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ПОСТАНОВА

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Про відзначення 25-ї річниці створення громадсько-
політичної організації “Народний Рух України за перебудову”

від 1 липня 2014 року № 1548-VII

У вересні 2014 року виповнюється 25 років з часу створення громад-
сько-політичної організації “Народний Рух України за перебудову”.

З метою належного відзначення ювілею, враховуючи вагомий вне-
сок громадсько-політичної організації “Народний Рух України за перебу-
дову” у піднесення національно-визвольного руху українського народу 
кінця 80-х – початку 90-х років XX століття та на підтримку ініціативи 
представників громадськості, Верховна Рада України постановляє:

1. У вересні 2014 року урочисто відзначити 25-ту річницю створення 
громадсько-політичної організації “Народний Рух України за перебудову”.

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
у місячний строк з дня прийняття цієї Постанови утворити органі-

заційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення 
25-ї річниці створення громадсько-політичної організації “Народний Рух 
України за перебудову”;

у місячний строк після утворення зазначеного організаційного ко-
мітету розробити та затвердити план заходів, пов’язаних із підготовкою 
та проведенням 25-ї річниці створення громадсько-політичної організації 
“Народний Рух України за перебудову”.

У плані заходів передбачити:
проведення у вересні 2014 року в м. Києві та інших населених пунк-

тах всеукраїнських святкових зборів та урочистостей з нагоди 25-ї річни-
ці створення громадсько-політичної організації “Народний Рух України 
за перебудову”;

виготовлення ювілейної відзнаки для учасників зазначених урочис-
тостей;

створення та показ документальних фільмів про діяльність громад-
сько-політичної організації “Народний Рух України за перебудову”;

ОФІЦІЙНІ АКТИ ВИЩИХ ОРГАНІВ  
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ
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видання наукової та науково-популярної літератури з історії на-
ціонально-визвольного руху українського народу кінця 80-х – початку  
90-х років XX століття;

організацію виставок матеріалів і документів, пов’язаних з діяльніс-
тю громадсько-політичної організації “Народний Рух України за перебу-
дову”, зокрема тематичну експозицію у Національному центрі ділового 
та культурного співробітництва “Український дім”;

проведення за участю Національної академії наук України та  
Українського інституту національної пам’яті міжнародної наукової кон-
ференції, присвяченої діяльності громадсько-політичної організації “На-
родний Рух України за перебудову” та його ролі в історії України та Євро-
пи, видання відповідних матеріалів;

упорядкування існуючих та встановлення нових пам’ятників, 
пам’ятних дошок, пов’язаних з історією громадсько-політичної організа-
ції “Народний Рух України за перебудову”.

3. Рекомендувати:
Міністерству освіти і науки України з урахуванням пропозицій На-

ціональної академії наук України та Українського інституту національної 
пам’яті сприяти:

забезпеченню висвітлення у навчальних програмах та підручни-
ках для навчальних закладів теми українського визвольного руху кінця  
80-х – початку 90-х років XX століття та ролі громадсько-політичної ор-
ганізації “Народний Рух України за перебудову”;

організації проведення у навчальних закладах і бібліотеках наукових 
конференцій, круглих столів та семінарів із залученням активістів гро-
мадсько-політичної організації “Народний Рух України за перебудову” 
з метою підвищення патріотизму, громадської свідомості та суспільної 
активності громадян, їхньої готовності відстоювати незалежність, суве-
ренітет та територіальну цілісність України;

Державному комітету телебачення і радіомовлення України органі-
зувати тематичні теле- і радіопередачі, присвячені історії створення гро-
мадсько-політичної організації “Народний Рух України за перебудову”, 
сприяти виступам у засобах масової інформації її активістів та видан-
ню інформаційних матеріалів, висвітленню державними засобами ма-
сової інформації заходів, що проводитимуться у зв’язку з відзначенням  
25-ї річниці створення громадсько-політичної організації “Народний Рух  
України за перебудову”;

 Національному банку України ввести в обіг ювілейну монету та 
пам’ятну медаль з нагоди 25-ї річниці створення громадсько-політичної 
організації “Народний Рух України за перебудову”.

4. Запропонувати:
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Київській міській раді прийняти рішення щодо спорудження у цен-
тральній частині міста Києва пам’ятника, пов’язаного із створенням гро-
мадсько-політичної організації “Народний Рух України за перебудову”;

Українському державному підприємству поштового зв’язку 
“Укрпошта” випустити поштову марку і конверт, присвячені 25-й річниці 
створення громадсько-політичної організації “Народний Рух України за 
перебудову”.

5. Рекомендувати місцевим державним адміністраціям та органам 
місцевого самоврядування розробити та забезпечити реалізацію заходів 
із відзначення у 2014 році 25-ї річниці створення громадсько-політичної 
організації “Народний Рух України за перебудову”.

6. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Вер-
ховної Ради України з питань культури і духовності.

7. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України  О.Турчинов                                           
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про утворення Організаційного комітету
та затвердження плану заходів з підготовки

та відзначення 23-ї річниці незалежності України
від 1 серпня 2014 року № 680-р

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення  
23-ї річниці незалежності України у складі згідно з додатком.

Голові Організаційного комітету затвердити його персональний 
склад та надати право вносити в разі потреби зміни до нього.

2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 23-ї річниці 
незалежності України, що додається.

Прем’єр-міністр України  А. Яценюк

Додаток
 до розпорядження Кабінету  

Міністрів України 
 від 1 серпня 2014 р. № 680-р

СКЛАД
Організаційного комітету з підготовки та відзначення

23-ї річниці незалежності України

Віце-прем’єр-міністр України, голова Оргкомітету
Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства, заступник голови 
Оргкомітету

Міністр культури
Міністр освіти і науки
Міністр молоді та спорту
Міністр закордонних справ
Міністр охорони здоров’я
Міністр соціальної політики
Міністр оборони
Міністр внутрішніх справ
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Міністр інфраструктури
Міністр фінансів
Міністр економічного розвитку і торгівлі
Міністр юстиції
Голова СБУ (за згодою)
Голова Держкомтелерадіо
Голова ДСНС
Перший заступник Голови Держкіно
Перший заступник Голови Укрдержархіву
Голова Київської міськдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 розпорядженням Кабінету Міністрів України 

 від 1 серпня 2014 р. № 680-р

ПЛАН
заходів з підготовки та відзначення
23-ї річниці незалежності України

1. Організувати:
у м. Києві та інших населених пунктах церемонію урочистого під-

няття Державного Прапора України.
Обласні та Київська міська держадміністрації.

23 серпня;

покладення квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків видатним дія-
чам українського державотворення, борцям за незалежність України, міс-
ць поховань громадян, які загинули, виборюючи демократичний вибір та 
відстоюючи конституційні засади демократії, права і свободи людини під 
час Революції гідності (листопад 2013 р. – лютий 2014 р.), захищаючи 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
24 серпня.

2. Провести урочисті заходи у м. Києві за участю керівництва  
держави, представників органів державної влади і органів місцевого са-
моврядування, громадськості, науковців, творчої інтелігенції, представ-
ників іноземних держав, дипломатичного корпусу, міжнародних органі-
зацій, української діаспори, духовенства.
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Київська міськдержадміністрація, Міноборони, Мінкультури,  
МЗС, МОН, Мінмолодьспорт, Мінрегіон, МВС, МОЗ,  

Мінсоцполітики, ДСНС.
24 серпня.

3. Забезпечити проведення:
параду військ на честь 23-ї річниці незалежності України у столиці 

України – місті-герої Києві та місті-герої Одесі.
Міноборони, МВС, ДСНС, Адміністрація Держприкордонслужби, 

СБУ (за згодою), Київська міськдержадміністрація,  
Одеська облдержадміністрація.

24 серпня;

відповідних урочистостей (зібрань, віче тощо) в обласних та район-
них центрах, інших населених пунктах.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
Серпень;

інформаційно-просвітницьких заходів, присвячених висвітленню 
подій, пов’язаних з історією українського державотворення, боротьбою 
Українського народу за незалежність та територіальну цілісність своєї 
держави, демократичний вибір України, а також заходів з виховання у 
громадян патріотизму, поваги до державних символів України.

Обласні та Київська міська держадміністрації,  
Національна академія наук (за згодою).

Серпень;

тематичних конференцій, засідань за круглим столом, документаль-
них і фотовиставок.

Обласні та Київська міська держадміністрації, Укрдержархів,  
Національна академія наук (за згодою).

Серпень;

заходів патріотичного змісту, в тому числі культурно-мистецьких акцій.
Обласні та Київська міська держадміністрації, Мінкультури.

Серпень.

4. Здійснити показ документальних і художніх фільмів, трансля-
ції тематичних радіо- і телепрограм, присвячених історії українського  
державотворення та подіям в Україні під час Революції гідності  
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(листопад 2013 р. – лютий 2014 р.), із залученням учасників цих подій до 
участі у таких програмах.

Держкомтелерадіо, Держкіно.
Серпень.

5. Забезпечити проведення заходів щодо утвердження позитивного 
іміджу України у світі.

МЗС.
Серпень.

6. Провести заходи із гідного вшанування пам’яті Героїв Небесної 
Сотні та осіб, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет та тери-
торіальну цілісність України, передбачивши встановлення їм пам’ятних 
знаків, меморіальних дощок, присвоєння їх імен юридичним особам та 
об’єктам права власності.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
Серпень.

7. Сприяти проведенню громадянами, громадськими об’єднаннями 
пошукової та меморіальної діяльності.

Обласні та Київська міська держадміністрації, Національна ака-
демія наук (за згодою).

Серпень.

8. Вжити додаткових заходів до надання державної підтримки сім’ям 
громадян, що загинули, втратили здоров’я, виборюючи демократичний 
вибір та відстоюючи конституційні засади демократії, права і свободи лю-
дини під час Революції гідності (листопад 2013 р. – лютий 2014 р.), захища-
ючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Мінсоцполітики, МОЗ, обласні та Київська міська  
держадміністрації.

Серпень.

9. Звернутися до релігійних організацій з пропозицією провести 
вранці 24 серпня 2014 р. молебні за Україну.

Мінкультури.
Серпень.



13

10. Забезпечити:
в установленому порядку фінансування видатків на організацію та 

проведення заходів з нагоди 23-ї річниці незалежності України.
Мінфін, Міноборони, Мінкультури, МЗС, МОН, Мінмолодьспорт, 

Мінрегіон, МВС, МОЗ, Мінсоцполітики, ДСНС, Мінінфраструктури, 
Держкомтелерадіо, Укрдержархів, Держкіно, Адміністрація Держпри-

кордонслужби, обласні та Київська міська держадміністрації.
Серпень;

проведення святкового салюту двадцятьма артилерійськими залпами 
у столиці України – місті-герої Києві, місті-герої Одесі, містах, де розта-
шовані штаби та види оперативних командувань Збройних Сил, а також 
святкових феєрверків в інших обласних центрах.

Міноборони, обласні та Київська міська держадміністрації.
24 серпня;

розроблення і виконання відповідних регіональних планів заходів 
щодо підготовки та відзначення 23-ї річниці незалежності України.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
Липень – серпень.

11. Вжити заходів з метою завершення законодавчого визначення 
опису та порядку використання державних символів України.

Мін’юст.
Серпень.

12. Здійснити заходи щодо залучення до участі в урочистостях з на-
годи 23-ї річниці незалежності України представників іноземних держав, 
дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, української діаспо-
ри, проведення закордонними дипломатичними установами України за-
ходів з відзначення Дня незалежності України за участю представників 
української громадськості за кордоном.

МЗС.
Серпень.

13. Організувати широке висвітлення, у тому числі за кордоном, за-
ходів з підготовки та відзначення 23-ї річниці незалежності України, про-
ведення тематичних радіо- і телепередач.

Держкомтелерадіо.
Серпень.
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14. Забезпечити охорону громадського порядку, дотримання правил 
дорожнього руху та запобігання можливим провокаціям під час прове-
дення масових заходів.

МВС, СБУ (за згодою), обласні та Київська міська  
держадміністрації.

Серпень.

Про звільнення Вороніна В. М. з посади 
першого заступника Голови Державної архівної служби 

України 
від 20 серпня 2014 року № 745-р

Звільнити Вороніна Віктора Миколайовича з посади першого за-
ступника Голови Державної архівної служби України відповідно до аб-
зацу третього частини першої статті 19 Закону України “Про центральні 
органи виконавчої влади”.

Прем’єр-міністр України  А. Яценюк



15

НАКАЗИ ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ  
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Про внесення змін до складу колегії Державної архівної 
служби, затвердженого наказом Державної архівної служби 

від 15.08.2011 № 39
від 14 липня 2014 року № 81

На виконання п. 19 статті 18 Закону України “Про центральні орга-
ни виконавчої влади”, відповідно листа Міністерства юстиції України від 
11.07.2014 № 8129-0-26-14/6.1 та у зв’язку з кадровими змінами у складі 
керівництва Державної архівної служби

НАКАЗУЮ:
1. Включити до складу колегії Державної архівної служби Марти-

ненко Світлану Валеріївну – заступника директора Департаменту взає-
модії з органами влади Міністерства юстиції України.

2. Виключити зі складу колегії Державної архівної служби Гінзбург 
Ольгу Петрівну.

3. Покласти виконання обов’язків Голови колегії на Вороніна Вік-
тора Миколайовича – Першого заступника Голови Державної архівної 
служби.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови  В. М. Воронін

Про внесення змін до складу Нормативно-методичної комісії 
Державної архівної служби України

від 21 липня 2014 року № 82

У зв’язку з кадровими змінами, на часткову зміну наказу Укрдержар-
хіву від 17.11.2011 № 101 “Про затвердження складу Нормативно-мето-
дичної комісії Державної архівної служби України”

НАКАЗУЮ:
1. Ввести до складу Нормативно-методичної комісії Державної архів-

ної служби України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 17.11.2011 
№ 101:
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Боярчук І. С. – заступника директора департаменту - начальника від-
ділу зберігання та обліку документів НАФ Укрдержархіву;

Христову Н. М. – заступника директора УНДІАСД.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови  В. М. Воронін

Про затвердження Заходів, спрямованих на всебічну 
підтримку  та розвиток української ідентичності  

та зменшення негативного впливу інформаційної пропаганди 
у вітчизняних та іноземних ЗМІ

від 21 липня 2014 року № 83

З метою всебічної підтримки та розвитку української ідентичності та 
зменшення негативного впливу інформаційної пропаганди у вітчизняних 
та іноземних ЗМІ

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Заходи, спрямовані на всебічну підтримку та розвиток 

української ідентичності та зменшення негативного впливу інформацій-
ної пропаганди у вітчизняних та іноземних ЗМІ, що додаються.

2. Відповідальним виконавцям зазначених Заходів подавати інфор-
мацію про їх виконання відділу організаційно-аналітичної роботи та між-
регіонального співробітництва до 15 числа звітного місяця.

3. Відділу організаційно-аналітичної роботи та міжрегіонального 
співробітництва до 20 числа звітного місяця подавати узагальнену інфор-
мацію про виконання Заходів до Міністерства юстиції та Міністерства 
науки і освіти.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови  В. М. Воронін

Про забезпечення захисту персональних даних
від 21 липня 2014 року № 84

На виконання Закону України “Про захист персональних даних”  
(із змінами) та з метою створення умов для забезпечення захисту персо-
нальних даних працівників Державної архівної служби та установ, що 
належать до сфери управління Укрдержархіву, 
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НАКАЗУЮ:
1. Організацію роботи та обов’язки, пов’язані із захистом персональ-

них даних працівників Державної архівної служби при їх обробці, пок-
ласти на відділ кадрового забезпечення департаменту організації архівної 
роботи Укрдержархіву.

2. Відділу кадрового забезпечення Укрдержархіву (Баранова О. В.): 
організувати роботу, пов’язану із захистом персональних даних при 

їх обробці, відповідно до чинного законодавства;
довести до відома Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини інформацію про структурний підрозділ з організації роботи, 
пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці.

