та діловодства в установах, організаціях і підприємствах – зони комплек-
тування архіву” за участю керівників 11 архівних відділів: Артемівсько-
го, Добропільського, Донецького, Кіровського, Костянтинівського, Но-
вогродівського, Селидівського, Торезького міських рад, Амвросіївської, 
Добропільської, Новоазовської райдержадміністрацій.

У Держархіві Житомирської області

28–30 січня 2014 р. в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації працівників органів державної влади, органів місцевого самовря-
дування, державних підприємств, установ і організацій Житомирської 
облдержадміністрації та Житомирської облради відбувся тематичний ко-
роткостроковий семінар з начальниками архівних відділів, секторів рай-
держадміністрацій та міських рад на тему: “Організація роботи архівних 
підрозділів державних установ”.

* * *
13 лютого 2014 . заступник директора архіву – головний зберігач 

фондів Н. Г. Шимченко, головний спеціаліст сектору організації та коор-
динації архівної справи Р. Ю. Кондратюк взяли участь в презентації но-
вого видання відомого житомирського краєзнавця Г. Мокрицького “Танго 
з минулим”, присвяченого життєпису неординарних постатей в історії 
Житомира, які народилися або проживали на терені краю. Презентація 
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відбулася в приміщенні Житомирської обласної наукової універсальної 
бібліотеки ім. О. Ольжича.

* * *
25 березня 2014 р. в держархіві відкрито стендову виставку докумен-

тів “До 160-річчя від дня народження Юліуша Зарембського”.

У Держархіві Закарпатської області

10 лютого 2014 р. рішенням вісімнадцятої сесії шостого скликання 
Довжанської сільради Іршавського району Закарпатської області утворе-
но трудовий архів при Довжанській сільраді.

* * *
14 березня 2014 р. у фойє Закарпатської облдержадміністрації та 

держархіві відкрито виставку архівних документів і фотоматеріалів  
“75-річчя проголошення Карпатської Украни”.

Того ж дня у читальному залі Берегівського підрозділу держархіву 
відкрито документальну виставку присвячену 166-й річниці революції та 
визвольної боротьби проти гніту Габсбургів у 1848–1849 рр. в Угорщині.

У Держархіві Запорізької області

4 лютого 2014 р. на офіційному сайті запорізької громадської ор-
ганізації “Спільна справа – Рідний край” у рубриці “Цікаве про край” 
розміщено статтю, підготовлену за документами Держархіву Запорізької 
області “Александровское городское самоуправление в период револю-
ционніх событий 1917 года (по документам Государственного архива За-
порожской области)”.

* * *
6 лютого 2014 р. до 70-ї річниці визволення Запорізької області від 

німецько-фашистських загарбників на веб-сайті архіву розміщено он-
лайн виставку “Визволення Запорізького краю: 1943–1944 рр.”

* * *
12 лютого 2014 р. в залі засідань Держархіву Запорізької області 

Службою науково-технічної інформації проведено День інформування 
громадськості для працівників держархіву, начальників архівних відділів 
райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення, відвідува-
чів читального залу архіву. 
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* * *
19 лютого 2014 р. в Держархіві Запорізької області проведений ко-

роткотерміновий семінар для начальників відділів ДРАЦС реєстраційних 
служб Управління юстиції в Запорізькій області. На семінарі розглянуто 
питання: “Умови зберігання книг державної реєстрації актів цивільного 
стану в архівосховищах відділів ДРАЦС”, “Перевіряння наявності та ста-
ну справ”, “Порядок, умови та строки зберігання книг державної реєст-
рації актів цивільного стану”.

У Держархіві Івано-Франківської області

22 січня 2014 р. у читальному залі Держархіву Івано-Франківської 
області відкрито тематичну виставку “День Соборності України: відрод-
ження нації”, присвячену 95-й річниці проголошення Акту Злуки УНР і 
ЗУНР.

* * *
29 січня 2014 р. у читальному залі держархіву організовано тема-

тичну виставку “Пам’яті героїв Крут”, присвячену 96-й річниці бою під 
Крутами.

У Держархіві Кіровоградської області

9 січня 2014 р. у приміщенні держархіву відкрито виставку архівних 
документів та матеріалів “Сторінками новітньої історії Кіровоградщини”, 
присвячену 75-річчю утворення Кіровоградської області.

* * *
20 січня 2014 р. до Дня Соборності та Свободи України в приміщен-

ні держархіву відкрито тематичну виставку архівних документів та ма-
теріалів.

* * *
21 січня 2014 р. у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядуван-
ня, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обл-
держадміністрації відбулося засідання “круглого столу”, присвяченого 
Дню Соборності та Свободи України. Перед учасниками заходу виступив 
провідний співробітник відділу археографії та використання документів 
держархіву В. П. Колєчкін з інформацією про події в Україні тих часів.
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22 січня 2014 р. до Дня Соборності України відбулась зустріч на-
чальника відділу археографії та використання документів Держархіву 
Кіровоградської області Т. В. Гончарової з читачами обласної юнацької 
бібліотеки ім. О. Бойченка на тему “Історично значуща подія в історії 
українського державотворення”. 

* * *
23 січня 2014 р. у відділі краєзнавства Кіровоградської обласної уні-

версальної наукової бібліотеки ім. Д. Чижевського відбулася регіональна 
науково-практична конференція, присвячена 75-річчю утворення Кіро-
воградської області, “Історія Кіровоградщини у дзеркалі книги (1939–
2013 роки)”, в якій взяли участь директор держархіву, голова обласної 
організації Національної спілки краєзнавців України О. О. Бабенко та 
провідний науковий співробітник відділу археографії та використання 
документів В. П. Колєчкін.

* * *
27 січня 2014 р. на веб-сайті держархіву опубліковано статтю за-

ступника начальника відділу археографії та використання документів  
Л. М. Пасічник “Літопис роду Еммануелів. Єлисаветградські сторінки”.

Того ж дня на веб-сайті держархіву опубліковано виставку архівних 
документів “Пам’яті героїв Крут”.

* * *
3 березня 2014 р. на веб-сайті держархіву опубліковано статтю біб-

ліографа відділу археографії та використання документів О. Салоїд “За-
гартований війною. Петро Федорович Суховий” (до рубрики “Фронтове 
фото”).