3. Директору Державного департаменту СФД Степаненку В. Л., 
керівникам установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву:

визначити структурний підрозділ або відповідальну особу з органі-
зації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці;

організувати роботу, пов’язану із захистом персональних даних при 
їх обробці, відповідно до чинного законодавства;

вжити заходів, спрямованих на безумовне дотримання законодавства 
про інформацію та захист персональних даних.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови  В. М. Воронін

Про внесення змін до складу редакційної колегії науково-
практичного журналу “Архіви України”, затвердженого 

наказом Укрдержархіву від 09.08.2011 № 28 “Про організацію 
видання журналу “Архіви України”

від 23 липня 2014 року № 85

Відповідно до Положення про Державну архівну службу України, 
затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 407/2011,

НАКАЗУЮ:
1. Вивести зі складу редакційної колегії:
Гінзбург О. П.;
Мироненка С. В.;
Солдатенка В. Ф.;
Соханя П. С.
2. Найменування посад, наукових ступенів та вчених звань Вороніна 

В. М., Чайковського А. С. викласти в такій редакції:
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“Воронін В. М. – перший заступник Голови Укрдержархіву, доктор 
історичних наук (заступник головного редактора);”

“Чайковський А. С. – директор Національного науково-дослідного 
інституту українознавства та всесвітньої історії, доктор історичних наук, 
професор (за згодою);”.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови  В. М. Воронін

Про внесення змін до складу Оргкомітету Всеукраїнського 
огляду-конкурсу стану умов  

і охорони праці в архівних установах  
за 2011–2013 роки

від 24 липня 2014 року № 86

На часткову зміну наказу Укрдержархіву від 16.01.2014 № 9 “Про 
створення Оргкомітету Всеукраїнського огляду-конкурсу стану умов 
і охорони праці в архівних установах за 2011–2013 роки” та у зв’язку  
з кадровими змінами

НАКАЗУЮ:
1. Вивести зі складу Оргкомітету Всеукраїнського огляду-конкурсу 

стану умов і охорони праці в архівних установах за 2011–2013 роки Богу-
нову Н. К., Ковтуна В. М.

2. Ввести до складу Оргкомітету Всеукраїнського огляду-конкур-
су стану умов і охорони праці в архівних установах за 2011–2013 роки  
Піжука Ю. М. – заступника Голови Профспілки працівників державних 
установ України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови  В. М. Воронін

Про участь державних архівних установ у відзначенні  
Дня Державного Прапора України та 23-ї річниці 

незалежності України
від 29 липня 2014 року № 87

На виконання Указу Президента України від 21.07.2014 № 608/2014 
“Про відзначення 23-ї річниці незалежності України”,
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НАКАЗУЮ:
1. Керівникам державних архівних установ:
до Дня Державного Прапора України організувати проведення цере-

монії урочистого підняття Державного Прапора України;
забезпечити організацію та проведення в архівах виставок фото- та 

архівних документів, присвячених 23-й річниці незалежності України;
сприяти проведенню в регіонах тематичних виставок, що ілюстру-

ють процес здобуття Україною незалежності;
організувати публікацію в засобах масової інформації архівних до-

кументів цієї тематики;
забезпечити участь архівних установ у тематичних конференціях, 

круглих столах, присвячених історії українського державотворення та 
питанням сучасного розвитку держави;

до 28 серпня 2014 року інформувати відділ використання інформації 
Укрдержархіву (Ярошенко Д. В.) про проведену роботу.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови  В. М. Воронін

Про затвердження Змін до Положення про Західний 
регіональний центр страхового фонду документації

від 29 липня 2014 року № 89

Відповідно до Указу Президента України від 06 березня 2014 року  
№ 258 “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента  
України від 24 травня 2013 року № 307”

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

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

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови  В. М. Воронін



20

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної архівної  

служби України
29.07.2014 №  89

ЗМІНИ
до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАХІДНИЙ РЕГІОНАЛьНИЙ ЦЕНТР 

СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ, 
 затвердженого наказом Укрдержархіву 

 від 20.04.2012 № 76

1. У абзаці першому пункту 12 слова “та за погодженням з головою 
місцевої державної адміністрації” виключити.

2. Пункт 6 доповнити підпунктом такого змісту:
“21) виконує заходи з питань мобілізаційної підготовки та мобілі-

зації щодо укладання договорів на охорону та оборону Центру в умовах 
надзвичайного стану та особливого періоду;”

Про затвердження Змін до Положення про Донбаський 
регіональний центр страхового фонду документації

від 29 липня 2014 року № 90

Відповідно до Указу Президента України від 6 березня 2014 року  
№ 258 “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента  
України від 24 травня 2013 року № 307”

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Положення про Донбаський регіональ-

ний центр страхового фонду документації, затвердженого наказом  
Укрдержархіву від 20.04.2012 № 77, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови  В. М. Воронін
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної архівної служби України

29.07.2014  №  90

ЗМІНИ
до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОНБАСьКИЙ РЕГІОНАЛьНИЙ ЦЕНТР 

СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ,  
затвердженого наказом Укрдержархіву  

від 20.04.2012 № 77

1. У абзаці першому пункту 12 слова “та за погодженням з головою 
місцевої державної адміністрації” виключити.

2. Пункт 6 доповнити підпунктом такого змісту:
“21) виконує заходи з питань мобілізаційної підготовки та мобілі-

зації щодо укладання договорів на охорону та оборону Центру в умовах 
надзвичайного стану та особливого періоду;”

Про затвердження Змін до Положення про Південний  
регіональний центр страхового фонду документації

від 29 липня 2014 року № 91

Відповідно до Указу Президента України від 06 березня 2014 року  
№ 258 “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента  
України від 24 травня 2013 року № 307”

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Положення про Південний регіональний центр 

страхового фонду документації, затвердженого наказом Укрдержархіву 
від 20.04.2012 № 74, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови  В. М. Воронін
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної архівної  

служби України
29.07.2014  №  91

ЗМІНИ
до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛьНИЙ ЦЕНТР 

СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ,  
затвердженого наказом Укрдержархіву  

від 20.04.2012 № 74

1. У абзаці першому пункту 12 слова “та за погодженням з головою 
місцевої державної адміністрації” виключити.

2. Пункт 6 доповнити підпунктом такого змісту:
“21) виконує заходи з питань мобілізаційної підготовки та мобілі-

зації щодо укладання договорів на охорону та оборону Центру в умовах 
надзвичайного стану та особливого періоду;”

Про затвердження Змін до Положення  
про Південно-західний регіональний центр  

страхового фонду документації
від 29 липня 2014 № 92

Відповідно до Указу Президента України від 6 березня 2014 року  
№ 258 “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента  
України від 24 травня 2013 року № 307”

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

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

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови  В. М. Воронін
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної архівної  

служби України
29.07.2014  №  92

ЗМІНИ
до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ РЕГІОНАЛьНИЙ 

ЦЕНТР СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ,  
затвердженого наказом Укрдержархіву  

від 20.04.2012 № 73

1. У абзаці першому пункту 12 слова “та за погодженням з головою 
місцевої державної адміністрації” виключити.

2. Пункт 6 доповнити підпунктом такого змісту:
“21) виконує заходи з питань мобілізаційної підготовки та мобілі-

зації щодо укладання договорів на охорону та оборону Центру в умовах 
надзвичайного стану та особливого періоду;”

Про затвердження Змін до Положення  
про Південно-східний регіональний центр  

страхового фонду документації
від 29 липня 2014 року № 93

Відповідно до Указу Президента України від 6 березня 2014 року  
№ 258 “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента  
України від 24 травня 2013 року № 307”

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

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

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови  В. М. Воронін
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної архівної  

служби України
29.07.2014  №  93

ЗМІНИ
до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІВДЕННО-СХІДНИЙ РЕГІОНАЛьНИЙ 

ЦЕНТР СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ,  
затвердженого наказом Укрдержархіву  

від 20.04.2012 № 72

1. У абзаці першому пункту 12 слова “та за погодженням з головою 
місцевої державної адміністрації” виключити.

2. Пункт 6 доповнити підпунктом такого змісту:
“21) виконує заходи з питань мобілізаційної підготовки та мобілі-

зації щодо укладання договорів на охорону та оборону Центру в умовах 
надзвичайного стану та особливого періоду;”

Про затвердження Змін до Положення  
про Північно-східний регіональний центр  

страхового фонду документації
від 29 липня 2014 року № 94

Відповідно до Указу Президента України від 6 березня 2014 року  
№ 258 “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента  
України від 24 травня 2013 року № 307”

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

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

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови  В. М. Воронін
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної архівної  

служби України
29.07.2014  №  94

ЗМІНИ
до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ РЕГІОНАЛьНИЙ 

ЦЕНТР СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ,  
затвердженого наказом Укрдержархіву  

від 20.04.2012 № 70

1. У абзаці першому пункту 12 слова “та за погодженням з головою 
місцевої державної адміністрації” виключити.

2. Пункт 6 доповнити підпунктом такого змісту:
“21) виконує заходи з питань мобілізаційної підготовки та мобілі-

зації щодо укладання договорів на охорону та оборону Центру в умовах 
надзвичайного стану та особливого періоду;”

Про затвердження Змін до Положення  
про Північний регіональний центр  

страхового фонду документації
від 29 липня 2014 року № 95

Відповідно до Указу Президента України від 6 березня 2014 року  
№ 258 “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента  
України від 24 травня 2013 року № 307”

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Положення про Північний регіональний 

центр страхового фонду документації, затвердженого наказом Укрдерж-
архіву від 20.04.2012 № 71, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови  В. М. Воронін
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної архівної  

служби України
29.07.2014  №  95

ЗМІНИ
до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІВНІЧНИЙ РЕГІОНАЛьНИЙ ЦЕНТР 

СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ,  
затвердженого наказом Укрдержархіву  

від 20.04.2012 № 71

1. У абзаці першому пункту 12 слова “та за погодженням з головою 
місцевої державної адміністрації” виключити.

2. Пункт 6 доповнити підпунктом такого змісту:
“21) виконує заходи з питань мобілізаційної підготовки та мобілі-

зації щодо укладання договорів на охорону та оборону Центру в умовах 
надзвичайного стану та особливого періоду;”

Про затвердження Змін до Положення  
про бюджетну установу “Фонд”

від 29 липня 2014 року № 96

Відповідно до Указу Президента України від 6 березня 2014 року  
№ 258 “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента  
України від 24 травня 2013 року № 307”

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Положення про бюджетну установу “Фонд”, 

затвердженого наказом Укрдержархіву від 04.05.2012 № 5/ДСК, що до-
даються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови  В. М. Воронін
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної архівної  

служби України
29.07.2014  №  96

ЗМІНИ
до ПОЛОЖЕННЯ ПРО БЮДЖЕТНУ УСТАНОВУ “ФОНД”,  

затвердженого наказом Укрдержархіву від 04.05.2012 № 5/ДСК

У абзаці першому пункту 11 слова “та за погодженням з головою 
місцевої державної адміністрації” виключити.

Про внесення змін до складу колегії ЦДАЗУ, затвердженого 
наказом Укрдержархіву від 13.12.2013 № 180

від 1 серпня 2014 року № 97

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

НАКАЗУЮ:
1. Включити до складу колегії ЦДАЗУ Решетченка Дмитра Володи-

мировича, начальника відділу формування НАФ та діловодства ЦДАЗУ.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови  В. М. Воронін

Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву  
від 19.08.2014 № 7/2 “Про стан усунення недоліків, виявлених  

під час проведених перевірок діяльності УНДІАСД”
від 19 серпня 2014 року № 101

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 19.08.2014 № 7/2 

“Про стан усунення недоліків, виявлених під час проведених перевірок 
діяльності УНДІАСД”.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови  В. М. Воронін

РІШЕННЯ
Колегії Державної архівної служби України

від 19 серпня 2014 року № 7/2

Про стан усунення недоліків, виявлених під час проведених  
перевірок діяльності УНДІАСД

Розглянувши результати контрольної перевірки діяльності Українсь-
кого науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства 
(далі – УНДІАСД), колегія відзначає, що ним проведено роботу щодо 
усунення недоліків, виявлених під час проведення контрольної перевірки 
діяльності УНДІАСД у жовтні 2013 року.

Розробку методичних рекомендацій з визначення показників ефек-
тивності наукової діяльності УНДІАСД внесено до Плану науково- 
дослідної та методичної роботи УНДІАСД на 2014 рік зі строком завер-
шення – грудень. 

Форми планово-звітної документації (ф. 108, 109) приведено у від-
повідність до встановлених вимог. 

Розроблено Положення про організацію науково-дослідної роботи в 
Українському науково-дослідному інституті архівної справи та докумен-
тознавства (протокол засідання вченої ради від 25 листопада 2013 року 
№ 5), форми планів та звітів, що є додатками до Положення, подано до 
Укрдержархіву для врахування у роботі під час підготовки проекту наказу 
Міністерства юстиції “Про затвердження Порядку складання та подання 
планово-звітної документації архівних установ України”.

Повною мірою усунуто недоліки у плануванні роботи дорадчих  
органів УНДІАСД.

З метою усунення порушень щодо введення структури УНДІАСД, 
наказом від 29 квітня 2014 року № 14 внесено зміни до наказу директора 
УНДІАСД від 30 липня 2013 року № 24 “Про введення в дію штатного 
розпису УНДІАСД на ІV квартал 2013 року”.
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Усі посадові інструкції працівників в наявності та засвідчені підпи-
сами.

Вивчення стану організації діловодства в УНДІАСД показало, що 
робота з документами в інституті поліпшилася і в цілому відповідає ви-
могам, встановленим нормативно-правовими актами у сфері діловодства 
та архівної справи.

У той же час, є низка недоліків.
Питання фінансового забезпечення видавничої діяльності УНДІАСД 

можливо вирішити прийнявши до уваги пропозиції інституту, викладені 
під час контрольної перевірки, що передбачають співпрацю в цьому на-
прямку УНДІАСД, ДЦЗД НАФ та Укрдержархіву.

Сталим є зауваження щодо посилення контролю з боку керівництва 
УНДІАСД до організації роботи з документами. 

Подальшого удосконалення потребує робота УНДІАСД із засобами 
масової інформації у напрямку висвітлення роботи інституту, проведення 
презентацій науково-дослідної продукції, методичних розробок, виступів 
на радіо та телебаченні керівництва та працівників УНДІАСД.

Технічна оснащеність УНДІАСД продовжує потребувати суттєвого 
розвитку.

З огляду на зазначене вище колегія вирішує:
1. Довідку про стан усунення недоліків, виявлених під час проведе-

них перевірок діяльності УНДІАСД, взяти до відома.
2. Зобов’язати керівництво УНДІАСД (Гаранін О. Я.):
1) вжити необхідних заходів для усунення недоліків у повному  

обсязі;
2) до кінця вересня 2014 року провести моніторинг (у вигляді ан-

кетування) ефективності впровадження в діяльність державних архівів 
наукових розробок УНДІАСД.

В. о. Голови колегії, Перший заступник Голови Державної 
архівної служби  В. М. Воронін

Секретар колегії  І. В. Шеремет

Довідка про стан усунення недоліків, 
виявлених під час проведених перевірок діяльності УНДІАСД

Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та до-
кументознавства (далі – УНДІАСД) проведено роботу щодо усунення не-
доліків, виявлених під час проведення контрольної перевірки діяльності 
УНДІАСД у жовтні 2013 року.
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Розробку методичних рекомендацій з визначення показників ефек-
тивності наукової діяльності УНДІАСД внесено до Плану науково-до-
слідної та методичної роботи УНДІАСД на 2014 рік зі строком завершен-
ня – грудень. У рамках контролю за виконанням даної теми на засіданні 
методичної комісії УНДІАСД розглянуто першу редакцію та направлено 
на доопрацювання з урахуванням зауважень та пропозицій, висловлених 
членами методичної комісії (протокол від 15 травня 2014 року № 3).

Форми планово-звітної документації (ф. 108, 109) приведено у від-
повідність до встановлених вимог. 

Розроблено Положення про організацію науково-дослідної робо-
ти в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та 
документознавства (протокол засідання вченої ради від 25 листопада  
2013 року № 5), що включає питання планування науково-дослідної робо-
ти, проведення науково-дослідних робіт, контроль за виконанням плано-
вих завдань та порядок надання звітності про виконання науково-дослід-
них робіт. Форми планів та звітів, що є додатками до Положення, подано 
до Укрдержархіву для врахування у роботі під час підготовки проекту 
наказу Міністерства юстиції “Про затвердження Порядку складання та 
подання планово-звітної документації архівних установ України”.

Повною мірою усунуто недоліки у плануванні роботи дорадчих  
органів УНДІАСД. Так, усі питання, що передбачені планами роботи ди-
рекції та вченої ради, розглянуто на їх засіданнях.

З метою усунення порушень щодо введення структури УНДІАСД, 
наказом від 29 квітня 2014 року № 14 внесено зміни до наказу директора 
УНДІАСД від 30 липня 2013 року № 24 “Про введення в дію штатного 
розпису УНДІАСД на ІV квартал 2013 року”.

Усі посадові інструкції працівників в наявності та засвідчені підпи-
сами.

Вивчення стану виконання недоліків, виявлених контрольною пере-
віркою, стосовно питань організації діловодства в УНДІАСД показало, 
що робота з документами в інституті поліпшилася і в цілому відповідає 
вимогам, встановленим нормативно-правовими актами у сфері діловодс-
тва та архівної справи.

Найважливіші рішення дирекції УНДІАСД вводяться в дію наказами 
директора інституту.

Працівники при прийнятті їх на роботу, ознайомлюються з  
Інструкцію з діловодства в УНДІАСД, затвердженою наказом директора  
УНДІАСД від 18 червня 2013 року № 20.

Формування документів у справи проводиться відповідно до номен-
клатури справ на 2014 рік, затвердженої директором УНДІАСД 9 січня 
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2014 року з урахуванням вимог нового Переліку типових документів, що 
створюються під час діяльності державних органів, органів місцевого са-
моврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням 
строків зберігання документів.

Оформлення документів та їх окремих реквізитів здійснюється згід-
но з Інструкцією з діловодства в УНДІАСД та національного стандарту 
ДСТУ 4163-2003 на організаційно-розпорядчу документацію.

Посилено роль експертної комісії (ЕК) УНДІАСД в організації діло-
водства та архівної справи як в окремих структурних підрозділах так і в 
УНДІАСД в цілому. 

У той же час, є низка недоліків.
Розробку методичних рекомендацій з визначення показників ефек-

тивності наукової діяльності УНДІАСД, як це зазначалося у попереднь-
ому рішенні колегії Укрдержархіву, заплановано на грудень 2014 року. 
Отже, дослідити вплив наукових результатів діяльності інституту, оціни-
ти наукові дослідження за практичними результатами їх впровадження не 
має можливості.

Питання фінансового забезпечення видавничої діяльності УНДІАСД 
лишається не вирішеним.

Довідково: УНДІАСД з метою вирішення проблемних питань, 
пов’язаних з виконанням інститутом в повному обсязі робіт, передба-
чених Перспективним планом науково-видавничої роботи (2014–2018), 
пропонує взяти на себе підготовку наукових розробок до друку (верстка, 
коректура, папір, фарба (тонер), типографська плівка, розповсюдження). 
Укрдержархів, який здійснює видавничу діяльність відповідно до покла-
дених на нього повноважень і в цій якості зареєстрований у Державному 
реєстрі видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції, 
надає УНДІАСД номери ISBN, ДЦЗД НАФ забезпечує друк з готових по-
зитивів.

Сталим є зауваження щодо посилення уваги з боку керівництва  
УНДІАСД до організації роботи з документами. Насамперед, це стосуєть-
ся дотримання вимог власної Інструкції з діловодства у частині забезпе-
чення ведення контролю за виконанням документів, візуванням вихідних 
документів виконавцями, а також формуванням справ, зокрема, за дору-
ченнями Укрдержархіву, листуванням (дотриманням принципу, коли до-
кумент-відповідь розміщується за документом-запитом).

Необхідно також прискорити роботу з підготовки справ для архів-
ного зберігання, зокрема, щодо науково-технічного опрацювання доку-
ментів, складання описів справ постійного зберігання, наукової доку-
ментації та з кадрових питань (особового складу). Станом на 6 червня 
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2014 року проводиться робота зі складання описів справ лише за 1999– 
2003 роки.

Довідково: Відповідно до вимог, визначених Правилами роботи ар-
хівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, 
підприємств, установ і організацій, затверджених наказом Державного 
комітету архівів України від 16 березня 2001 року №16, зареєстрова-
них в Міністерстві юстиції України 8 травня 2001 року за № 407/5598, 
на розгляд ЕК УНДІАСД у 2014 році мають бути подані описи справ по  
2011 рік включно.

Подальшого удосконалення потребує робота УНДІАСД із засоба-
ми масової інформації, зокрема у напрямку висвітлення роботи інсти-
туту, проведення презентацій науково-дослідної продукції, методичних 
розробок, виступів на радіо та телебаченні керівництва та працівників  
УНДІАСД.

Технічна оснащеність УНДІАСД продовжує потребувати суттєвого 
розвитку.

Заступник директора департаменту-начальник відділу 
міжнародного співробітництва департаменту організації 

архівної роботи Укрдержархіву  Ю. А. Прилепішева

Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву  
від 19.08.2014 № 7/3 “Про стан правової роботи  

в Укрдержархіві за І півріччя 2014 року”
від 19 серпня 2014 року № 102

Відповідно до пункту 12 Положення про Державну архівну  служ-
бу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня  
2011 р. № 407/2011 та пункту 41 Положення про колегію Державної ар-
хівної служби України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 25 лип-
ня 2011 р. № 13,

НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію рішення колегії Укрдержархіву від 19.08.2014 № 7/3 

“Про стан правової роботи в Укрдержархіві за І півріччя 2014 року”.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови  В. М. Воронін
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РІШЕННЯ
Колегії Державної архівної служби України

від 19 серпня 2014 року № 7/3

Про стан правової роботи в Укрдержархіві за І півріччя 2014 року

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан правової роботи в 
Укрдержархіві за I півріччя 2014 року, колегія Укрдержархіву відзначає, 
що питання правового забезпечення діяльності Укрдержархіву та архів-
них установ займає одне з основних місць.

Правове забезпечення діяльності Укрдержархіву здійснює сектор 
нормативно-правового забезпечення, який є самостійним структурним 
підрозділом та підпорядкований Голові Укрдержархіву. 

Одним із основних завдань за звітний період була організація робо-
ти, яка спрямована на правильне застосування та неухильне дотримання 
вимог актів законодавства, інших нормативних документів працівниками 
Укрдержархіву під час здійснення покладених на них завдань і функціо-
нальних обов’язків. Перевірялися на відповідність чинному законодавс-
тву та візувалися проекти наказів. Проводилася перевірка на відповідність 
чинному законодавству всіх проектів наказів та проектів нормативно-пра-
вових актів. Так, за І півріччя 2014 року розглянуто 96 проектів наказів з 
основної діяльності та 158 – з кадрових питань. 

Здійснювався контроль за дотриманням в Укрдержархіві встановле-
ного законодавством порядку подання до Міністерства юстиції України 
на державну реєстрацію нормативно-правових актів, що зачіпають права, 
свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер. За 
звітний період 2 нормативно-правових акти Міністерства юстиції з пи-
тань архівної та діловодства відповідними рішеннями Міністерства юс-
тиції України внесено до Єдиного державного реєстру нормативних актів 
з присвоєнням реєстраційних номерів. 

Постійно проводилася робота щодо перегляду нормативно-правових 
актів з метою приведення їх у відповідність з актами законодавства, усу-
нення множинності, скасування застарілих актів і таких, що не відповіда-
ють новим умовам соціально-економічного розвитку України. 

З метою удосконалення нормативної бази, враховуючи пропозиції 
архівних установ та установ страхового фонду документації розроблено 
2 законопроекти, 1 проект Указу Президента України, 2 проекти постанов 
Кабінету Міністрів України, 4 проекти наказів Міністерства юстиції.

В Укрдержархіві ведеться єдиний електронний реєстр нормативно-
правових актів, виданих після 24.08.1991, який розміщено на веб-порталі 
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у рубриці “Нормативна база”. Нормативно-правових актів, виданих до 
24.08.1991 року в Укрдержархіві немає.

Проведено 9 юридичних та 9 антидискримінаційних експертиз про-
ектів нормативно-правових актів, розроблених структурними підрозділа-
ми Укрдержархіву.

Опрацьовано понад 20 проектів нормативно-правових актів, що 
надійшли від центральних органів виконавчої влади на погодження. 

Проведено роботу щодо обліку, підтримання у контрольному стані 
міжнародних договорів. На веб-порталі Укрдержархіву у рубриці “Між-
народні контакти” розміщено Перелік міжнародних договорів міжвідом-
чого характеру, укладених Укрдержархівом, який налічує 29 діючих угод 
про співробітництво, 2 Протоколи про спільні проекти, 3 Меморандуми 
про співробітництво. 

Проводилася позовна роботи, забезпечувалося представництво інте-
ресів Укрдержархіву в судах та інших державних органах під час розгля-
ду правових питань і спорів. З цією метою ведеться електронний реєстр 
судових справ. На цей час, сектором нормативно-правового забезпечення 
Укрдержархіву здійснюється представництво інтересів Укрдержархіву в 
2 судових справах: 1 цивільній, 1 господарській.

Протягом звітного періоду було надано 12 письмових та 43 усних 
роз’яснення щодо застосування законодавчих та інших нормативно-пра-
вових актів у сфері архівної справи, діловодства та страхового фонду до-
кументації.

Для забезпечення діяльності Укрдержархіву у звітному періоді було 
укладено 6 договорів та 1 додаткову угоду. Журнал реєстрації та оригі-
нали договорів знаходяться у фінансово-економічному управлінні. Здійс-
нювалася робота по укладанню контрактів з керівниками установ страхо-
вого фонду документації. У звітному періоді було укладено 1 додаткову 
угоду до контракту з керівником установи. 

Крім цього, сектором нормативно-правового забезпечення Укрдерж-
архіву постійно надавалася практична правова допомога державним ар-
хівним установам та установам страхового фонду документації.

Головний спеціаліст сектору нормативно-правового забезпечення 
Укрдержархіву підвищив кваліфікацію в Центрі перепідготовки та підви-
щення кваліфікації працівників юстиції на тему: “Державне управління і 
державна служба”.

Начальник відділу планово-економічної діяльності та бюджетної 
звітності підвищив кваліфікацію в Центрі перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників юстиції на тему: “Правотворчість. Питання нор-
мопроектувальної техніки”. 
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З метою забезпечення належної організації правової роботи в Укрде-
ржархіві колегія, вирішила:

1. Сектору нормативно-правового забезпечення разом з керівниками 
структурних підрозділів Укрдержархіву переглянути нормативно-правові 
акти у сфері архівної справи і діловодства та скласти план приведення 
зазначених актів у відповідність до чинного законодавства з урахуван-
ням строків, зазначених у листі Міністерства юстиції від 25.07.2014  
№ 10.1-19/46.

2. Сектору нормативно-правового забезпечення продовжувати про-
ведення юридичної та антидискримінаційної експертиз проектів норма-
тивно-правових актів, розроблених структурними підрозділами Укрдерж-
архіву. 

3. Керівникам структурних підрозділів Укрдержархіву забезпечити 
підвищення кваліфікації в Міністерстві юстиції з питань, що стосуються 
розробки проектів нормативно-правових актів відповідних працівників.

В. о. Голови колегії, Перший заступник Голови  
Державної архівної служби  В. М. Воронін

Секретар колегії  І. В. Шеремет

Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву  
від 19.08.2014 № 7/1 “Про підсумки аудиту відповідності, 

фінансового аудиту ЦДІАК України”
від 22 серпня 2014 року № 106

Відповідно до пункту 12 Положення про Державну архівну  служ-
бу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня  
2011 р. № 407/2011 та пункту 41 Положення про колегію Державної ар-
хівної служби України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 25 лип-
ня 2011 р. № 13,

НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію рішення колегії Укрдержархіву від 19.08.2014 № 7/1 

“Про підсумки аудиту відповідності,фінансового аудиту ЦДІАК України”.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови В. М. Воронін
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РІШЕННЯ
Колегії Державної архівної служби України

від 19 серпня 2014 року № 7/1

Про підсумки аудиту відповідності, фінансового аудиту  
ЦДІАК України

На виконання наказу Державної архівної служби України від 
16.05.2014 № 56 “Про проведення аудиту відповідності та фінансового 
аудиту Центрального державного історичного архіву України, м. Київ” 
робочою групою у період з 26 травня по 16 червня 2014 року проведе-
но аудит відповідності та фінансовий аудит Центрального державно-
го історичного архіву України, м. Київ (далі ЦДІАК України) за 2012– 
2013 роки.

Аудит здійснювався відповідно до Плану робіт Державної архівної 
служби на 2014 рік та питань програми перевірки.

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

Діяльність архіву здійснюється відповідно до Положення про ЦДІАК 
України, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 21.05.2012  
№ 761/5.

ЦДІАК України як державний орган виконує завдання та функції 
держави з управління архівною справою та діловодством, забезпечує об-
лік, збереженість документів Національного архівного фонду загально-
державного значення свого профілю і використання відомостей, що в них 
містяться.

Для найбільш ефективного вирішення питань, що належать до ком-
петенції ЦДІАК України, обговорення найважливіших напрямів його 
діяльності, в архіві утворено постійно діючі консультативно-дорадчі ор-
гани: колегію, науково-методичну раду, експертно-перевірну комісію, які 
діють відповідно  до річних планів, затверджених директором архіву.

ЦДІАК України розташований у головному корпусі комплексу споруд 
центральних державних архівних установ України за адресою: м. Київ, 
вул. Солом’янська, 24. Технічне обслуговування сховищ, виробничих та 
службових приміщень ЦДІАК України здійснює Дирекція з експлуатації 
комплексу споруд центральних державних архівних установ України.

Комплекс споруд, в якому розміщений архів, забезпечений постами 
позавідомчої охорони. Пропускний режим до приміщень комплексу спо-
руд здійснюється через електронну систему турнікетів. Наказом дирек-
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тора архіву від 04.01.2013 № 1 про забезпечення режиму збереженості 
документів визначено осіб, на яких покладено персональну відповідаль-
ність за збереженість документів в архівосховищах, а також визначено 
осіб, відповідальних за опечатування сховищ, які мають право відкрива-
ти і закривати службові приміщення архіву. Доступ до приміщень архіву 
регламентується Інструкцією з охорони праці № 4 “Доступ працівників 
та відвідувачів до приміщень ЦДІАК України”, яка затверджена нака-
зом директора архіву від 01.04.2011 № 13. У кожному сховищі ведеться 
книга обліку відвідувачів. Працює електронно-карткова система досту-
пу до дверей, що ведуть до комплексу сховищ архіву і сходових клітин. 
Сховище, де зберігаються унікальні документи та документи, що мають 
у зовнішньому оформленні або в додатках до них матеріальні цінності,  
оснащено охоронною сигналізацією.

Дотримання правил пожежної безпеки регламентується наказом ди-
ректора від 01.04.2011 № 13, яким затверджено Інструкцію  від 01.04.2011 
№ 12 “Про заходи з пожежної безпеки”, призначено відповідальних за 
пожежну безпеку осіб в робочих приміщеннях та сховищах, та наказом 
від 03.08.2012 № 24, яким затверджено Положення про добровільну по-
жежну дружину та її склад. Згідно з журналом обліку вогнегасників в схо-
вищах знаходиться 38 вогнегасників, щорічно проводиться їх технічне 
обслуговування. Також ведеться журнал реєстрації інструктажів з питань 
пожежної безпеки. Cховища архіву обладнано пожежною сигналізацією.

Архівосховища також оснащено електронними термогігрометрами, 
показники яких щоденно фіксуються у  журналах обліку температурно-
вологісного режиму. Щоденно здійснюється вологе прибирання у схо-
вищах. Сховища обладнано системою вентиляції та кондиціонування 
повітря.

Наказом Укрдержархіву від 18.12.2013 № 184 “Про чисельність пра-
цівників центральних державних архівних установ” у ЦДІАК України за-
тверджено 61 штатну одиницю, з них 25 – державні службовці.

На час аудиту фактично зайняті посади 55 штатних одиниць, з них  
21 державних службовців.

Положення про структурні підрозділи ЦДІАК України затверджено 
наказом директора архіву від 30.12.2013 № 55.

В архіві діє Колективний договір між адміністрацією та профспіл-
ковим комітетом ЦДІАК України на 2010–2014 роки, зареєстрований  
в Управлінні праці та соціального захисту населення Солом’янської 
районної в м. Києві державної адміністрації.

Організація роботи з питань недопущення та профілактики  ко-
рупційних правопорушень в ЦДІАК України здійснюється відповідно  
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до Планів заходів щодо попередження та профілактики корупційних пра-
вопорушень в апараті Укрдержархіву, Державному департаменті СФД та 
установах, що належать до сфери управління Укрдержархіву, затвердже-
них наказами Укрдержархіву від 09.04.2012 № 56 та від 18.03.2013 № 36.

Представники архіву протягом 2012–2013 років виступали з допові-
дями та брали участь у міжнародних конференціях та семінарах, консуль-
тували іноземних громадян у читальному залі архіву, долучалися до ор-
ганізації та проведення міжнародних виставок.

Популяризація документів архіву, ознайомлення громадськості з ро-
ботою ЦДІАК України здійснюється шляхом інтерв’ю кореспондентам 
газети, публікацій у періодичній пресі, виступів на радіо та телебаченні.