* * *
17 березня 2014 р. на веб-сайті держархіву опубліковано статтю 

бібліографа відділу археографії та використання документів держархіву  
О. Салоїд “Данило Сидорович Маєтний” (до рубрики “Фронтове фото”).

У Держархіві Луганської області

9 січня 2014 р. в ефірі Луганської обласної державної телерадіо-
компанії  прозвучала програма “Про актуальне”, присвячена діяльності  
архівних установ Луганської області протягом 2013 р.
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* * *
25 лютого 2014 р. директор держархіву К. М. Безгинська та началь-

ник відділу організації, координації архівної справи, діловодного забез-
печення та інформаційних технологій Н. О. Смілянська взяли участь у 
науково-практичному семінарі в режимі відеоконференцзв’язку, що від-
бувся у Прокуратурі Луганської області, за темою: “Питання практичного 
застосування та дотримання вимог інструкції з діловодства органів проку-
ратури України та наказу Генерального прокурора України від 28.12.2011  
№ 123 “Про впровадження комп’ютерного програмного комплексу “Єди-
на система статистики та аналізу роботи органів прокуратури України”.

У Держархіві Львівської області

23 січня 2014 р. у додатку “Літопис” часопису “Високий замок” 
вийшла друком стаття О. Хом’яка у співавторстві з головним спеціаліс-
том відділу використання інформації документів держархіву О. Л. Бонда-
ром “У 1914 році у місті виходили навіть видання-одноднівки”.

* * *
13 лютого 2014 р. головним спеціалістом відділу використання ін-

формації документів О. Л. Бондаром проведено екскурсію виставковим 
центром держархіву для студентів Львівського педагогічного коледжу.

* * *
21 лютого – 20 березня 2014 р. документальна виставка “Конститу-

ційний процес на Львівщині”, підготовлена держархівом, експонувалася 
у ССЗШ № № 2, 46, 48, 66 міста Львова.

У Держархіві Миколаївської області

28 лютого 2014 р. на веб-сайті держархіву опубліковано статтю  
“З історії Миколаївської міської пошти (до 135-річчя з часу заснування)”.

* * *
19 березня 2014 р. начальник відділу інформації та використання до-

кументів М. О. Мельник взяла участь в обласній науково-практичній кон-
ференції “Миколаївщина в роки Другої світової війни: історія і пам’ять”, 
організованій Миколаївським обласним інститутом післядипломної осві-
ти педагогічної освіти, із доповіддю “Миколаївщина під час Великої Віт-
чизняної війни за документами Держархіву Миколаївської області”.
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* * *
27 березня 2014 р. на веб-сайті держархіву опубліковано докумен-

тальну виставку “До 70-ї річниці звільнення Миколаївщини від нацист-
ської окупації”.

У Держархіві Одеської області

26 лютого 2014 р. вийшло другом нове видання директора держар-
хіву Одеської області І. І. Ніточко – збірка віршів “Калейдоскоп Березів-
щини”.

* * *
4–6 березня 2013 р. заступник начальника відділу інформації  

С. А. Желясков взяв участь у роботі обласного семінару керівників 
краєзнавчих гуртків та об’єднань “Методика проведення краєзнавчих 
досліджень з питань вивчення історії Одещини”, який пройшов на базі 
Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та вихо-
вання та Одеської національної наукової бібліотеки ім. М. Горького.

* * *
17 березня 2014 р. вийшов друком черговий п’ятий випуск збірки 

наукових праць “Одіссос”, до якої увійшли матеріали V Міжнародної 
наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Одеські 
читання – 2013”, яка відбулася 1–2 березня 2013 року на історичному фа-
культеті Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Тра-
диційно, участь у підготовці та роботі Міжнародної конференції “Одеські 
читання” взяли працівники держархіву – головний науковий співробітник 
О. Ю. Штепко та провідний спеціаліст С. Є. Березін.

* * *
27 березня 2014 р. держархів та Одеська Філія Грецького Фонду 

Культури провели спільну акцію – презентацію нового видання, сьомої 
книги з серії “Греки Одессы. Именной указатель по метрическим книгам 
Одесской Греческой Свято-Троицкой церкви”.

* * *
28 березня 2014 р. заступник начальника відділу інформації  

С. А. Желясков виступив з відкритою лекцією на тему: “Які таємниці 
зберігають архіви: як працювати з архівними документами”, яка відбула-
ся у рамках циклу заходів Всеукраїнського центру болгарської культури 
(м. Одеса) під назвою “Зустрічі з цікавими людьми”.
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У Держархіві Полтавської області

2 січня 2014 р. заступник директора Т. П. Пустовіт взяв участь у під-
сумковій програмі “Уроки історії” на ОДТРК “Лтава”.

* * *
15 січня 2014 р. в газеті “Вечірня Полтава” вийшла друком стаття 

головного спеціаліста Дудяк І. В. “Свято Варки-Савки-Миколая, Новий 
Рік та Різдво Христове”.

* * *
21 січня 2014 р. у приміщенні Полтавського обласного центру пе-

репідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, уста-
нов і організацій відкрито документальну виставку до 95-річчя проголо-
шення Акту Злуки українських земель, підготовлену держархівом.

Того ж дня в газеті “Зоря Полтавщини” вийшла друком стаття за-
ступника директора Т. П. Пустовіта “Знакова подія української історії”.

* * *
7 лютого 2014 р. в газеті “Полтавський вісник” вийшла друком стат-

тя заступника директора Т. П. Пустовіта “Працівники архівних установ 
підбили підсумки”.

* * *
7 березня 2014 р. в газеті “Зоря Полтавщини” вийшла друком стаття 

директора держархіву В. В. Гудима “Святкування 8 Березня на Полтав-
щині у 20–30-х роках минулого століття”.

* * *
25 березня 2014 р. в держархіві проведено семінар-практикум “Ор-

ганізація діловодства, роботи експертно-перевірної комісії та забезпечен-
ня збереженості документів в державних органах виконавчої влади”.

У Держархіві Рівненської області

20 січня 2014 р. в держархіві відкрито виставку архівних документів 
до дня Соборності та річниці Української революції 1917–1921 рр.