У 2012 році Укрдержархівом було затверджено кошторис на суму 
4397,7 тис. грн. (загальний фонд 4202,6 тис. грн., спеціальний фонд  
195,1 тис. грн.).

У 2013 році Укрдержархівом було затверджено кошторис на суму 
4571,0 тис. грн. (загальний фонд 4408,9 тис. грн., спеціальний фонд  
162,1 тис. грн.).

Слід зазначити, що видатки загального фонду з урахуванням змін 
на оплату праці працівників архіву та нарахування на неї становили у  
2012 році – 99,8 %, у 2013 році – 99,9 %. Видатки на оплату послуг (крім 
комунальних) відповідно 0,2 % та 0,1 % .

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду складали ви-
датки на  використання товарів та послуг.

Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що основна части-
на коштів за загальним фондом витрачається на виплату заробітної плати 
та нарахування на неї. Всі інші незабезпечені видатки здійснюються за 
рахунок надходжень до спеціального фонду держбюджету.

Фінансова звітність архіву відповідає вимогам Порядку складання 
фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами 
бюджетних коштів. 

Водночас, потребує подальшого удосконалення робота дорадчих 
органів ЦДІАК України. Контроль за виконанням рішень колегії недо-
статній, оскільки в рішеннях колегії не зазначено терміни виконання за-
вдань, питання контролю за виконанням рішень колегії не виноситься на 
її розгляд. У річних планах-звітах роботи колегії відсутні відмітки про 
виконання. Звіти про виконання планів роботи ЕПК відсутні. 

При розподілі обов’язків не враховано питання щодо здійснення між-
народного співробітництва у сфері архівної справи та діловодства, участі 
у розробленні цільових програм та планів розвитку архівної справи.
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Деякі табелі робочого часу не погоджені керівником та не підписані 
виконавцем.

Відсутній порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних по-
сад державних службовців в ЦДІАК України. Потребує доопрацювання 
положення про сектор організаційно-кадрової роботи.

При підготовці наказів з кадрових питань у констатуючій частині на-
казу відсутні посилання на нормативно-правовий акт; в підставах – поси-
лання на заяву працівника із датою подання заяви; не завжди здійснюєть-
ся візування наказів посадовими особами, відсутній журнал реєстрації 
наказів з адміністративно-господарських питань.

Система вентиляції та кондиціонування повітря застаріла та потре-
бує заміни. Через порушення температурно-вологісного режиму у схо-
вищах існує загроза активізації та росту мікроорганізмів, що вражають 
документи, наявне дерев’яне стелажне обладнання потребує заміни на 
металеве. Більше половини документів архіву потребує реставрації та 
ремонту. Не забезпечено в повному обсязі охоронний та протипожежний 
режим в сховищах.

Більше половини документів архіву потребує реставрації та ремонту, 
при цьому є тенденція до зменшення обсягів цих видів робіт.

Лікарняні листи  не заповнені в розділі “Належить до виплати”, деякі 
не підписані головним бухгалтером.

В наказах про звільнення не вказуються кількість днів невикориста-
ної  відпустки, за які виплачується компенсація.

У зв’язку  з тим, що видатки, які були передбачені у Державних 
бюджетах України на 2012–2013 роки, спрямовувалися на забезпечен-
ня найнагальніших потреб установ, що належать до сфери управління 
Укрдержархіву, виділене фінансування не забезпечувало у повному об-
сязі вирішення першочергових проблем життєдіяльності ЦДІАК. 

Оскільки основні проблеми життєдіяльності ЦДІАК України вирі-
шуються за рахунок власних надходжень до спеціального фонду, необ-
хідно здійснити заходи щодо збільшення надходжень коштів до спеціаль-
ного фонду.

Зважаючи на викладені результати аудиту відповідності та фінансо-
вого аудиту ЦДІАК та відповідно до вимог Стандартів внутрішнього ау-
диту, враховуючи існуючі недоліки в роботі, колегія вирішує: 

1. Взяти до відома умовно-позитивний висновок робочої групи щодо 
діяльності ЦДІАК України.

2. Директору ЦДІАК Кісілю І. М:
до 20.10.2014 року розробити план заходів щодо усунення недоліків 

з врахуванням пропозицій робочої групи.
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3. Заступнику Голови Укрдержархіву (Музичу О. В.) забезпечити 
контроль за виконанням плану заходів з врахуванням пропозицій робочої 
групи.

В. о. Голови колегії, Перший заступник Голови  
Державної архівної служби  В. М. Воронін

Секретар колегії  І. В. Шеремет

Довідка
про підсумки аудиту відповідності,

фінансового аудиту ЦДІАК України

Відповідно до пункту 2.6.2.1 Плану роботи Державної архівної 
служби України на 2014 рік, затвердженого Головою Державної архів-
ної служби України, погодженого Міністром юстиції України  30 грудня 
2014 року та на підставі наказу Державної архівної служби України від 
16.05.2014 № 56 “Про проведення аудиту відповідності та фінансового 
аудиту Центрального державного історичного архіву України, м. Київ” за 
період 2012–2013 роки робочою групою проведено аудит відповідності та 
фінансовий аудит Центрального державного історичного архіву України, 
м. Києва (надалі – ЦДІАК, архів).

Аудит проводився з 26 травня по 16 червня 2014 року, у відповід-
ності до питань програми перевірки.

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

– з правом першого підпису – директор Кисіль І. М., заступник ди-
ректора Демченко Л. Я.;

– з правом другого підпису: начальник фінансово-економічного від-
ділу Вершиніна Л. А., провідний спеціаліст Ніколенко О. Ф.

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

ЦДІАК у своїй діяльності керується Конституцією та законами  
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, на-
казами Міністерства юстиції України та Укрдержархіву, іншими актами 
законодавства України, а також Положенням про Центральний держав-
ний історичний архів України, м. Київ, затвердженим наказом Міністерс-
тва юстиції України від 21.05.2012 № 761/5.
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ЦДІАК як державний орган виконує завдання та функції держави з 
управління архівною справою та діловодством, забезпечує облік, збере-
женість документів Національного архівного фонду загальнодержавного 
значення свого профілю і використання відомостей, що в них містяться.

Відповідно до довідки відділу статистики у Солом’янському 
районі Головного управління статистики м. Києва № АБ 518309, 
ЦДІАК зареєстровано за ідентифікаційним кодом 03494310 як юридич-
ну особу (Свідоцтво серії АОО № 697780). Місцезнаходження – 03110,  
м. Київ, Солом’янський район, вул. Солом’янська, 24; організаційно-
правова форма – 425 державна організація (установа, заклад). Види 
діяльності за КВЕД 91.01 функціонування бібліотек і архівів, інститу-
ційний сектор економіки за КІСЕ S.1311 – центральні органи державно-
го управління. ЦДІАК взято на облік в органах державної податкової служби  
03.06.2009 р. № 75/29-004. ЦДІАК зареєстровано як платника податку на до-
дану вартість в органах державної податкової служби (ДПА у Залізничному  
р-ні м. Києва) – свідоцтво від 04.09.1997 № 36026247.

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

Державною архівною службою України у 2009 році було проведено 
комплексну перевірку діяльності ЦДІАК.

У ході проведення перевірки комісією Держкомархіву були встанов-
лені численні недоліки. На рішення колегії Держкомархіву від 21.07.2009 
року “Про стан архівної справи в ЦДІАК України” архівом був розроб-
лений План заходів щодо усунення недоліків. У травні 2010 року було 
проведено перевірку “Про стан усунення порушень, виявлених поперед-
ньою комплексною перевіркою в ЦДІАК”. ЦДІАК в основному усунув 
недоліки, виявлені перевіркою.

Разом з тим, залишається низка не усунутих недоліків. Не проведена 
модернізація системи автоматичного пожежегасіння, пожежної сигналі-
зації, вентиляції та кондиціювання повітря. Організація дорадчих органів 
ЦДІАК потребує удосконалення. Мають місце порушення ведення форм 
планово-звітної документації.

Організація роботи архіву

У архіві встановлено розподіл обов’язків між директором і його за-
ступниками (наказ від 04.01.2010 № 3). Розроблено та затверджено поло-
ження про структурні підрозділи (наказ від 30.12.2013 № 55). Посадові 
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інструкції працівників архіву в наявності та засвідчені підписами. Поло-
ження про структурні підрозділи в повній мірі відповідають завданням і 
функціям архіву,  визначеним положенням про ЦДІАК.

Пріоритети у роботі ЦДІАК розроблено відповідно до пріоритет-
них напрямів розвитку архівної справи та завдань архіву, розглянуто на 
підсумкових засіданнях колегії ЦДІАК, та введено в дію наказами від 
02.04.2012 № 10 та від 21.03.2013 № 10.

Основну діяльність архіву організовано відповідно до річного плану.
З метою погодженого вирішення питань, що належить до компе-

тенції ЦДІАК в архіві утворено постійно діючі дорадчі органи – коле-
гія, експертно-перевірна комісія (далі – ЕПК), науково-методична рада  
(далі – НМР), що діють відповідно до затверджених річних планів.

Положення про колегію затверджено наказом архіву від  06.10.2009 
№ 25, її персональний склад – наказом Укрдержархіву від 13.03.2014  
№ 71.

Робота колегії здійснюється згідно з річним планом-звітом роботи, 
затвердженим директором ЦДІАК.

Розглянуто всі питання передбачені річним планом-звітом роботи ко-
легії. На засіданнях колегії розглядаються питання забезпечення збереже-
ності документів, стан дотримання фінансової та бюджетної дисципліни, 
охорони праці та протипожежної безпеки, виконання антикорупційного 
законодавства, робота із зверненнями громадян. Питання про підсумки 
роботи ЦДІАК розглядаються 3 рази на рік.

Протягом 2012–2013 років проведено 13 засідань колегії, на яких 
розглянуто 28 питань. Усі засідання оформлено протоколами, підписано 
головою та секретарем колегії.

ЕПК ЦДІАК працює відповідно до затверджених директором річ-
них планів роботи та згідно з положенням, затвердженим наказом від 
18.02.2013 № 7.

До оновленого складу ЕПК (наказ від 30.01.2013 № 4) входять фах-
івці ЦДІАК, представники Укрдержархіву та Інституту української архе-
ографії НАН України.

Протягом 2012–2013 років проведено 12 засідань ЕПК, на яких роз-
глянуто описи справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання, 
акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, гро-
шову оцінку документів, що передаються у тимчасове користування, по-
ложення про архівний підрозділ ЦДІАК, номенклатуру справ, інструкцію 
з діловодства, тощо.

Роботу НМР регламентує положення, затверджене наказом від 
30.12.2013 № 54, яке відповідає Типовому положенню про Науково-ме-
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тодичну раду Центрального державного архіву, Державного архіву в 
Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і 
Севастополя, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 
10.04.2013 № 667/5. До складу НМР, затвердженого наказом від 02.03.2010 
№ 10, крім фахівців архіву, включено заступника Голови Укрдержархіву.

НМР здійснює свою діяльність відповідно до річних планів, затвер-
джених головою НМР. Усі засідання оформлено протоколами, підписано 
головою та секретарем НМР.

Водночас, розподіл обов’язків у керівництві ЦДІАК України, не при-
ведено у відповідність до нового Положення про ЦДІАК. Зокрема при 
розподілі обов’язків не враховано питання щодо здійснення міжнарод-
ного співробітництва у сфері архівної справи та діловодства, участі у 
розробленні цільових програм та планів розвитку архівної справи, тощо.

Потребує подальшого удосконалення робота дорадчих органів.
Планами роботи колегії передбачено проведення засідань колегії  

6 разів на рік, водночас відповідно до положення про колегію ЦДІАК її 
засідання повинні проводитись раз на квартал.

Контроль за виконанням рішень колегії недостатній, оскільки в рі-
шеннях колегії не зазначено терміни виконання завдань, питання конт-
ролю за виконанням рішень колегії не виноситься на її розгляд. У річних 
планах-звітах роботи колегії відсутні відмітки про виконання.

Звіти про виконання планів роботи ЕПК відсутні. 
Потребує більш чіткої організації науково-методична робота архіву.
Зокрема, не належним чином здійснюється планування роботи нау-

ково-методичної ради. Потребують доопрацювання та уточнення плани 
НМР, що складені формально та якими не передбачено розгляд науково-
методичних робіт, розробка яких передбачена планами науково-дослідної 
та методичної роботи ЦДІАК (ф. 102).

Згідно з положенням про НМР ЦДІАК на її засіданнях обговорюють-
ся: складання проектів планів науково-дослідної та методичної роботи, 
впровадження наукових і методичних розробок, науково-видавничої ро-
боти; підготовка програм досліджень, етапних та підсумкових звітів про 
розробку науково-дослідних тем, пропозицій щодо розроблення (перер-
облення) нормативних документів і методичних посібників з усіх напря-
мів діяльності ЦДІАК та ін. Однак, питання складання проектів планів 
науково-дослідної та методичної роботи, впровадження наукових і мето-
дичних розробок, науково-видавничої роботи не обговорювалися.

Не зважаючи на те, що до складу НМР включено заступника голови 
Укрдержархіву Музичу О. В., до участі у роботі НМР вона не залуча-
лась.
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Протягом 2012–2013 років ЦДІАК не брав участі у конкурсах науко-
во-методичних і науково-інформаційних робіт з архівознавства, докумен-
тознавства, археографії та наукових праць імені Василя Веретенникова  
у галузі архівознавства, археографії і документознавства.

Мають місце порушення ведення форм планово-звітної документації.
Потребують доопрацювання звіти щодо виконання планових завдань 

структурних підрозділів та працівників архіву (ф. 111, 112), оскільки пла-
ни – звіти структурних підрозділів, працівників ЦДІАК відрізняються по 
формі, не завжди містять планові показники, показники обсягу викона-
них робіт, норми виробітку, бюджет часу на їх виконання та деякі запов-
нюються олівцем.

Аналіз стану кадрової роботи

Робота з кадрами у ЦДІАК проводиться відповідно до вимог Кон-
ституції України, Кодексу законів про працю, законів України “Про де-
ржавну службу”, “Про засади запобігання і протидії корупції” та інших 
нормативно-правових актів з питань трудового законодавства та держав-
ної служби.

Всього наказом Укрдержархіву від 18 грудня 2013 року № 184 “Про 
чисельність працівників центральних державних архівних установ” за-
тверджено 61 штатна одиниця, з них 25 – державні службовці.

На час перевірки фактично зайняті посади – 55 одиниць, з них  
21 державних службовців.

В ЦДІАК розроблено Правила внутрішнього трудового розпорядку 
для працівників, затверджених наказом від 27.02.2007 № 14.З Правилами 
ознайомлюються всі працівники архіву, в кожному відділі є копії Правил. 
Проте немає підписів працівників про ознайомлення з Правилами.

Довідково: Відповідно до статті 142 Кодексу законів про працю Пра-
вила внутрішнього трудового розпорядку повинні бути затверджені збо-
рами трудового колективу.

Діє Колективний договір між адміністрацією та профспілковим ко-
мітетом ЦДІАК на 2010–2014 роки, зареєстрований в Управлінні праці 
та соціального захисту населення Солом’янської районної в м. Києві  
державної адміністрації.

Для організації кадрової роботи в архіві створено сектор органі-
заційно-кадрової роботи у кількості 2 осіб. Розроблено положення про 
сектор організаційно-кадрового роботи, затверджене директором архіву  
30 грудня 2013 року.

Прийом на державну службу та просування на більш високі посади 
протягом 2012–2013 років здійснювалися шляхом стажування.
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На період стажування за стажистом закріплявся керівник струк-
турного підрозділу, відповідальний за стажування. В особових справах  
державних службовців, які проходили стажування є індивідуальний план 
стажування, звіти про стажування, висновки керівників стажування щодо 
можливості використання стажиста на державній службі. У 2013 році, 
за результатами стажування на посади головних спеціалістів призначено 
провідних спеціалістів Орел Ю. В., Устимець Н. М., Степанченко І. П.

При призначенні на посаду державних службовців перевага від-
дається працівникам архіву, які мають досвід роботи в архіві та зареко-
мендували себе кваліфікованими спеціалістами, а також особам з досві-
дом роботи.

Конкурси на заміщення вакантних посад упродовж 2012–2013 років 
не проводилися. У зв’язку з цим, не проводилися і спеціальні перевірки 
відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із 
виконанням функцій держави.