* * *
29 січня 2014 р. в держархіві відкрито виставку архівних докумен-

тів, присвячену 70-річчю визволення Рівного від німецько-фашистських 
загарбників “Рівне пам’ятає”.
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Того ж дня в держархіві відкрито виставку архівних документів, 
присвячену вшануванню пам’яті юнаків, які героїчно загинули у бою під 
Крутами 29 січня 1918 року.

Того ж дня за участі працівників держархіву для програми “Минув-
шина” РДТРК записано радіопередачу “Здолбунівщина післявоєнна”, 
присвячену  70-річчю визволення Здолбунівського району від німецько-
фашистських загарбників.

* * *
30 січня 2014 р. в Здолбунівській районній газеті “Нове життя” 

вийшла друком стаття “Здолбунівщина післявоєнна”, підготовлена пра-
цівниками держархіву.

Того ж дня в Сарненській районній газеті вийшла друком стаття “Сар-
ненщина відбудувалась”, присвячена 70-річчю визволення Сарненського 
району від німецько-фашистських загарбників. 

* * *
2 лютого 2014 р. у приміщенні держархіву відкрито виставку архів-

них документів до 70-ї річниці визволення Рівненщини від німецько-фа-
шистських загарбників.

* * *
27 лютого 2014 р. працівники держархіву взяли участь у запису 

радіопередачі для програми “Минувшина” РДТРК, присвяченої 70-річчю 
визволення Дубенського району від німецько-фашистських загарбників. 

У Держархіві Сумської області

9 січня 2014 р. у Сумському обласному краєзнавчому музеї відкрито 
виставку фотодокументів “Сторінки історії Сумської області”, присвя-
чену  75-річчю утворення Сумської області. В експозиції представлені 
матеріали з фондів обласного музею та документи Держархіву Сумської 
області та ЦДАГО України. 

Того ж дня у читальному залі держархіву відкрито фотодокументаль-
ну виставку, присвячену 75-річчю утворення Сумської області.

У Держархіві Тернопільської області

9 січня 2014 р. в держархіві відкрито виставку, присвячену 85-й річ-
ниці від дня народження Ярослава Омеляна, українського графіка та ху-
дожника – “Палітра любові і краси”.
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* * *
21 січня 2014 р. в держархіві відкрито виставку до 95-ої річниці про-

голошення Акту Злуки українських земель “Україна: один народ – одна 
держава”.

* * *
28 січня 2014 р. в держархіві відкрито виставку, присвячену  

96-ій річниці бою під Крутами “Тобі, Україно моя, і перший мій подих, і 
подих останній тобі”.

* * *
3 лютого 2014 р. в держархіві відкрито виставку, присвячену  

85-й річниці утворення Організації Українських Націоналістів “Нам  
Україна вище понад все”.

* * *
24 березня 2014 р. в держархіві відкрито виставку, присвячену  

25-й річниці створення Тернопільської Крайової організації НРУ “У бор-
ні за українську державу”.

У Держархіві Харківської області

13 січня 2014 р. в читальному залі держархіву відкрито виставку  
архівних документів “Життя заради життя”,  присвячену 95-річчю від дня 
народження видатного кардіолога Л. Т. Малої.

* * *
21 січня 2014 р. в читальному залі держархіву відкрито виставку  

архівних документів “День Соборності”.

* * *
2 лютого 2014 р. на веб-сайті держархіву опубліковано статтю го-

ловного спеціаліста відділу інформації та використання документів  
О. В. Сафонової, присвячену видатному українському терапевту, доктору 
медичних наук, професору, академіку АМН СРСР Л. Т. Малій.

* * *
12–13 лютого 2014 р. у держархіві проведено семінар з підвищення 

кваліфікації для працівників архівних відділів райдержадміністрацій та 
міськрад міст обласного значення за темою: “Організація роботи архів-
них відділів райдержадміністрацій та міськрад Харківської області”.
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28 березня 2014 р. на веб-сайті держархіву відкрито виставку ар-
хівних документів “Видатний астроном М. П. Барабашов”, присвячену  
120-річчю від дня народження його.

У Держархіві Херсонської області

8 січня 2014 р. на веб-сайті держархіву опубліковано виставку “Дра-
матург Михайло Стадник. До 100-річчя від дня народження”.

* * *
20 січня 2014 р. у приміщенні держархіву відкрито виставку архів-

них матеріалів, присвячену Дню Соборності та Свободи України. В ек-
спозиції представлені документи, що відображають події національно-
визвольних змагань 1917–1921 років в Україні і на Херсонщині, активну 
участь у цьому херсонських організацій та відомих діячів.

* * *
25 січня 2014 р. в держархіві відкрито виставку до 100-річчя від дня 

народження Євгена Вікентійовича Горностаєва, відомого краєзнавця, по-
чесного громадянина міста Херсона.

* * *
8 лютого 2014 р. на обласному телеканалі продемонстровано теле-

передачу “Ранок на Скіфії”, присвячену 100-річчю від дня народження  
Є. В. Горностаєва. Передача підготовлена за документами держархіву.

У Держархіві Хмельницької області

16 січня 2014 р. відбулася зустріч колективу держархіву з лауреатом 
Шевченківської премії Павлом Гірником та заслуженим артистом Украї-
ни Володимирем Смотрителем.

* * *
20 січня 2014 р в приміщенні держархіву відкрито виставку архівних 

документів до Дня Соборності та Свободи України.

* * *
22 січня 2014 р. старший науковий співробітник В. В. Галатира взяв 

участь у засіданні круглого столу на тему: “День Соборності України: 
історико-політологічні дискусії”, який відбувся на базі Хмельницько-
го інституту МАУП. Під час заходу експонувалася тематична виставка  
архівних документів.
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* * *
27 січня 2014 р. відбулася зустріч колективу держархіву з поетом, 

членом Конгресу літераторів України Йосипом Петровичем Осецьким, 
який ознайомив присутніх із 4 збірками та зачитав окремі вірші та рон-
делі.

* * *
3 березня 2014 р. директор держархіву В. Г. Байдич, начальник від-

ділу інформаційних технологій Ю. В. Олійник та старший науковий спів-
робітник відділу інформаційних технологій В. В. Галатир взяли участь 
у IV Всеукраїнській науково-практичній конференцій “Духовні витоки 
Поділля: митці в історії краю”, яка відбулася на базі Хмельницької гу-
манітарно-педагогічної академії.

* * *
21 березня 2014 р. старший науковий співробітник держархіву  

В. В. Галатир взяв участь у засіданні круглого столу на тему: “До витоків 
української державності: Українська Держава Павла Скоропадського”, 
який відбувся на базі Хмельницького університету управління та права.

Того ж дня в приміщенні держархіву відкрито стелу пам’яті Героїв 
Небесної сотні. На пам’ятній стіні розміщено фото та коротку біографію 
105 людей, з яких 7 жителів Хмельниччини, що загинули під час масових 
акцій у грудні 2013 − лютому 2014 року у Києві та інших містах України.

* * *
27 березня 2014 р. начальник відділу інформаційних технологій 

Ю. В. Олійник взяв участь у роботі наукового круглого столу на тему: 
“Шлях мужності”, присвяченого 70-ї річниці визволення Хмельницької 
(Кам’янець-Подільської) області від німецько-фашистських загарбників. 
Засідання відбулось у Хмельницькій обласній універсальній науковій біб-
ліотеці ім. Миколи Островського.

У Держархіві Черкаської області

8 січня 2014 р. в читальному залі держархіву відкрито виставку фо-
тодокументів “Черкащина молода: історія розвитку у світлинах” з нагоди 
60-річчя утворення Черкаської області. В експозиції виставки представ-
лені фотоматеріали про становлення і розвиток регіону.

* * *
23 січня 2014 р. в приміщенні Черкаської центральної міської бібліо-

теки ім. Лесі Українки відбулось засідання Круглого столу, присвяченого            
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60-річному ювілею Черкаської області. У заході взяли участь працівники 
держархіву, члени обласного осередку Національної спілки краєзнавців 
України та представники музейних та бібліотечних установ області.

* * *
28 січня 2014 р. держархівом спільно з Державним підприємством 

“Черкаський державний центр науки, інновації та інформатизації” для 
працівників установ – джерел формування НАФ та установ, у діяльності 
яких не створюються документи НАФ проведено інформаційно-консуль-
тативний семінар на тему: “Сучасне діловодство та архівна справа”.

* * *
12 лютого 2014 р. в читальному залі держархіву відкрито виставку 

архівних документів “Рішуча Перемога” з нагоди 70-річчя завершення 
Корсунь-Шевченківської битви – однієї з найбільших битв Великої Віт-
чизняної війни, яка створила передумови для визволення України і в по-
дальшому остаточного розгрому ворога.

* * *
28 лютого 2014 р. в читальному залі держархіву працівниками відді-

лу використання інформації документів спільно із представниками Чер-
каського місцевого осередку Міжнародної громадської організації “Між-
народний фонд “Взаєморозуміння і толерантність” проведено тематичну 
зустріч із учнівською молоддю на тему “Діти війни”.

* * *
14 березня 2014 р. з нагоди 70-річчя визволення Черкащини від фа-

шистських загарбників в читальному залі держархіву відкрито фотодо-
кументальну виставку “…Нас чекає з перемогою сім’я!”. Он-лайновий 
варіант виставки опубліковано на веб-сайті держархіву.

У Держархіві Чернівецької області

30 січня 2014 р. держархівом для начальників архівних відділів рай-
держадміністрацій та міськрад проведено семінар на тему: “Методичні 
та практичні питання щодо складання та оформлення “Відомостей про 
зміни у складі та обсязі фондів станом на 1 січня ____ року”.

У Держархіві Чернігівської області

20 січня 2014 р. у приміщенні держархіву відкрито фотодоку-
ментальну виставку, присвячену 95-ій річниці проголошення Акту  
Злуки – “Шляхами державотворення”.
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* * *
22 січня 2014 р. у приміщенні Чернігівського обласного філармоній-

ного центру фестивалів та концертних програм експонувалася виставка 
документів, присвячена 95-ій річниці проголошення Акта Злуки – “Шля-
хами державотворення”, підготовлена працівниками держархіву.

* * *
27 січня 2014 р. в приміщенні держархіву відкрито фотодокумен-

тальну виставку “Пам’яті Героїв Крут”, яку відвідали учні загальноосвіт-
нього навчального закладу м. Чернігова.

У Держархіві м. Києва

8 січня 2014 р. в ефірі Київської державної регіональної ТРК радіо 
“Голос Києва” прозвучала передача про святкування киянами Нового 
року і Різдва у ХІХ – на початку ХХ ст.

* * *
2 лютого 2014 р. в ефірі Київської державної регіональної ТРК радіо 

“Голос Києва” прозвучала передача до Дня пам’яті Героїі Крут.

* * *
9 лютого 2014 р. в ефірі Київської державної регіональної ТРК радіо 

“Голос Києва” прозвучала передача до 180-річчя від дня народження  
В. Б. Антоновича.

* * *
23 лютого 2014 р. в ефірі Київської державної регіональної ТРК радіо 

“Голос Києва” прозвучала передача до Дня захисника Вітчизни.

* * *
23 березня 2014 р. в ефірі Київської державної регіональної ТРК 

радіо “Голос Києва” прозвучала передача до 180-річчя від дня народжен-
ня М. О. Бердяєва.
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МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ

У Центральному державному архіві зарубіжної україніки
(ЦДАЗУ)

13 січня 2014 р. відбулася зустріч керівництва ЦДАЗУ з завідуючою 
Бібліотекою й архівом ім. Т. Г. Шевченка Союзу Українців у Великій Бри-
танії (СУБ) Людмилою Пекарською. У ході зустрічі обговорено напрямки 
подальшої співпраці між установами, питання можливої передачі доку-
ментів та друкованих видань зарубіжної україніки до ЦДАЗУ.

* * *
15 січня 2014 р. Павло Маскалик передав до ЦДАЗУ свій особистий 

архів. Маскалик – актор та режисер зі Східної Словаччини, культурно-
освітній діяч, автор художніх творів, публіцист, перекладач.

У Держархіві Закарпатської області

8–9 лютого 2014 р. директор держархіву М. Д. Місюк, заступник 
директора – головний зберігач фондів О. Й. Куташі та начальник відді-
лу використання інформації документів М. Г. Єремкіна взяли участь у 
Міжнародній науковій конференції “Релігійно-політичні трансформації 
в Центрально-Східній Європі у першій половині ХХ ст.”, присвяченій           
100-річчю ІІ-го Мараморош-Сиготського процесу 1913–1914 років.