Наказом ЦДІАК від 21 травня 2010 року № 25 затверджено склад 
конкурсної комісії. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 
державних службовців регулюється Порядком проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 та Поряд-
ком проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад держав-
них службовців ЦДІАК, затвердженого наказом від 19 вересня 2011 року 
№ 28. Затверджено Перелік питань на перевірку знання законодавства з 
урахуванням специфіки функціональних повноважень ЦДІАК. Головою 
Конкурсної комісії затверджено екзаменаційні білети.

З метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому дору-
чається, встановлювався випробувальний термін. Випробувальний тер-
мін встановлювався для працівників, які зараховуються на посади неде-
ржавних службовців.

Ранги присвоюються в індивідуальному порядку відповідно до 
займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи. 
Ранги присвоюються державним службовцям одночасно з прийняттям їх 
на державну службу, призначенням на вищу посаду в межах відповідної 
категорії посад. Особам, які вперше зараховуються на державну службу, 
присвоюється найнижчий ранг в межах відповідної категорії посад. Чер-
говий ранг державного службовця присвоюється через відпрацьовані два 
роки за поданням безпосереднього керівника. Позитивне рішення прий-
мається за умови успішної роботи. В особових справах є подання керів-
ника структурного підрозділу про присвоєння чергового рангу.
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Стаж державної служби обчислюється відповідно до Порядку об-
числення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.05.1994 № 283, на підставі записів у трудових 
книжках та інших підтверджуючих документах. Про встановлення над-
бавки державним службовцям за вислугу років видаються накази. У ході 
аудиту встановлено, що в наказах про встановлення надбавки за вислугу 
років державним службовцям не правильно зазначено посилання на нор-
мативно-правовий акт. В наказах йдеться посилання на постанову Кабі-
нету Міністрів України від 20 грудня 1993 року № 1049 “Про надбавки за 
вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших держав-
них органів” згідно з якою працівникам, у яких протягом календарного 
місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір 
надбавки змінюється з наступного місяця. Натомість, надбавка за вислу-
гу років державним службовцям встановлюється відповідно до пункту 
3 постанови Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 № 283, згідно з 
якою державним службовцям, у яких протягом календарного місяця ви-
никло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки 
змінюється з дня набуття права на підвищення. У зв’язку з цим, без до-
тримання чинного законодавства неправильно встановлено виплату над-
бавки за вислугу років наступним державним службовцям: Бабкіній В. Л. 
(наказ від 15.02.2012 № 9-к), Кісілю І. М. (наказ від 01.06.2013 № 29-к), 
Бульбонюку Я. М. (наказ від 26.09.2013 № 59-к).

На кожного працівника розроблено та затверджено посадову інс-
трукцію, з якою працівник ознайомлений під розпис. В ході аудиту вста-
новлено, що посадові інструкції державних службовців підготовлено 
без додержання вимог Довідника типових професійно-кваліфікаційних 
характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом На-
ціонального агентства України з питань державної служби від 13.09.2011 
№ 11 та додатку 1 до нього.

Розподіл працівників за віком показує, що найчисельнішою є вікова 
група від 36 до 45 років – 14 працівників (24 %). Вікова група від 28 до  
35 років складає 10 працівників (17 %), від 46 до 55 років – 10 працівників 
(17 %), від 56 до 59 років – 7 працівників (12 %), старше 60 років – 10 пра-
цівників (17 %). У віковій структурі частка молоді до 27 років становить 
13 % (8 працівників). Аналіз вікового складу свідчить про те, що значну 
кількість (50 %) колективу становлять висококваліфіковані працівники  
з досвідом роботи.

Розподіл за стажем становить:
 до 1 року 2 %
 1–5 років 31 %
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 5–10 років 26 %
 10–15 років 12 %
 15–25 років 22 %
 понад 25 років 7 %
Масового відтоку працівників протягом  2012 2013 років не відбува-

лося. Упродовж 2012 року звільнилося 3 працівника, 2013 року – 2 пра-
цівника. Плинність кадрів становить у середньому 4 %, що є низьким 
показником.

Аналіз працівників за рівнем освіти показав, що 42 працівники ма-
ють повну вищу освіту (71 %), з них історико-архівну   3, історичну – 23, 
юридичну – 3, вищу іншу – 13 працівників. Працівників з освітою магіст-
ри державного управління в архіві немає.

Організовано підвищення кваліфікації працівників ЦДІАК. Упро-
довж 2011–2013 років 9 державних службовців підвищували кваліфіка-
цію за програмами короткотермінових семінарів в Інституті підвищення 
кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управ-
ління при Президентові України, Центрі перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників юстиції.

Щороку директором затверджуються графіки відпусток. Відпустки 
працівникам надаються на підставі поданих заяв. При оформленні на-
казів про надання щорічних відпусток, робочий рік та тривалість визна-
чається вірно. Колективним договором передбачено додаткову відпустку 
працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю 7 календарних 
днів відповідно до статті 8 Закону України “Про відпустки”.

Відповідно до Порядку ведення особових справ державних служ-
бовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.05.98 № 731, на кожного державного службовця 
архіву заведено особову справу. Особові справи заведено і на недержав-
них службовців. Всі особові справи зареєстровано в журналі ведення 
особових справ. Всі аркуші справи пронумеровано, складено опис до-
кументів. Копії документів завірено кадровою службою.При звільненні 
працівника з посади в книзі є відмітка про припинення ведення справи.

В особових картках (форма П–2ДС) заповнено всі розділи. Є візи пра-
цівників про ознайомлення з записами, що ведуться в особовій картці.

Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок пра-
цівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 
29.07.93 № 58, трудові книжки, в яких зроблено записи про призначення, 
присвоєння рангів, прийняття присяги, нагородження, продовження тер-
міну перебування на державній службі зареєстровано в журналі обліку 
трудових книжок. При звільненні працівник отримує книжку та ставить 
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свій підпис у книзі про її отримання. Особові справи з трудовими книж-
ками зберігаються у металевому сейфі, який опечатується.

Для заміщення вакантних посад державних службовців та просуван-
ня їх по службі створено кадровий резерв. Кадровий резерв на посади ди-
ректора та його заступників щорічно затверджується наказом Укрдержар-
хіву. Сформовано списки кадрового резерву на керівників структурних 
підрозділів архіву та спеціалістів, затверджених наказами від 04.11.2011 
№ 39, від 08.11.2012 № 34. Розроблено особисті річні плани, зарахованих 
до кадрового резерву. Заяви, подані працівниками, реєструються в жур-
налі реєстрації внутрішніх документів.

Ведуться журнали реєстрації наказів директора про призначення, пе-
реміщення, звільнення та заохочення особового складу; наказів директо-
ра з основної діяльності; наказів директора про відрядження, відпустки, 
стягнення; внутрішніх документів.

При цьому:
назви журналів реєстрації не відповідають вимогам Переліку типових 

документів, що створюються під час діяльності органів державної влади 
та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організа-
цій, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 12.04.2012 № 578/5,  
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 17.04.2012 за № 571/20884;

в журналі реєстрації наказів з основної діяльності зареєстровано 
накази, що не потребують постійного зберігання, а саме, про навчання 
працівників, графіки чергування, перенесення робочих днів тощо. Отже, 
накази про навчання працівників реєструються в журналі реєстрації на-
казів про відрядження. Інші подібні накази реєструються в журналі реєст-
рації наказів з адміністративно-господарських питань (строк зберігання  
5 років);

накази з кадрових питань не візуються працівником кадрової служ-
би, який створив документ та посадовими особами, яких стосується до-
кумент;

у констатуючій частині наказу не зазначено обгрунтування або мети 
видання наказу, тобто немає посилання на нормативно-правовий акт  
(наприклад накази: 2012 року № 35-к; 2013 року №№ 1-к, 8-к, 47-к).

Аналіз виконання антикорупційного законодавства в ЦДІАК

Організація роботи з питань недопущення та профілактики  коруп-
ційних правопорушень в ЦДІАК України у 2012–2013 роках та першої 
половини 2014 року здійснюється відповідно до Планів заходів щодо 
попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті 
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Укрдержархіву, Державному департаменти СФД та установах, що нале-
жать до сфери управління Укрдержархіву, затверджених наказами Укрде-
ржархіву від 9 квітня 2012 року № 56, від 18 березня 2013 року № 36, від 
13 лютого 2014 року № 28.

З метою належного дотримання вимог законодавства з питань за-
побігання і протидії корупції в ЦДІАК України визначено посадових 
осіб, на яких покладено обов’язки з організації роботи щодо запобі-
гання корупції, які затверджені наказом Укрдержархіву від 31 березня  
2014 року № 44 в особах директора архіву Кісіля І. М. та завідувача сек-
тору організаційно-кадрової роботи Мельник О. В.

Протягом звітного періоду розстановка кадрів здійснювалась від-
повідно до Закону України “Про державну службу”, забезпечувався кон-
троль за щорічним поданням державними службовцями декларацій про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Всі декла-
рації державних службовців подані у визначені законодавством терміни. 
Декларацію особи яка звільнилась у 2014 році (Орел Ю. В.) подано та 
долучено до особової справи.

Забезпечено щоквартальне інформування Укрдержархів про вико-
нання заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інте-
ресів державних службовців та його врегулювання передбачених наказом 
Укрдержархіву від 27 червня 2013 року № 88 та виконання Планів заходів 
щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень.

В перших півріччях 2012–2013 років проводились засідання колегії 
ЦДІАК України, на яких розглядались питання про стан виконання вимог 
Закону України “Про засади запобігання та протидію корупції”.

Протягом 2012–2013 року не вживались заходи щодо підвищен-
ня кваліфікації працівників з питань запобігання та протидії корупції.  
В 2014 році заплановано підвищення кваліфікації двох працівників ар-
хіву.

Архів реалізує положення Закону України від 13 січня 2011 року  
№ 2939-VI “Про доступ до публічної інформації”, на офіційному веб-сай-
ті архіву забезпечено доступ до інформації про склад документів та діяль-
ність архіву, також на сайті діє пошукова система; рубрику “Запобігання 
проявам корупції” наповнено в достатньому обсязі.

Аудитом встановлено порушення вимог:
Статті 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії коруп-

ції” та постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року  
№ 706 “Питання запобігання та виявлення корупції”, положення про сек-
тор організаційно-кадрової роботи не приведено у відповідність до за-
значених нормативно правових актів в частині здійснення логічного та 
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арифметичного контролю декларацій про майно, доходи і зобов’язання 
фінансового характеру.

Довідково: Листом Укрдержархіву від 11 жовтня 2013 року  
№ 02.2/3429 було попереджено про необхідність приведення у відповід-
ність до чинного законодавства положення про структурні підрозділи від-
повідальні за попередження та протидію корупції;

В деклараціях майже всіх працівників зустрічаються пусті графи, 
або графи перекреслені “Z”; не зазначено вид доходу членів сім’ї, хоча в 
графі “загальна сума” вказаний дохід.

Довідково:  Листом Укрдержархіву від 21 березня 2014  року  
№ 02.2/924 направлено методичні рекомендації щодо декларування май-
на, доходів і зобов’язань фінансового характеру наданих Міністерством 
юстиції;

Статті 14 Закону України “Про засади запобігання і протидії коруп-
ції” та пункту 3.8 Загальних правил поведінки державного службовця, 
затверджених наказом Головдержслужби України від 4 серпня 2010 року  
№ 214, не здійснено будь-яких заходів щодо прийняття рішення про захо-
ди контролю стосовно предмета наявного конфлікту інтересів.

Пункту 4 наказу Укрдержархіву від 13 лютого 2014 року № 28 Про 
затвердження Плану заходів щодо попередження та профілактики коруп-
ційних правопорушень в апараті Укрдержархіву, Державному департа-
менті СФД та установах, що належать до сфери управління Укрдержар-
хіву, на 2014 рік, в планах роботи сектору організаційно-кадрової роботи 
не передбачено виконання постанови Кабінету Міністрів України від  
20 жовтня 2011 року № 1094, виконання Планів заходів щодо попереджен-
ня та профілактики корупційних правопорушень, можливості проведення 
спецперевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних 
службовців.

Виконання завдань з питань забезпечення збереженості  
та обліку документів НАФ ЦДІАК

Центральний державний історичний архів України, м. Київ розта-
шований у будинку комплексу споруд центральних державних архівів 
у м. Києві за адресою: вул. Солом’янська, 24. Технічне обслуговування 
комплексу споруд проводить Дирекція з експлуатації комплексу споруд 
центральних державних архівних установ України.

Сховища архіву площею 3175,5 кв. м. та об’ємом 7562,18 куб. м. роз-
ташовані в головному корпусі на 1-6, 9 поверхах 3 та 4 відсіків. та систе-
мою вентиляції повітря.
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Комплекс споруд, в якому розміщений архів, забезпечений постом 
позавідомчої охорони. Пропускний режим до приміщень комплексу спо-
руд здійснюється через електронну систему турнікетів. В’їзд на тери-
торію комплексу споруд відбувається за перепустками. Наказом дирек-
тора архіву від 04.01.2013 № 1 про забезпечення режиму збереженості 
документів визначено осіб, на яких покладено персональну відповідаль-
ність за збереженість документів в архівосховищах, а також визначено 
осіб, відповідальних за опечатування сховищ, які мають право відкрива-
ти і закривати службові приміщення архіву. Доступ до приміщень архіву 
регламентується Інструкцією з охорони праці № 4 “Доступ працівників 
та відвідувачів до приміщень ЦДІАК України”, яка затверджена наказом 
директора від 01.04.2011 № 13. У кожному сховищі ведеться книга облі-
ку відвідувачів. Працює електронно-карткова система доступу до дверей, 
що ведуть до комплексу сховищ архіву і сходових майданчиків. Сховище, 
де зберігаються унікальні документи та документи, які мають у зовніш-
ньому оформленні або в додатках до них матеріальні цінності, оснащено 
охоронною сигналізацією.

Дотримання правил пожежної безпеки регламентується наказом ди-
ректора від 01.04.2011 № 13, яким затверджено Інструкцію  від 01.04.2011 
№ 12 “Про заходи з пожежної безпеки”, призначено відповідальних за по-
жежну безпеку осіб в робочих приміщеннях та сховищах та наказом від 
03.08.2012 № 24, яким затверджено Положення про добровільну пожеж-
ну дружину та її склад. За журналом обліку вогнегасників в сховищах 
знаходиться 38 вогнегасників, щорічно проводиться їх технічне обслуго-
вування. Також ведеться журнал реєстрації інструктажів з питань пожеж-
ної безпеки. В листопаді 2013 року  співробітник архіву, який проводить 
інструктажі з пожежної безпеки, пройшов спеціальне навчання з питань 
пожежної безпеки. Cховища архіву обладнано пожежною сигналізацією.

Справи зберігаються в коробках на металевих стелажах протяжніс-
тю 15767,6 пог. м. та дерев’яних стелажах протяжністю 358 пог. м.

Санітарно-гігієнічний режим та температурно-вологісний режим у 
сховищах підтримується та контролюється працівниками відділу забез-
печення збереженості документів та відділу давніх актів архіву. Сховища 
оснащено електронними термогігрометрами, показники яких щоденно 
фіксуються у журналах обліку температурно-вологісного режиму. Що-
денно здійснюється вологе прибирання у сховищах. Сховища обладнано 
системою вентиляції та кондиціонування повітря. Три рази на рік відбу-
вається заміна фільтрів на подачі повітря.

Станом на 01.01.2014 року в архіві зберігається 1615 фондів  
1300476 од. зб. і всі закартоновано.
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З метою забезпечення пошуку документів у сховищах складено по-
фондові топографічні покажчики у картковій формі, які зберігаються у 
відповідному сховищі. Для контролю за станом сховищ щорічно склада-
ються паспорти архівосховищ.

У 2012–2013 роках Державним центром збереження документів 
НАФ проводилися роботи з поліпшення фізичного стану документів ар-
хіву та створення страхового фонду на документи: проведено реставрацію  
28072 арк. (у 2012 році – 15035, у 2013 році – 13037); відремонтовано 
121567 арк. (у 2012 році – 66399, у 2013 році – 55168), проведено оправ-
лення та підшивку 6884 справ (у 2012 році – 2444, у 2013 році – 4440); 
створено страховий фонд на 8926 справ (у 2012 році – 4222, у 2013 році 
– 4704);. проведено консерваційно-профілактичне оброблення 412 од. зб. 
страхового фонду (у 2012 році – 183, у 2013 році – 229).

Станом на 01.01.2014 року створено страховий фонд на 275481 од. зб., 
що складає 21 % від загальної кількості документів та створено фонд ко-
ристування на 236184 од. зб., що складає 18 % від загальної кількості 
документів.

Проводяться роботи щодо поліпшення фізичного стану біоушкод-
жених документів. У листопаді 2012 року власними силами архіву про-
ведено антисептичну обробку 191 справи з фондів №№ 127, 318, 335, 
442, 485, 491, 492, 574, 1268, 1353, у яких було виявлено чорні плями 
плісняви, після дослідження їх Українським науково-дослідним інсти-
тутом архівної справи та документознавства надано рекомендації щодо 
знезараження даних документів. Після обробки справи оправлено в нові 
обкладинки та повернуто на місця зберігання. Здійснюється постійний 
контроль за станом оброблених документів.

До бюджетних запитів на 2012 та на 2013 роки включалися необ-
хідні кошти на проведення робіт, спрямованих на забезпечення збере-
женості документів архіву. Проте необхідні кошти не виділялись, а всі 
проведені роботи відбувалися за рахунок спецфонду. У 2013 році прид-
бано за рахунок спецфонду стелажне обладнання для страхового фонду 
(3 шафи спеціальні та 1 шафа файлова) на суму 12,6 тис. грн. В листопаді  
2012 року та у жовтні 2013 року проведено технічне обслуговування вогне-
гасників на загальну суму 4439 грн. Також встановлено гратовані двері у 3 та  
4 відсіках на ліфтові шахти на суму 4920 грн.

Загалом ефективність роботи архіву з питань забезпечення збереже-
ності документів можна оцінити як середня, оскільки є проблеми, які пот-
ребують вирішення з метою покращення умов зберігання документів.

Не забезпечено в повному обсязі охоронний та протипожежний ре-
жим в сховищах (6 сховищ не оснащено охоронною сигналізацією, авто-
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матична система пожежогасіння в сховищах виведена з використання і 
потребує модернізації).

Потребує заміни на металеве наявне дерев’яне стелажне обладнання.
Система вентиляції та кондиціонування повітря застаріла та потре-

бує заміни, що в свою чергу спричинює значні коливання температурно-
вологісного режиму (протягом 2012–2013 років, особливо у сховищі на 9 
поверсі,  показники температури коливалися від 14ºС до 30ºС, а вологості 
від 23 % до 63 %.)

Через порушення температурно-вологісного режиму у сховищах іс-
нує загроза активізації та росту мікроорганізмів, що вражають документи 
(на сьогодні в архіві близько 70 % біоушкоджених документів).

Не витримуються нормативні показники температурно-вологісного 
режиму і в сховищах, де зберігається страховий фонд та фонд користу-
вання.

Більше половини документів архіву потребує реставрації та ремонту, 
при цьому є тенденція до зменшення обсягів цих видів робіт (у 2012 році 
відреставровано 15035 арк., відремонтовано 66399 арк., а у 2013 році від-
реставровано 13037 арк., а відремонтовано 55168 арк.).

Оцінка діяльності ЦДІАК України з питань міжнародних зв’язків 
та взаємодії з громадськістю

Міжнародне співробітництво протягом 2012–2013 рр. здійснювалося 
переважно керівництвом ЦДІАК України. Представники архіву виступа-
ли з доповідями та брали участь у роботі пленарних засідань та робочих 
секцій міжнародних конференцій, консультували іноземних громадян у 
читальному залі архіву, долучалися до організації та проведення міжна-
родних виставок.

Так, у 2012 р. заступник директора архіву Демченко Л. Я. взя-
ла участь у черговому засіданні робочої групи з підготовки спільного  
українсько-польського проекту “Пам’ятки європейської цивілізації. Ко-
лекція судових книг часів І речі Посполитої (ХVІ–ХVІІІ ст.) в ЦДІАК 
України” (8–16 червня 2012 р., м. Краків, Польща). Фінансування витрат 
на відрядження здійснювалося за рахунок приймаючої сторони. Резуль-
татом стали домовленості про завершення польською стороною дослід-
жень кодикографії актових книг Правобережної України ХVІ–ХVІІІ ст., 
підготовку українською стороною до друку текстів оригінальних реєстрів 
актових книг ХVІ–ХVІІ ст. Протягом звітного періоду здійснювалося ме-
таграфування та підготовка до публікації текстів реєстрів актових книг 
працівниками ЦДІАК України. Робота триває й досі, оскільки потребує 
значних затрат часу і зусиль.
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Крім того, у 2012 р. ЦДІАК України виступив учасником міжна-
родної виставки “Реліквії старого Київського самоврядування” (Націо-
нальний музей історії України, 25 травня–10 вересня 2012 р.), на якій 
експонувалися оригінали архівних документів. Експонування документів 
здійснювалося згідно Договору між ЦДІАК України, Національним му-
зеєм історії України та ТОВ “Музей історичних та культурних реліквій 
родини Шереметьєвих” від 30 квітня 2012 р., наказу Державної архівної 
служби від 13 квітня 2012 р. № 64 та гарантійного листа Національного 
музею історії України.

У 2012 р. ЦДІАК України та некомерційне акціонерне товариство 
“Тюркська академія” (Республіка Казахстан) провели перемовини про 
наукову співпрацю з питань дослідження історії тюркомовних національ-
них меншин, що проживали на теренах сучасної України та реалізації 
міжнародного проекту “Місце та значення середньо тюркських письмо-
вих пам’яток в історії розвитку тюркських мов”. У результаті перемовин 
(після погодження з Укрдержархівом) 26 грудня 2013 р. було підписа-
но Договір про наукову співпрацю між ЦДІАК України та товариством 
“Тюркська академія” (Республіка Казахстан). Відповідно до Договору 
ведеться робота по відцифруванню архівних документів.

За звітний період у читальному залі архіву зареєстровано 217 інозем-
них відвідувачів (2012 р. – 99 іноземних громадян, 2013 р. – 118) з Росії, 
Ізраїлю, Польщі, США, Канади, Франції, Естонії, Білорусі, Німеччини, 
Молдови, Азербайджану, Швейцарії, Узбекистану, Угорщини, Литви, 
Італії, Казахстану, Шотландії тощо.

У рамках заходів, організованих Укрдержархівом протягом 2012–
2013 рр. ЦДІАК України :

долучився до виявлення та надання копій документів для підготовки 
виставки “Столиця України – м. Київ в архівних документах та матеріа-
лах” (14–15 травня 2013 р., м. Париж, Український культурно-інформа-
ційний центр при Посольстві України у Франції);

директор архіву Кісіль І. М. взяв участь у двох закордонних відряд-
женнях (тристоронній зустрічі керівників державних архівних служб  
України, Росії та Білорусі за участі директорів державних архівних ус-
танов “Інформаційні технології в архівній справі та діловодстві” (29– 
31 травня 2013 р., Брест, Республіка Білорусь) та другому засіданні  
українсько-китайської Підкомісії з питань співробітництва у сфері куль-
тури, м. Пекін (9–13 вересня 2013 р., Китайська Народна Республіка);

працівники архіву брали участь у прийомі іноземних делегацій (ор-
ганізації екскурсій по архіву, під час яких члени делегацій мали змогу оз-
найомитися зі складом та змістом фондів архіву, основними напрямками 
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його діяльності): 3 липня 2012 р. – візит Надзвичайного і Повноважного 
Посла Республіки Молдова в Україні Іона Стевіле, директора Державної 
архівної служби Республіки Молдова Іона Варти та радника Посольства 
Республіки Молдова в Україні Володимира Саранчука; 14 січня 2013 р. – 
візит Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Польща в Україні 
Й. В. Генрика Літвіна; 20 червня 2013 р. – візит делегації Державного 
архіву Чорногорії; 02 жовтня 2013 р. – візит делегації працівників архів-
них установ провінції Хубей (Китайська Народна Республіка); 15 листо-
пада 2013 р. – візит директора Державного архіву Республіки Македонія 
Зорана Тодоровскі та Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки 
Македонія в Україні Ацо Спасеновскі.

У 2013 р. ЦДІАК України виступив учасником міжнародної вистав-
ки  “Віхи історії: тисячоліття української печатки” (Національний музей 
історії України, 24 травня – 17 листопада 2013 р.), на якій експонував-
ся оригінал “Статуту Великого князівства Литовського”. Експонування 
документу здійснювалося згідно Договору між ЦДІАК України, Націо-
нальним музеєм історії України та ТОВ “Музей історичних та культурних 
реліквій родини Шереметьєвих” від 7 травня 2013 р., наказу Державної 
архівної служби від 3 квітня 2013 р. № 48 та гарантійного листа Націо-
нального музею історії України.

За результатами виставки вийшло видання: Тисяча років української 
печатки. Каталог виставки /Голова редколегії В. А. Смолій; упорядник  
Ю. К. Савчук. – К.: Інститут історії України, 2013. – 504 с.

Крім того, ЦДІАК України надав цифрові копії архівних документів 
для документальної виставки “Відгомін Січневого повстання на Уман-
щині”, присвяченої 150-й річниці польського національно-визвольного 
повстання 1863–1864 рр., яку було презентовано у листопаді 2013 р. у 
містах Ланьцут, Гнєзно та Курніку (Республіка Польща).

Протягом 2013 р. співробітники архіву брали участь у науко-
вих конференціях, нарадах, круглих столах. Так, Путова Г. В. та  
Кузьмук О. С. взяли участь у 11 Міжнародній науковій конференції  
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” м. Київ, 29–31 травня 
2013 р.), за результатами якої опубліковано наукові статті.

Взаємодія з громадськістю

У вестибюлі головного корпусу центральних державних архівів  
України розміщено інформаційний стенд з інформацією про графік осо-
бистого прийому громадян, порядок роботи архіву та графік роботи чи-
тального залу, перелік послуг, що надаються архівом.
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За звітний період консультації громадянам надавалися як на особис-
тому прийомі, так і за телефоном. Особистий прийом здійснювався згід-
но графіку, затвердженого наказом директора архіву від 4 січня 2010 р.  
№ 2. Заповнювався журнал реєстрації прийому відвідувачів керівниц-
твом архіву. Згідно даних журналу реєстрації у 2012 р. кількість відвіду-
вачів, прийнятих на особистому прийомі керівництвом ЦДІАК становила  
243 особи, у 2013 р. – 274 особи.

З метою активізації співпраці архіву із засобами масової інформації, 
інформування громадськості про склад і зміст документів архіву, забез-
печення популяризації ретроспективної документальної інформації на 
виставках, у пресі, на радіо та телебаченні визначено відповідального за 
зв’язки із засобами масової інформації – начальника відділу використан-
ня інформації документів Полозову Олену Вiкторiвну (відповідно до По-
ложення про відділ використання інформації документів ЦДІАК України, 
затвердженого наказом директора архіву від 30 грудня 2013 р. № 55 “Про 
затвердження положень про структурні підрозділи ЦДІАК України”.

Моніторинг повідомлень про архів у засобах масової інформації здій-
снюється раз на місяць начальником відділу інформаційних технологій, 
за результатами якого інформація про архів виставляється на офіційний 
веб-сайт архіву. Список обов’язкової розсилки прес-релізів та інформа-
ційних матеріалів про заходи ЦДІАК України відсутній, в основному ін-
формування про найважливіші заходи відбувається через Укрдержархів.

Популяризація документів архіву, ознайомлення громадськості з ро-
ботою ЦДІАК України здійснюється шляхом інтерв’ю кореспондентам 
газети, публікацій у періодичній пресі, виступів на радіо та телебаченні.

Так, у 2012 р. у періодичній пресі опубліковано 3 статті (у газеті 
“Солом’янка” та журналі “Східний світ”), підготовлено 4 телепереда-
чі (на телеканалах “Тоніс”, “Перший Національний”, “1+1”, “Київ”) та  
1 радіопередачу, яка вийшла в ефір Національної радіокомпанії України.

ЦДІАК України долучився до підготовки документальної виставки 
“За сімома печатками. П. А. Столипін і Київ”, яка була відкрита у лис-
топаді 2012 р. в рамках співпраці Державної архівної служби України та 
Міжнародного фонду “Єдиний світ”.

Протягом 2013 р. у періодичній пресі опубліковано 2 статті про по-
шук польського коріння та оформлення карти поляка (у газеті “Корес-
пондент” та “Вісті”), підготовлено 3 телепередачі (на телеканалах “Ін-
тер”, “112 Україна”, “1+1”), які стосувалися діяльності ЦДІАК Ураїни та 
1 радіопередачу, яка вийшла в ефір Українського радіо на тему “Тарас 
Шевченко в архівних документах”. Крім того, директор ЦДІАК України 
кисіль І. М. взяв участь у прес-конференції, організованої Укрдержархі-
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вом “Життя та діяльність Тараса Шевченка в архівних документах. (До 
200-річчя від дня народження Тараса Шевченка)”.

У 2013 р. в порядку налагодження постійних контактів із засоба-
ми масової інформації працівниками архіву організовано та проведено 
для групи журналістів (газета “Голос України”, газета “Фраза”, журнал 
“Віче”, радіо “Свобода”) екскурсію за документами архіву.

Разом з тим у роботі архіву існують певні недоліки.
Діловодство з питань зовнішніх зносин в архіві не впорядковано у 

відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 
2011 р. № 1242 “Про затвердження Типової інструкції з діловодства у 
центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Рес-
публіки Крим, місцевих органах виконавчої влади”.

Робота із засобами масової інформації здійснюється ситуативно та  
несистематично, здебільшого в рамках домовленості Укрдержархіву із 
засобами масової інформації щодо висвітлення інформаційних заходів 
республіканського значення. Відсутні щотижневі плани та звіти, що-
місячні та щорічні плани роботи архіву із засобами масової інформації 
на 2012–2013 рр. (на виконання наказу Державної архівної служби від  
16 січня 2012 р. № 3 “Про забезпечення інформаційно-комунікаційного 
супроводження суспільно значущих заходів та взаємодію з засобами ма-
сової інформації і громадськістю”).

Аналіз фінансово - господарської діяльності.
Стан розрахункової дисципліни

Перевірку стану розрахункової дисципліни проведено вибірковим 
способом. Перевірці підлягали Меморіальний ордер № 6 “Накопичуваль-
на відомість за розрахунками з іншими дебіторами та кредиторами”, звіти 
про заборгованість бюджетних установ. 

Станом на 01.01.2012 дебіторська та кредиторська заборгованість за 
загальним фондом була відсутня. За спеціальним фондом кредиторська 
заборгованість на початок року відсутня. Дебіторська заборгованість на 
початок року становила 6512,89 грн. Зазначена заборгованість рахувалась 
по КЕКВ 1135 “Інші видатки” та пояснюється податковим кредитом з по-
датку на додану вартість за придбані товари (сервер для бази даних архіву 
та придбання канцелярського приладдя) та надані послуги, яка погашена 
податком на додану вартість у січні 2012 року.

Станом на 01.01.2013 дебіторська та кредиторська заборгованості за 
загальним фондом була відсутня. За спеціальним фондом кредиторська 
заборгованість на початок року відсутня. Дебіторська заборгованість на 
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початок року становила 8791,49 грн. Зазначена заборгованість пояснюєть-
ся податковим кредитом з податку на додану вартість за придбані товари 
та надані послуги за КЕКВ 1135 “Інші видатки” та погашена податком на 
додану вартість у січні 2013 року.

Станом на 01.01.2014 дебіторська та кредиторська заборгованість за 
загальним фондом відсутня. Кредиторська заборгованість по спеціаль-
ному фонду станом на 01.01.2014 відсутня. Дебіторська заборгованість 
по спеціальному фонду становила 3015,25 грн. Зазначена заборгованість 
пояснювалась податком на додану вартість за придбані товари та надані 
послуги, погашена у січні 2014 року.

Перевіркою порядку дотримання граничних сум витрат на придбан-
ня автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних 
телефонів, комп’ютерів порушень не встановлено.

Перевіркою встановлено, що інвентаризація розрахунків проводи-
лась відповідно до вимог пунктів 1.4, 1.5 Інструкції з інвентаризації ма-
теріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних 
установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казна-
чейства України від 30.10.1998 № 90.

Перевірка ведення касових та банківських операцій,  
розрахунки з підзвітними особами

ЦДІАК України виплачує заробітну плату та відшкодування коштів 
працівникам архіву шляхом перерахування на карткові рахунки.

Облік розрахунків з підзвітними особами в ЦДІАК України відоб-
ражено в меморіальному ордері № 8 відповідно до вимог інструкції 
“Про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх 
складання”, затвердженої наказом Державного казначейства України від 
27.07.2000 № 68 та здійснюється по бухгалтерському рахунку 362 “Розра-
хунки з підзвітними особами”. Відповідальним за облік розрахунків з 
підзвітними особами в період, який ревізувався, була провідний бухгал-
тер Ніколенко О. Ф.