У Держархіві Кіровоградської області

8 січня 2014 р. провідний науковий співробітник відділу археографії 
та використання документів В. Б. Білоус взяв участь у І Міжнародному 
симпозіумі “Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and 
Perspectives” (м. Відень, Австрія).

У Держархіві Львівської області

23 січня 2014 р. головним спеціалістом відділу використання ін-
формації документів О. Л. Бондаром проведено екскурсію виставковим 
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центром держархіву для працівників Почесного Консульства Королівства 
Бельгії у місті Львові.

У Держархіві Чернівецької області

14 січня 2014 р. у приміщенні Товариства румунської культури  
ім. М. Емінеску відбувся культурний захід, присвячений Дню народження 
Міхая Емінеску та Дню румунської культури, який організовано Спілкою 
румунських письменників м. Чернівці спільно з Товариством румунсь-
кої культури ім. М. Емінеску (м. Чернівці), Літературно-меморіальним 
музеєм Міхая Емінеску, Чернівецькою обласною універсальною бібліо-
текою ім. Михайла Івасюка та за підтримки Генерального консульства 
Румунії в м. Чернівці.

Під час заходу начальник відділу забезпечення збереженості доку-
ментів держархіву Д. Г. Олара звернувся до присутніх із промовою на 
тему: “Віртуальна прогулянка по Чернівцям Міхая Емінеску”.
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ЮВІЛЕЙНІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

Заходи державних архівних установ,
присвячені Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту

22 січня 2014 р. у читальному залі ЦДАВО України відкрито вистав-
ку архівних документів до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.

* * *
27 січня 2014 р. в читальному залі ЦДАГО України відкрито тема-

тичну документальну виставку. В експозиції виставки представлені ма-
теріали, що висвітлюють трагедію Бабиного Яру, розслідування злочинів 
окупантів проти єврейського населення на території України, масове зни-
щення мирних єврейських громадян в концентраційних таборах і гетто.

* * *
27 січня 2014 р. до Дня пам’яті жертв Голокосту в приміщенні  

Держархіву Дніпропетровської області відкрито виставку “Голокост на 
Дніпропетровщині”.

* * *
27 січня 2014 р. у читальному залі Держархіву Івано-Франківської 

області відкрито виставку “Голокост євреїв Прикарпаття – складова етно-
демографічної катастрофи Галичини”.

* * *
27 січня 2014 р. на веб-сайті Держархіву Луганської області опублі-

ковано документальну виставку “День пам’яті жертв Голокосту”.

* * *
27 січня 2014 р. в читальному залі Держархіву Сумської області від-

крито документальну виставку до Міжнародного дня пам’яті жертв Го-
локосту. В експозиції виставки представлені документи установ періоду 
нацистської окупації Сумської області 1941–1943 рр., обласної Надзви-
чайної Державної комісії по встановленню та розслідуванню злочинів 
фашистських загарбників та їх посібників у 1941–1943 роках на території 
Сумської області, які свідчать про Голокост.
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* * *
24 січня 2014 р. у приміщенні Держархіву Харківської області від-

крито виставку документів “Живу та пам’ятаю”, приурочену до Дня 
пам’яті жертв Голокосту.

* * *
24 січня 2014 р. в читальному залі Держархіву Черкаської області 

відкрито виставку архівних документів до Міжнародного дня пам’яті 
жертв Голокосту.

Заходи державних архівних установ,
присвячені Дню вшанування учасників бойових дій  

на території інших держав та 25-річчю виведення  
радянських військ з Афганістану

14 лютого 2014 р. на веб-сайті ЦДАВО України опубліковано вистав-
ку архівних документів “За мужність, проявлену при виконанні інтерна-
ціонального обов’язку…” 

* * *
13 лютого 2014 р. в ЦДАГО України відкрито виставку документів і 

фотоматеріалів “Незагоєна рана Афганської війни”. В експозиції вистав-
ки представлені документи п’яти архівів України: ЦДАГО України,  
ЦДАВО України, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, Держархіву 
міста Києва та Держархіву Харківської області.

* * *
13 лютого 2014 р. в читальному залі Держархіву Волинської об-

ласті відкрито виставку архівних та документальних матеріалів “Біль  
Афганістану”.

* * *
13 лютого 2014 р. у приміщенні Дніпропетровської облдержадмініст-

рації відкрито документальну виставку “Вірність воїнському обов’язку”, 
підготовлену за документами Держархіву Дніпропетровської області.

* * *
10 лютого 2014 р. в ефірі Донецького обласного радіо прозвучала 

передача з циклу “На полюсах історії” – “З історії створення фонду До-
нецької обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану”, 
підготовлена за документами Держархіву Донецької області.
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20 лютого 2014 р. в Держархіві Донецької області відбувся відкри-
тий урок для учнів ЗОШ № 85 м. Донецька, присвячений Року учасників 
бойових дій на території інших держав. На заході були присутні ветерани 
Афганістану, редактори сайтів “Меморіал воїнів-афганців” та “Чорний 
тюльпан”.

* * *
14 лютого 2014 р. в Держархіві Житомирської області відбулось за-

сідання тематичного круглого столу та відкриття виставки архівних до-
кументів “До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав”. У заходах взяли участь: керівництво держархіву, учасники бой-
ових дій в Афганістані, Угорщині, Єгипті, на острові Даманський, сту-
дентська та учнівська молодь, громадськість міста.

* * *
15 лютого 2014 р. у приміщенні Держархіву Закарпатської області 

відкрито виставку документів, фотографій та архівних матеріалів з на-
годи   25-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Аф-
ганістан.

* * *
10 лютого 2014 р. на веб-сайті Держархіву Запорізької області опуб-

ліковано виставку “Запоріжці – учасники бойових дій на території інших 
держав”.

* * *
14 лютого 2014 р. у читальному залі Держархіву Івано-Франківської 

області відкрито тематичну виставку “Незагоєна рана Афгану”, присвя-
чену Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав 
і 25-й річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганіс-
тан.

* * *
12 лютого 2014 р. в читальному залі Держархіву Кіровоградської  

області презентовано виставку архівних документів та матеріалів  
“Воїни -інтернаціоналісти: пам’ять загиблим, шана живим...”.