Аудитом встановлено, що рух коштів на реєстраційних рахунках 
загального та спеціального фонду бюджету за період з 01.01.2012 по 
01.01.2014 обліковується згідно меморіального ордеру № 2 “Накопичу-
вана відомість руху грошових коштів загального фонду бюджету” та ме-
моріального ордеру № 3 “Накопичувана відомість руху грошових коштів 
спеціального фонду бюджету”.

Порівнюючи обороти та залишки грошових коштів по виписках 
банку з даними меморіальних ордерів №№ 2,3 встановлено, що виписки 
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пред’явлені в повному обсязі, рух коштів на рахунках підтверджується 
первинними документами, а залишки грошових коштів на кінець кожного 
місяця за даними виписок та меморіальних ордерів №№ 2,3.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності станом на 
01.01.2014 в Головному управлінні Державної казначейської служ-
би України в м. Києві відкриті реєстраційний рахунок по загальному 
фонду 35210001006865, реєстраційний рахунок по спеціальному фон-
ду 35225201006865 та не бюджетний рахунок для зарахування кош-
тів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
37112005002143.

Перевіркою банківських операцій, проведеною за період з 01.01.2012 
по 01.01.2014 встановлено, що оплата товарно-матеріальних цінностей, 
робіт та послуг проводилась за цінами, що відповідають умовам укладе-
них з організаціями - постачальниками договорів (угод).

В періоді, що перевірявся порушень по своєчасності зарахування 
на рахунки ЦДІАК України сум отриманих доходів не встановлено. Бан-
ківських операцій, фактів спрямування бюджетних коштів на депозитні 
рахунки, а також прихованого кредитування суб’єктів підприємницької 
діяльності не встановлено. Відповідальною за ведення банківських опе-
рацій була начальник фінансово-економічного відділу Вершиніна Л. А.

Перевірка правильності витрачання коштів на оплату  
праці працівників та нарахування на заробітну плату

Перевіркою з питань штатної дисципліни, оплати праці працівників 
та нарахувань на заробітну плату проведено вибірковим методом за пе-
ріод 01.01.2012 по 31.12.2013.

Перевіркою охоплені наступні документи:  накази директора ЦДІАК, 
особові рахунки працівників, лікарняні листи, листи – погодження на 
премії.

Перевіркою дотримання законодавства при нарахуванні заробітної 
плати за час відпусток встановлено, що розрахунок середньої заробітної 
плати проводиться відповідно до вимог Порядку обчислення середньої 
заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 08.02.1995 № 100.

Перевіркою дотримання законодавства при нарахуванні лікарняних 
встановлено, що розрахунок середньої заробітної плати проводиться від-
повідно до постанови Кабінету Міністрів  України від 29.09.2001 № 1266 
“Про обчислення виплат за загальнообов’язковим соціальним страхуван-
ням”.
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Лікарняні листи не заповнені в розділі “Належить до виплати” і деякі 
не підписані головним бухгалтером. В наказах про звільнення не вказу-
ються кількість днів невикористаної відпустки, за які виплачується ком-
пенсація. Деякі табелі робочого часу не погоджені керівником та не під-
писані виконавцем, не коректно заповнено табель робочого часу, а саме 
відпустка за власний рахунок внесено в графу “відрядження” (вересень 
2012 року Устимець), кількість днів відпустки по наказу 14 днів, а в та-
белі 10 днів, лікарняні в табелі стоять на вихідний день.

Аналіз планування надходжень та використання коштів загального 
та спеціального фондів у 2012–2013 роках

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

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

Для перевірки надано проект кошторису ЦДІАК на 2012 рік, від-
повідно до якого загальна потреба у видатках на 2012 рік за бюджетною 
програмою 3609030 “Забезпечення збереженості архівних документів та 
документів СФД” становила 4568,3 тис. грн., в т.ч. за загальним фондом 
4373,2 тис. грн., за спеціальним фондом 195,1 тис. грн. Пропозиції до 
проекту бюджету на 2012 рік наведено у таблиці № 1.

Таблиця № 1
( тис. грн.)

Показники Код Загальний 
фонд (про-
ект кошто-

рису)

Спе-
ціаль-

ний 
фонд

Разом

Видатки – усього 4373,2 195,1 4568,3
Поточні видатки 1000 3998,5 70,1 4068,6
Оплата праці працівників 
бюджетних установ

1110 2888,6 2888,6

Нарахування на заробітну 
плату  

1120 1048,6 1048,6

Придбання товарів і 
послуг

1130 46,3 70,1 116,4
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Показники Код Загальний 
фонд (про-
ект кошто-

рису)

Спе-
ціаль-

ний 
фонд

Разом

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

1131 41,3 27,3 68,6

Оплата послуг (крім 
комунальних) 

1134 5,0 28,8 33,8

Інші видатки  1135 14 14,0
Видатки на відрядження 1140 15,0 15,0
Капітальні видатки 2000 374,7 125,0 499,7
Придбання обладнання і 
предметів довгостроково-
го користування

2110 374,7 125,0 499,7

Гранична потреба за Формою № 4 бюджетної пропозиції становить 
4142,3 тис. грн., в т.ч. за загальним фондом 3947,2 тис. грн., за спеціаль-
ним фондом 195,1 тис. грн.,  дані наведено у таблиці № 2.

Таблиця № 2
( тис. грн.)

Показники Код Загаль-
ний фонд 

(форма 
№4 )

Спе-
ціаль-

ний 
фонд

Разом

Видатки – усього Х 3947,2 195,1 4142,3
Поточні видатки 1000 3947,2 70,1 4017,3
Оплата праці працівни-
ків бюджетних установ 

1110 2888,6 2888,6

Нарахування на заробіт-
ну плату

1120 1048,6 1048,6

Придбання товарів і 
послуг 

1130 10,0 80,1
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Показники Код Загаль-
ний фонд 

(форма 
№4 )

Спе-
ціаль-

ний 
фонд

Разом

Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар, 
у тому числі м`який 
інвентар та обмундиру-
вання

1131 5,0 27,3 32,3

Оплата послуг (крім 
комунальних) 

1134 5,0 28,8 33,8

Інші видатки  1135 14 14
Капітальні видатки 2000 125,0 125,0
Придбання обладнання і 
предметів довгостроко-
вого користування 

2110 125,0 125,0

Не забезпечено граничним обсягом потребу по загальному фонду у 
сумі 426,0 тис. грн.

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

В. о. Голови В. М. Воронін 06.02.2012 року затвердив кошторис на 
суму 4397,7 тис. грн. (загальний фонд 4202,6 тис. грн., спеціальний фонд 
– 195,1 тис. грн.), дані наведені у таблиці № 3.

Таблиця № 3
( тис. грн.)

Показники Код Загальний 
фонд (кош-

торис)

Спе-
ціаль-

ний 
фонд

Разом

Видатки – усього Х 4202,6 195,1 4397,7
Поточні видатки 1000 4202,6 70,1 4272,7
Оплата праці працівників 

бюджетних установ 
1110 3105,6 3105,6
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Показники Код Загальний 
фонд (кош-

торис)

Спе-
ціаль-

ний 
фонд

Разом

Нарахування на заробітну 
плату  

1120 1087,0 1087,0

Придбання товарів і 
послуг

1130 10,0 70,1 80,1

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

1131 5,0 27,3 32,3

Оплата послуг (крім кому-
нальних) 

1134 5,0 28,8 33,8

Інші видатки  1135 14 14
Капітальні видатки 2000 125,0 125,0
Придбання обладнання і 
предметів довгостроково-
го користування  

2110 125,0 125,0

Протягом 2012 року видатки за загальним фондом  та спеціальним 
фондом  змінювались відповідно до довідок, затверджених Укрдержар-
хівом.

Протягом 2012 року видатки  ЦДІАК за загальним фондом збільшені 
на 14,0 тис. грн. Дані щодо затверджених видатків в розрізі кодів еконо-
мічної класифікації видатків та їх зміну протягом 2012 року наведено у 
таблиці № 4.
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Показники видатків, що включені до проекту кошторису  обґрунто-
вані відповідними розрахунками за кожним кодом економічної класифі-
кації видатків і деталізовані за видами та кількістю товарів (робіт, послуг) 
із зазначенням вартості за одиницю відповідно до пункту 22 постанови 
Кабінету Міністрів України № 228 від 28.02.2002 року “Про затверджен-
ня Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до ви-
конання кошторисів бюджетних установ”.

Як видно  із таблиці, найбільшу питому вагу у видатках загального 
фонду складають видатки  на оплату праці з нарахуваннями, які станов-
лять 4209,6 тис. грн., або 99,8 % від загальних видатків, видатки на прид-
бання товарів і послуг становлять – 7,0 тис. грн. або 0,2 %.

Видатки спеціального фонду складають: на придбання товарів і пос-
луг – 95,1 тис. грн. або 48,7 %, придбання обладнання і предметів довго-
строкового користування 100,0 тис. грн. або 51,3 %.

Аналізом звітних даних форми № 2д “Звіт про надходження та вико-
ристання коштів загального фонду” встановлено, що згідно з кошторисом 
на 2012 рік по загальному фонду на звітний період з урахуванням змін 
було затверджено бюджетних асигнувань на суму 4216,6 тис. грн. Кошти 
профінансовані в повному обсязі. Отримані асигнування спрямовані на 
покриття наступних видатків:

Заробітна плата (КЕКВ 1111) 3105,6 тис. грн., нрахування на зарпла-
ту (КЕКВ 1120) – 1104,0 тис. грн., господарські витрати (КЕКВ 1130) 
– 7,0 тис. грн..

Відповідно до звіту № 4-1д “Звіт про надходження та використання 
коштів, отриманих як плата за послуги” на 2012 рік затверджено кош-
торисом  доходів на рік (із змінами) в сумі 195,1 тис. грн., надійшло  
173,9 тис. грн., або 89,1 % від затверджених кошторисом доходів на рік, 
касові видатки склали 181,2 тис. грн., фактичні 173,0 тис. грн., залишок 
на кінець року склав 31,0 тис. грн.

Аналіз виконання кошторису видатків по загальному та спеціально-
му фондах за 2012 наведено у таблицях № 5, № 6.
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Таблиця № 5
Загальний рахунок

тис.грн.
КЕКВ  
 

Уточ-
нені 

кошто-
рисні 

призна-
чення

Надійш-
ло кош-

тів

Касове  
виконання

Фактичне  
виконання

сума % сума %
1110 3105,6 3105,6 3105,6 3105,6
1111 3105,6 3105,6 3105,6 100 3105,6 100
1120 1104,0 1104,0 1104,0 100 1104,0 100
1130 7,0 7,0 6,8 97 6,8
1131 3,0 3,0 2,9 2,9 97
1134 4,0 4,0 3,9 98 3,9 98

4216,6 4216,6 4216,4 100 4216,4 100

Таблиця № 6
Спеціальний рахунок

тис.грн.
КЕКВ Уточнені 

кошто-
рисні при-
значення

Надій-
шло 

коштів

Касове  
виконання

Фактичне  
виконання

cума % сума %

1110 0,0 0,0 0,0
1111 0,0 0,0 0,0
1120 0,0 0,0 0,0
1130 95,1 81,4 73,2
1131 56,8 43,9 77,3 37,9 66,7
1134 28,8 28,0 97,2 28,0 100
1135 9,5 9,5 100 7,2 75,8
2110 100,0 99,8 99,8 99,8 100

195,1 173,9 181,2 92,9 173,0 88,7
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б) планування та використання видатків загального та спеціального 
фондів в 2013 році

Для перевірки надано  проект кошторису ЦДІАК на 2013 рік, від-
повідно до якого загальна потреба у видатках на 2013 рік за бюджетною 
програмою 3609030 “Забезпечення збереженості архівних документів та 
документів СФД” становила 5578,5 тис. грн., в т.ч. за загальним фондом 
5416,4 тис. грн., за спеціальним фондом 162,1 тис. грн., пропозиції до 
проекту бюджету на 2013 рік наведено у таблиці № 7.

Таблиця № 7
( тис. грн.)

Показники Код Загаль-
ний фонд 
(проект 

коштори-
су)

Спеціаль-
ний фонд

Разом

Видатки – усього 5416,4 162,1 5578,5
Поточні видатки 2000 5016,7 104,4 5121,1
Оплата праці 2110 3589,1 3589,1
Нарахування  на  опла-
ту праці  

2120 1302,9 1302,9

Використання товарів і 
послуг

2200 124,7 80,4 205,1

Предмети, матеріали, 
обладнання та ін-
вентар, у тому числі 
м`який інвентар та 
обмундирування

2210 48,9 56,2 105,1

Оплата послуг (крім 
комунальних) 

2240 34,6 24,2 58,8

Видатки на відряджен-
ня  

2250 41,2 41,2

Інші видатки 2800 24
Капітальні видатки 3000 399,7 57,7 457,4
Придбання обладнання 
і предметів довгостро-
кового користування

3110 399,7 57,7 457,4
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Гранична потреба за Формою № 4 бюджетної пропозиції та формою 
2013–2 бюджетного запиту становить 4589,8 тис. грн., в т.ч. за загальним 
фондом 4427,7 тис. грн., за спеціальним фондом 162,1 тис. грн., дані на-
ведено у таблиця № 8.

Таблиця № 8
( тис. грн.)

Показники Код Загаль-
ний фонд 

(форма 
№4 )

Спе-
ціаль-

ний 
фонд

Разом

Видатки – усього Х 4427,7 162,1 4589,8
Поточні видатки 2000 4427,7 104,4 4532,1
Оплата праці  2110 3273,3 3273,3
Нарахування  на  оплату 

праці  
2120 1149,4 1149,4

Використання товарів і 
послуг 

2200 5 85,4 85,4

Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар, 
у тому числі м`який 
інвентар та обмундиру-
вання  

2210 56,2 56,2

Оплата послуг (крім 
комунальних) 

2240 5 24,2 29,2

Інші видатки  2800 24 24
Капітальні видатки 3000 57,7 57,7
Придбання обладнання і 
предметів довгостроко-
вого користування 

3110 57,7 57,7

Не забезпечено граничним обсягом потребу по загальному фонду у 
сумі 988,7 тис. гривень.

Державною архівною службою надана лімітна довідка про бюджет-
ні асигнування та кредитування на 2013 рік.

Головою Державної архівної служби О. П. Гінзбург 11.01.2013 року 
затверджено кошторис на суму 4571,0 тис. грн. (загальний фонд 4408,9 
тис. грн., спеціальний фонд – 162,1 тис. грн.), дані наведено у таблиці № 9.
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Таблиця № 9
( тис. грн.)

Показники Код Загальний 
фонд (кош-

торис)

Спе-
ціаль-

ний 
фонд

Разом

Видатки – усього Х 4408,9 162,1 4571,0
Поточні видатки 2000 4408,9 104,4 4513,3
Оплата праці 2110 3255,8 3255,8

Нарахування  на  оплату 
праці  

2120 1150,1 1150,1

Використання товарів і 
послуг

2200 3,0 80,4 83,4

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

2210 56,2 56,2

Оплата послуг (крім кому-
нальних) 

2240 3,0 24,2 27,2

Інші видатки 2800 24 24
Капітальні видатки 3000 57,7 57,7
Придбання обладнання і 
предметів довгостроково-
го користування  

3110 57,7 57,7

Протягом 2013 року видатки за загальним і спеціальним фондом  
змінювались відповідно до довідок, затверджених Укрдержархівом.

Протягом 2013 року видатки  ЦДІАК за загальним фондом збільшені 
на 4 тис. грн) за спеціальним фондом відбувалися зміни  між КЕКВ. Дані 
щодо затверджених видатків в розрізі кодів економічної класифікації ви-
датків та їх зміну протягом 2013 року наведено у таблиці № 10.
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Аналізуючи дані наведені в таблиці, бачимо, що найбільшу питому 
вагу у видатках загального фонду складають видатки на оплату праці з 
нарахуваннями, які становлять 4409,9 тис. грн. або 99,9 % від загальних 
видатків, видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 3,0 тис. грн. або 
0,1 %.

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду складають 
видатки на використання товарів та послуг 134,4 тис. грн. або 82,9 %, 
інші видатки 3,0 тис. грн. або 1,9 %, видатки на  придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування – 24,7 тис. грн. або 15,2 %.