* * *
14 лютого 2014 р. на веб-сайті Держархіву Луганської області опуб-

ліковано документальну виставку “Відголосок Афганської війни у періо-
дичних виданнях Луганської області”.
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* * *
14 лютого 2014 р. у виставковому центрі Держархіву Львівської об-

ласті за участі ЗМІ відкрито виставку “Хрещені Афганістаном”, підго-
товлену за матеріалами Держархіву Львівської області та Кам’янка-Бузь-
кого осередку спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів). 
Он-лайновий варіант виставки опубліковано на веб-сайті Держархіву 
Львівської області.

* * *
14 лютого 2014 р. на веб-сайті Держархіву Миколаївської області 

опубліковано документальну виставку “До 25-ї річниці виведення військ 
СРСР із Афганістану”.

* * *
15 лютого 2014 р. працівники Держархіву Одеської області взяли 

участь в урочистих заходах, присвячених вшануванню пам’яті воїнів, 
які виконували свій інтернаціональний обов’язок на території інших де-
ржав.

* * *
14 лютого 2014 р. в Держархіві Полтавської області відкрито вистав-

ку документів “Життя, обпалене війною”.

* * *
14 лютого 2014 р. у читальному залі Держархіву Сумської області 

відкрито документальну виставку до Дня вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав.

* * *
14 лютого 2014р. в Держархіві Тернопільської області відкрито 

виставку, присвячену 25-ій річниці виведення радянських військ з Аф-
ганістану “Наш біль чужої війни”.

* * *
13 лютого 2014 р. на веб-сайті Держархіву Харківської області 

опубліковано виставку архівних документів “Афганистан болит в моей 
душе…”, на якій представлені фотографії, спогади учасників бойових 
дій в Афганістані, листи до батьків, статті про події афганської війни 
1979–1989 рр., надруковані в інформаційному журналі Харківської місь-
кої спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) “Интерна-
ционалист”, що відклалися в Колекції документів про учасників бойових 
дій на території інших держав у 1962–1989 рр. Держархіву Харківської 
області.
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17 лютого 2014 р. заступника директора Держархіву Харківської об-
ласті Є. О. Куща нагороджено орденом “За мужність” III ступеня з нагоди 
25-ї річниці з Дня виведення радянських військ з Афганістану.

* * *
17 лютого 2014 р. на веб-сайті Держархіву Херсонської області опуб-

ліковано виставку архівних документів, присвячену Року учасників бойо-
вих дій на території інших держав та 25-ій річниці виведення радянських 
військ з Афганістану.

* * *
13 лютого 2014 р. у приміщенні Держархіву Хмельницької області 

відкрито тематичну виставку до 25-ї річниці виведення радянських вій-
ськ з Афганістану.

* * *
3 лютого 2014 р. в читальному залі Держархіву Черкаської області 

відкрито виставку архівних документів, присвяченої Дню пам’яті воїнів-
інтернаціоналістів.

* * *
11 лютого 2014 р. в приміщенні Держархіву Чернівецької області 

відкрито тематичну документальну виставку “Афганістан: героїзм крізь 
біль і сум”, присвячену 25-й річниці виведення військ колишнього СРСР 
з Республіки Афганістан.

* * *
14 лютого 2014 р. у приміщенні Чернігівського обласного академіч-

ного українського музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка екс-
понувалася фотодокументальна виставка “Без права на забуття”, підго-
товлена працівниками Держархіву Чернігівської області.

Заходи державних архівних установ,
присвячені 200-й річниці з дня народження Т. Г. Шевченка

27 лютого 2014 р. у виставковій залі ЦДАМЛМ України відбулося 
урочисте відкриття виставки фото- та архівних документів “На вічному 
шляху до Тараса (1814–1861)” до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шев-
ченка.

В експозиції виставки представлено архівні документи і матеріали з 
державних архівних, музейних та наукових установ України, Росії, Литви 
та Польщі.
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У церімонії відкриття взяли участь Голова Укрдержархіву Ольга 
Гінзбург, директор ЦДАМЛМ України Олена Кульчий, директор ЦДІАК  
України Іван Кісіль, директор ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного 
Ніна Топішко, заступник директора ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшенич-
ного Галина Божук, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка 
НАН України Микола Жулинський, заступник директора Інституту літе-
ратури Сергій Гальченко, заступник директора з наукової роботи Інститу-
ту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України 
доктор технічних наук Олександр Трофимчук.

Он-лайновий варіант витсавки опубліковано на офіційному веб-пор-
талі Укрдержархіву.

* * *
9 березня 2014 р. провідний науковий співробітник відділу вико-

ристання інформації документів ЦДАВО України К. І. Криворучко взяла 
участь у заходах, присвячених 200-річчю від дня народження Т. Г. Шев-
ченка. Зокрема, вона виступила перед широким загалом в селах Шам-
пань, Моринцях, Шевченкове (на території Національного заповідника 
“Батьківщина Тараса Шевченка”).

11 березня 2014 р. на веб-сайті ЦДАВО України у рубриці “Вистав-
ки” розміщено он-лайн виставку архівних документів до 200-річчя від 
дня народження Т. Г. Шевченка “…Пішов би я в Україну, пішов би додо-
му, Там би мене привітали… Зраділи б старому…”.

* * *
4 березня 2014 р. в ЦДАГО України відкрито виставку архів-

них документів і творів Кобзаря “Душа поета – то душа народу, вірші  
поета – то його думки”. В експозиції виставки представлені матеріали із 
фондів ЦДАГО України та Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Націо-
нальної академії наук України. Он-лайновий варіант виставки опубліко-
вано на веб-сайті ЦДАГО України.

* * *
17 січня 2014 р. у Синьому залі Будинку кіно відбувся кінолекторій 

до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка “Сторінки докумен-
тальної кіношевченкіанії” (1918–1964) з показом кінодокументів із фон-
дів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.

22 лютого 2014 р. за ініціативою кіноклубу ім. Данила Сахненка  
у приміщенні Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліо-
теки ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія з нагоди 200-річчя 
від дня народження Тараса Шевченка відбувся показ кінодокументів із 
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фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного “Сторінки документаль-
ної кіношевченкіанії” (1918–1964).

27 лютого 2014 р. на веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшенич-
ного опубліковано документальну виставку світлин “Образ Т. Г. Шевчен-
ка в монументальному мистецтві”.

* * *
6 березня 2014 р. у ЦДНТА України проведено День архівної інфор-

мації на тему: “Життя та творча спадщина Т. Г. Шевченка” . 

* * *
У лютому 2014 р. ЦДАМЛМ України спільно з київським видавниц-

твом “КЛІО” у рамках програми “Українська книга” підготували довідко-
ве видання “Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів”.

* * *
24 лютого 2014 р. в рамках святкування 200-ї річниці від дня народ-

ження Т. Г. Шевченка директором Музею ім. Тараса Шевченка (Торон-
то, Канада) Л. Погорєловою на постійне зберігання до ЦДАЗУ передано 
документи (фото, друковані видання, буклети, брошури, газети, ін.) про 
діяльність музею та вшанування пам’яті Великого Кобзаря у Канаді про-
тягом 1975–2014 рр.

5–21 березня 2014 р. у приміщенні  Київського міського будинку 
учителя виставку “Тарас Шевченко на сторінках українських еміграцій-
них видань”, підготовлену ЦДАЗУ України.

* * *
28 лютого 2014 р. на веб-сайті ЦДЕА України опубліковано он-лайн-

виставку архівних копій веб-сайтів  “Слово про Кобзаря”.

* * *
4 березня 2014 р. в Держархіві Волинської області відкритто вистав-

ку архівних документів та друкованих матеріалів “Великий Кобзар” при-
уроченої до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. 

7 березня 2014 р. начальник відділу інформації та використання до-
кументів НАФ Держархіву Волинської області Л. І. Коць взяла участь у 
тематичній зустрічі “І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик…”, 
організованої з нагоди Міжнародного дня рідної мови та 200-річчя від 
дня народження Тараса Шевченка, який проводилась Волинським об-
ласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій спільно з кафедрою історії та куль-



101

тури української мови Східноєвропейського національного університету  
ім. Лесі Українки.

7–10 березня 2014 р. працівники Держархіву Волинської облас-
ті взяли участь у заходах з нагоди 200-ї річниці від дня народження  
Т. Г. Шевченка, які відбулися в м. Луцьку: Шевченківських читаннях біля 
пам’ятника Тараса Шевченка “Твої думи, Тарасе, у світ несемо”, покла-
данні квітів до пам’ятника Кобзареві та літературно-мистецькому вечорі, 
який відбувся у Волинському академічному обласному українському 
музично-драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка; громадській панахиді  
у зв’язку з днем пам’яті поета біля пам’ятника Т. Г. Шевченку.

* * *
9 березня 2014 р. у приміщенні Держархіву Дніпропетровської об-

ласті відкрито документальну виставку “Ти правди й вольності пророк”.

* * *
3 березня 2014 р. в ефірі Донецького обласного радіо прозвучала пе-

редача з циклу “На полюсах історії” про увічнення пам’яті Великого Коб-
заря підготовлена за документами Держархіву Донецької області.

* * *
27 лютого 2014 р. заступник директора архіву-головний зберігач 

фондів Н. Г. Шимченко Держархіву Полтавської області взяла участь у 
проведенні літературно-музичного вечора, присвяченого 200-річчю від 
дня народження Т. Г. Шевченка, який відбувся у Житомирському літера-
турно-меморіальному музеї В. Г. Короленка.

6 березня 2014 р. в приміщенні Держархіву Житомирської області 
відкрито стендову виставку документів “До 200-річчя від дня народжен-
ня Т. Г. Шевченка”.

* * *
5 березня 2014 р. в Держархіві Закарпатської області відкрито доку-

ментальну виставку “Встане Україна, світ правди засвітить”, присвячену 
200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка.

7 березня 2014 р. в архівному відділі Мукачівської райдержадмініст-
рації відкрито документальну виставку “Архіви – до 200 річного ювілею 
Великого Кобзаря”.

11 березня 2014 р. для дітей дошкільного віку проведено ек-
скурсію до читального залу архівного відділу Мукачівської рай 
держадміністрації та ознайомлено з виставкою “Маленький Тарас”. Під 
час екскурсії серед дітей проведено конкурс на краще виконання віршів  
Т. Г. Шевченка.
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* * *
15 лютого 2014 р. у газеті Запорізької облради та облдержадмініст-

рації та на офіційному сайті газети опубліковано статтю “Образ великого 
Кобзаря у світогляді українських школярів 20-х років минулого століття”, 
підготовлену за документами Держархіву Запорізької області.

* * *
7 березня 2014 р. у читальному залі Держархіву Івано-Франківської 

області відкрито виставку “Прийми, Тарасе, наш уклін і шану”, присвя-
чену 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка.

* * *
15 лютого 2014 р. в Кіровоградському міському літературно-ме-

моріальному музеї І. К. Карпенка-Карого відбулися VII обласні літера-
турно-краєзнавчі куценківські читання, присвячені 200-річчю від дня 
народження Т. Г. Шевченка, в яких взяли участь директор Держархіву 
Кіровоградської області, голова обласної організації Національної спілки 
краєзнавців України О. О. Бабенко та начальник відділу археографії та 
використання документів Т. В. Гончарова.

4 березня 2014 р. відкрито виставку до 200-річчя від дня народжен-
ня Т. Г. Шевченка,  підготовлену Держархівом Кіровоградської області 
спільно з Кіровоградською обласною юнацькою бібліотекою ім. О. Бой-
ченка.

5 березня 2014 р. на веб-сайті Держархіву Кіровоградської області 
опубліковано виставку архівних документів “Дорогою до Тараса Шев-
ченка”, присвячену 200-річчю від дня народження поета.

Того ж дня в читальному залі Держархіву Кіровоградської області 
відкрито виставку архівних документів та матеріалів “Феномен Тараса 
Шевченка”.

* * *
3 березня 2014 р. на веб-сайті Держархіву Луганської області опублі-

ковано документальну он-лайн виставку “До 200-річчя від дня народжен-
ня Тараса Шевченка”.

6 березня 2014 р. начальник відділу інформації та використання до-
кументів Держархіву Луганської області Т. Сурніна взяла участь в уро-
чистому відкритті тематичної виставки “З Кобзарем у серці”, яке відбу-
лося у Луганському обласному краєзнавчому музеї.

* * *
28 лютого 2014 р. у виставковому центрі Держархіву Львівської об-

ласті відкрито тематичну виставку “Усе знесла і перемогла його любов і 
сила. Його великого вогню і смерть не огасила. До 200-річчя від дня на-
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родження Тараса Шевченка”. Он-лайновий варінт виставки опубліковано 
на веб-сайті держархіву.

6 березня 2014 р. у додатку “Літопис” часопису “Високий замок”  
вийшла другом стаття головного спеціаліста відділу використання інфор-
мації документів Держархіву Львівської області О. Л. Бондара “Великий 
Кобзар – у фондах архіву”, в якій висвітлюється відкриття у виставково-
му центрі Держархіву Львівської області виставки, присвяченої 200-літ-
ньому ювілею Великого Кобзаря.

12 березня 2014 р. працівники Держархіву Львівської області взя-
ли участь у відкритті виставки однієї книги “Перше видання “Кобзаря  
Т. Г. Шевченка, 1840 р.”, яке відбулося у Науковій бібліотеці Львівського 
національного університету ім. І. Франка.

* * *
7 березня 2014 р. на веб-сайті Держархіву Миколаївської області 

опубліковано документальну виставку “Культурно-освітницькі заходи 
осередків українського руху з увічнення пам’яті Т. Г. Шевченка у доку-
ментах Держархіву Миколаївської області”.

* * *
5 березня 2014 р. на веб-сайті Держархіву Одеської області опублі-

ковано тематичну виставку, присвячену 200-річчю від дня народження  
Т. Г. Шевченко.

* * *
6 березня 2014 р. в Держархіві Полтавської області відкрито доку-

ментальну виставку “Невмирущий дух Кобзаря”. В церемонії відкриття 
взяли участь студенти Полтавського технікуму харчових технологій На-
ціонального університету харчових технологій, представники місцевих 
ЗМІ, громадськість та ін.

* * *
11 лютого 2014 р. за участі працівників Держархіву Рівненської об-

ласті відбувся запис телепередачі для програми “Так було” РДТРК, при-
свяченої 200-річчю від Дня народження Т. Г. Шевченка.

6 березня 2014 р. в газеті Рівненської міськради “7 днів” вийшло дру-
ком дві статті, присвячені 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевчен-
ка: “Відомий-невідомий Тарас Шевченко” та “Питання про походження  
Т. Г. Шевченка”, підготовлені за документами Держархіву Рівненської 
області.
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* * *
5 березня 2014 р. в читальному залі Держархіву Сумської області 

відкрито документальну виставку, присвячену 200-річчю від дня народ-
ження Т. Г. Шевченка. 

* * *
5 березня 2014 р. директор Держархіву Тернопільської області  

Ю. Є. Гумен і заступник начальника відділу інформації та використання 
документів О. Я. Сулима взяли участь у Міжнародній науково-практич-
ній конференції “Тарас Шевченко і сучасна національна освіта”, яка від-
булася в Тернопільському національному економічному університеті. 

7 березня 2014 р. в Держархіві Тернопільської області відкрито 
виставку, присвячену 200-ій річниці від дня народження українського по-
ета Т. Г. Шевченка “І на оновленій землі врага не буде, супостата…”.

9 березня 2014 р. працівники Держархіву Тернопільської області взя-
ли участь в урочистостях до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевчен-
ка, які проводились в м. Тернополі.

* * *
7 березня 2014 р. в читальному залі Держархіву Харківської області 

відкрито виставку архівних документів “Невмируще слово Кобзаря”.

* * *
5 березня 2014 р. в Держархіві Херсонської області відкрито вистав-

ку “Ім’я Кобзаря в архівних документах”, присвячену 200-річчю від дня 
народження Тараса Шевченка.

* * *
6 березня 2014 р. в приміщенні Держархіву Хмельницької області 

відкрито книжково-публіцистичну виставку до 200-річчя від дня народ-
ження Тараса Шевченка, на якій представлено рукописи з особових фон-
дів краєзнавців Поділля про Тараса Шевченка та 19 книг і журналів із 
фондів наукової бібліотеки держархіву про життя та творчість Кобзаря.

12 березня 2014 р. старший науковий співробітник відділу інформа-
ційних технологій держархіву В. В. Галатир взяв участь у Міжнародній 
науково-практичній конференції, присвяченій 200-річчю від дня народ-
ження Кобзаря “Постать Тараса Шевченка в сучасному культурному і 
геополітичному просторі”, яка відбулася на базі Хмельницького інститу-
ту МАУП.

13–14 березня старший науковий співробітник відділу інформаційних 
технологій Держархіву Хмельницької області В. В. Галатир взяв участь у 
роботі Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції  “Тарас Шевченко в 
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контексті світової культури”, яка відбулась на базі Тернопільського обласно-
го краєзнавчого музею. В. В. Галатир виступив з доповіддю на тему: “Павло  
Гірник – лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка з Хмельнич-
чини”.

* * *
3 березня 2014 р. в читальному залі Держархіву Черкаської області 

відкрито виставку архівних документів “Вшануймо Кобзаря”.

* * *
5 березня 2014 р. в Держархіві Чернівецької області відкрито тема-

тичну документальну виставку “Буковина вшановує великого Кобзаря”, 
присвячену 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка.

* * *
7 лютого 2014 р. в Держархіві Чернігівської області з метою підготов-

ки документального фільму, присвяченого 200-річчю від дня народження 
Т. Г. Шевченка, підприємством “1+1 Продакшн” проведено відео- та фо-
тозйомку документів, що містять інформацію про родину Закревських.

5 березня 2014 р. в Держархіві Чернігівської області відкрито фото-
документальну виставку “Чернігівські шляхи Т. Г. Шевченка”.

7 березня 2014 р. в приміщенні Чернігівського обласного академіч-
ного українського музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Держ-
архівом відкрито фотодокументальну виставку “Чернігівські шляхи  
Т. Г. Шевченка”, підготовлену Держархівом Чернігівської області.

* * *
16 березня 2014 р.в ефірі київської державної регіональної ТРК радіо 

“Голос Києва” прозвучала передача до 200-річчя від дня народження  
Т. Г. Шевченка, підготовлена працівниками Держархіву м. Києва.
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