Аналізом звітних даних форми № 2д “Звіт про надходження та ви-
користання коштів загального фонду” по КПКВК 3609030 встановлено, 
що при затверджених ЦДІАК уточнених бюджетних асигнуваннях на 
рік в сумі 4412,9 тис. грн.,надійшло коштів 4412,9 тис. грн., або 100 %.,  
касові видатки склали 4412,9 тис. грн., фактичні 4412,9 тис. грн. Отри-
мані асигнування спрямовані на покриття наступних видатків: заробіт-
на плата (КЕКВ 2110 – 3255,8 тис. грн., нарахування на зарплату (КЕКВ 
2120) – 1154,1 тис. грн., використання товарів та послуг (КЕКВ 2200) 
– 3,0 тис. грн.

Відповідно до звіту № 4-1д “Звіт про надходження та використан-
ня коштів, отриманих як плата за послуги” на 2013 рік  затверджено 
кошторисом  доходів на рік (із змінами) в сумі 162,1 тис. грн., надійшло  
152,6 тис. грн.

Аналіз виконання кошторису видатків по загальному та спеціально-
му фондах за 2013 рік, наведено у таблицях № 11,12.

Таблиця № 11
Загальний рахунок

(тис.грн.)

КЕКВ  
 

Уточ-
нені 

кошто-
рисні 

призна-
чення

Надій-
шло 

коштів

Касове  
виконання

Фактичне  
виконання

сума % сума %

2110 3255,8 3255,8 3255,8 3255,8
2111 3255,8 3255,8 3255,8 100 3255,8 100
2120 1154,1 1154,1 1154,1 100 1154,1 100
2200 3,0 3,0 3,0 3,0
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КЕКВ  
 

Уточ-
нені 

кошто-
рисні 

призна-
чення

Надій-
шло 

коштів

Касове  
виконання

Фактичне  
виконання

сума % сума %

2210 0,0 0,0 0,0 0,0
2240 3,0 3,0 3,0 100 3,0 100

4412,9 4412,9 4412,9 100 4412,9 100

Таблиця № 12
Спеціальний рахунок

(тис.грн.)

КЕКВ Уточнені 
кошто-

рисні при-
значення

Надій-
шло 

коштів

Касове  
виконання

Фактичне  
виконання

cума % сума %

2110 0,0 0,0 0,0
2111 0,0 0,0 0,0
2120 0,0 0,0 0,0
2200 134,4 128,2 115,9
2210 92,2 89,9 97,5 77,5 84,1
2240 30,2 26,7 88,4 26,7 88,4
2250 12,0 11,6 96,7 11,6 96,7
2800 3,0 3,0 100 8,8 293,3
3000 24,7 17,4 70,4 17,4 70,4
3110 24,7 17,4 70,4 17,4 70,4

162,1 148,6 91,7 142,0 87,6

Відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися ар-
хівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998  
№ 639 із змінами і доповненнями, ЦДІАК надає платні послуги фізич-
ним та юридичним особам з використання наявних архівних документів 
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та забезпеченням їх схоронності в установах, а саме підготовка довідок  
(генеалогічних, біографічних, історичних, тематичних) на запити фізич-
них та юридичних осіб; надання документів для копіювання та виготов-
лення копій документів. Порядок надання платних послуг державними 
архівними установами затверджено наказом Головного архівного управ-
ління України від 16.09.1999 № 59.

ЦДІАК України виконує запити соціально-правового та тематичного 
характеру, а також запити про встановлення та підтвердження родинних 
зв’язків за документами, що зберігаються в архіві. Такі послуги платні 
та надаються відповідно до Порядку ціноутворення на роботи (послуги), 
що виконуються державними архівними установами (наказ Держкомар-
хіву від  24 січня 2001року № 6) та Переліку платних послуг, які надає 
Центральний державний історичний архів України, м. Київ (наказ Держ-
комархіву від 6 травня 2008 року № 82). Розбіжностей між встановленою 
вартістю та вартістю наданих послуг не встановлено.

Протягом 2012 року ЦДІАК надано платних послуг на суму  
173,9 тис. грн. (89,1 % від плану), протягом 2013 року – на суму  
152,6 тис. грн. (94 % від плану).

Оцінка діяльності установи щодо законності  
та достовірності фінансової звітності

Квартальна та річна фінансова звітність за 2012–2013 роки скла-
дається архівом та направляється до Укрдержархіву у відповідності до 
вимог Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядни-
ками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Мініс-
терства фінансів України від 24.01.2012 № 44. Перевіркою складання фі-
нансової звітності, відповідно до вимог Порядку, порушень не виявлено.

Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства  
з питань стану збереження державного майна

Здійснено оцінку діяльності ЦДІАК України, щодо дотримання ак-
тів законодавства з питань стану збереження державного майна за пе-
ріод 3 01.01.2012 р. до 01.01.2014 р. Перевірка проводилась вибірковим 
методом і були охопленні наступні документи: наказ на списання ма-
теріальних цінностей; оборотні відомості стану збереження необоротних 
активів та запасів; накази на проведення щорічних суспільних інвентари-
зацій;  інвентаризаційні відомості; накладні на придбання матеріальних 
цінностей;  акти виконаних робіт; меморіальні ордери; акти списання та 
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прийому-передачі матеріальних цінностей, інвентарні картки по обліку 
основних засобів та групового обліку основних засобів в бюджетних  
установах, опис інвентарних карток по обліку основних засобів. Також 
була проведена інвентаризація вибірковим методом. Згідно з чинним за-
конодавством в ЦДІАК України створено постійно діючу комісію.

Перевіркою дотримання періодичності та порядку проведення інвен-
таризації необоротних активів та запасів, правильності оформлення та 
відображення в бухгалтерському обліку її результатів, порушень не вста-
новлено (остання інвентаризація була проведена у листопаді 2013 року 
згідно з наказом ЦДІАК України від 12.11.2013 р. № 38).

Згідно з інвентаризаційним описом у наявності ЦДІАК Украї-
ни було матеріальних цінностей по рахунках (104 – Машини та об-
ладнання – 430222,00 грн.; 106 – Інструменти, прилади та інвентар –  
256326,00 грн.; 112 – Бібліотечні фонди – 159037,00 грн.; 113 – Малоцінні 
необоротні матеріальні активи – 122090,00 грн.; 114 - Білизна, постільні 
речі, одяг та взуття – 3274,00 грн.; 231 – Матеріали для учбових, науко-
вих та інших цілей – 8189,07 грн.; 234 – Господарські матеріали і канце-
лярське приладдя – 25926.00; 331 – Грошові документи в національній 
валюті – 2488,00 грн.

Перевіркою стану закріплення необоротних активів та матеріаль-
них цінностей за матеріально-відповідальними особами встановлено, що 
всі необоротні активи та матеріальні цінності, що рахуються на балансі 
ЦДІАК України, закріплено за однією матеріально-відповідальною осо-
бою: з 28.11.2008 р. по теперішній час за Кабановою О. В., з якою укладе-
но угоду про матеріальну відповідальність.

Аудитом виявлено, що відсутній акт виконаних робіт на придбан-
ні матеріали згідно видаткової накладної № Б_ 12/10-004 від 10 грудня  
2013 р.

Також встановлено, що форма  ОЗ-3 “Акт про списання основних 
засобів” ведеться з порушеннями та не дотриманням норм передбачених 
наказом Головного управління Державного казначейства України, Дер-
жавного комітету статистики України “Про затвердження типових форм з 
обліку та списання основних засобів, що належать установам і організа-
ціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та 
Інструкції з їх складання” від 02.12.1997 № 125/70.

Меморіальні ордери ведуться згідно з вимогами Інструкції про фор-
ми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, 
затвердженої наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 
№ 68, але в деяких накладних на придбання матеріальних цінностей від-
сутні підписи.
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Розподіл канцелярських товарів проводиться у відповідності з вимо-
гами нормативних документів.

Всі недоліки, які були виявлені в ході оцінки діяльності ЦДІАК  
України, щодо дотримання актів законодавства з питань стану збережен-
ня державного майна за період 3 01.01.2012 р. до 01.01.2014 р. в процесі 
аудиту були усунені.

Висновки та рекомендації

Робочою групою, на підставі наданої та проаналізованої інформації, 
документів та пояснень, зроблено умовно-позитивний  висновок щодо 
діяльності ЦДАК.

За результатами проведення аудиту ЦДІАК за 2012–2013 роки ро-
боча група подає на розгляд колегії Державної архівної служби України 
наступні рекомендації щодо удосконалення  діяльності  архіву.

1) Затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку для пра-
цівників, затверджених наказом від 27.02.2007 № 14, зборами трудового 
колективу. Ознайомити працівників архіву та ознайомлювати новоприй-
нятих працівників з Правилами внутрішнього трудового розпорядку під 
розпис, для цього завести окремий аркуш з прізвищами та підписами всіх 
працівників архіву.

2) Відповідно до пункту 6 Порядку проведення конкурсу на заміщен-
ня вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 15.02.02 № 169, розробити та затвердити 
наказом порядок проведення конкурсу в установі.

3) Доопрацювати посадові інструкції державних службовців з до-
триманням вимог Довідника типових професійно-кваліфікаційних ха-
рактеристик посад державних службовців, затвердженого наказом На-
ціонального агентства України з питань державної служби від 13.09.2011  
№ 11 та додатку 1 до нього. В кваліфікаційних вимогах зазначити від-
повідне професійне спрямування вищої освіти, включити розділ “Взає-
мовідносини (зв’язки) за посадою”, у якому зазначається від кого, у які 
терміни і яку інформацію одержує працівник; кому, яку і в які терміни 
представляє; з ким погоджує проекти документів, що готуються; з ким 
спільно готує документи, а також розглядаються інші питання інформа-
ційних взаємозв’язків працівника з підрозділами, особами, організація-
ми, установами.

4) Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 
3 травня 1994 року № 283 перерахувати та виплатити надбавку за вислугу 
років Бабкіній В. Л., Бульбонюку Я. М., Кісілю І. М.
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5) Сприяти підвищенню кваліфікації працівників згідно зі статтею 
29 Закону України “Про державну службу”.

6) Положення про сектор організаційно-кадрової роботи затвердити 
наказом директора архіву.

7) При підготовці наказів з кадрових питань зазначати у констатую-
чій частині наказу посилання на нормативно-правовий акт; в підставах   
заяву працівника із датою подання заяви; передбачити візування наказів 
посадовими особами.

8) Привести назви журналів реєстрації наказів у відповідність до 
пункту 16 Переліку типових документів, що створюються під час діяль-
ності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших ус-
танов, підприємств та організацій, затвердженого наказом Міністерства 
юстиції від 12.04.2012 № 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
17.04.2012 за № 571/20884.

9) Для реєстрації наказів, що не потребують постійного зберігання, 
завести журнал реєстрації наказів з адміністративно-господарських пи-
тань.

10) Активізувати роботу з налагодження взаємовигідної співпраці 
з архівними установами іноземних держав, з якими Державна архівна 
служба уклала міжнародні договори міжвідомчого характеру.

11) Працівникам ЦДІАК України продовжити роботу з налагодження 
постійних контактів із засобами масової інформації з метою висвітлення 
діяльності архіву.

12) Керівництву ЦДІАК України забезпечити неухильне виконання 
наказу Державної архівної служби від 27 травня 2014 р. № 63 “Про забез-
печення інформаційно-комунікативного супроводження суспільно значу-
щих заходів та взаємодію із засобами масової інформації” 

13) Доопрацювати звіти щодо виконання планових завдань структур-
них підрозділів та працівників архіву (ф. 111, 112), оскільки плани-звіти 
структурних підрозділів, працівників ЦДІАК відрізняються по формі, не 
завжди містять планові показники, показники обсягу виконаних робіт, 
норми виробітку, бюджет часу на їх виконання.

14) Відповідно до статті 12 Закону України “Про засади запобі-
гання і протидії корупції” та постанови Кабінету Міністрів України від  
4 вересня 2013 року № 706 “Питання запобігання та виявлення корупції” 
привести у відповідність положення про сектор організаційно-кадрової 
роботи ЦДІАК України, враховуючи здійснення уповноваженим підроз-
ділом логічного та арифметичного контролю декларацій про майно, дохо-
ди, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку визначеному 
центральним органом виконавчої влади, відповідальним за формування 
державної податкової політики та Міністерством юстиції.
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15) Відповідно до пункту 9 статті 12 Закону України “Про засади 
запобігання і протидії корупції” здійснити виправлення невідповідностей 
у заповненні декларацій працівників ЦДІАК України та в подальшому 
здійснювати заходи щодо недопущення таких помилок.

16) Згідно із статтею 14 Закону України “Про засади запобігання і 
протидії корупції” та пункту 3.8 Загальних правил поведінки державного 
службовця, затверджених наказом Головдержслужби України від 4 серп-
ня 2010 року № 214 здійснити заходи стосовно контролю над рішеннями 
заступника директора ЦДІАК України Демченко Л. Я. під час виконання 
обов’язків директора архіву.

17) Відповідно пункту 4 наказу Укрдержархіву від 13 лютого  
2014 року № 28 “Про затвердження Плану заходів щодо попередження 
та профілактики корупційних правопорушень в апараті Укрдержархіву, 
Державному департаменті СФД та установах, що належать до сфери уп-
равління Укрдержархіву, на 2014 рік” передбачити в планах роботи секто-
ру організаційно-кадрової роботи ЦДІАК України виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року № 1094, виконання 
Планів заходів щодо попередження та профілактики корупційних право-
порушень, можливості проведення спецперевірок щодо осіб, які претен-
дують на зайняття посад державних службовців.

18) Потребує подальшого удосконалення робота дорадчих органів. 
Контроль за виконанням рішень колегії недостатній, оскільки в рішен-
нях колегії не зазначено терміни виконання завдань, питання контролю за 
виконанням рішень колегії не виноситься на її розгляд. У річних планах-
звітах роботи колегії відсутні відмітки про виконання.

Потребує більш чіткої організації науково-методична робота архіву. 
Не належним чином здійснюється планування роботи науково-методич-
ної ради. Потребують доопрацювання та уточнення плани НМР, що скла-
дені формально та якими не передбачено розгляд науково-методичних 
робіт, розробка яких передбачена планами науково-дослідної та методич-
ної роботи ЦДІАК (ф. 102).

Звіти про виконання планів роботи ЕПК відсутні. 
19) Привести розподіл обов’язків у керівництві ЦДІАК України, у 

відповідність до нового Положення про ЦДІАК. Зокрема при розподілі 
обов’язків не враховано питання щодо здійснення міжнародного спів-
робітництва у сфері архівної справи та діловодства, участі у розробленні 
цільових програм та планів розвитку архівної справи.

20) Потребує заміни на металеве наявне дерев’яне стелажне об-
ладнання. Система вентиляції та кондиціонування повітря застаріла та 
потребує заміни. Через порушення температурно-вологісного режиму у 
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сховищах існує загроза активізації та росту мікроорганізмів, що вража-
ють документи (на сьогодні в архіві близько 70 % біоушкоджених доку-
ментів).

21) Більше половини документів архіву потребує реставрації та 
ремонту, при цьому є тенденція до зменшення обсягів цих видів робіт  
(у 2012 році відреставровано 15035 арк., відремонтовано 66399 арк.,  
а у 2013 році відреставровано 13037 арк., а відремонтовано 55168 арк.). 

22) Лікарняні листи  не заповнені в розділі “Належить до виплати”, 
деякі не підписані головним бухгалтером.

В наказах про звільнення не вказуються кількість днів невикориста-
ної  відпустки, за які виплачується компенсація.

Деякі табелі робочого часу не погоджені керівником та не підписані 
виконавцем.

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

Про ознайомлення із змінами  
до антикорупційного законодавства

від 10 вересня 2014 року № 107

З метою належного дотримання вимог антикорупційного законодавс-
тва України, попередження та профілактики корупційних правопорушень 
та у зв’язку з внесенням змін до Закону України “Про засади запобігання 
і протидії корупції” та інших нормативно-правових актів антикорупцій-
ного характеру

НАКАЗУЮ:
1. Начальнику відділу кадрового забезпечення Укрдержархіву Бара-

новій О. В., директору Державного департаменту СФД Степаненку В. Л., 
керівникам установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву:

ознайомити всіх працівників під особистий підпис із законами  
України “Про засади запобігання і протидії корупції” (із змінами) та 
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері дер-
жавної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій 
щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України”   
від 13 травня 2014 року № 1261-VII; 

забезпечити безумовне дотримання зазначених законів та інших нор-
мативно-правових актів антикорупційного характеру.
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2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Голови  О. В. Музичук 

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

від 24 вересня 2014 року № 110

Відповідно до п. 11 Положення про Центральний державний кіно-
фотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного, затвердженого наказом 
Міністерства юстиції від 15 травня 2012 року № 737/5, та у зв’язку з кад-
ровими змінами у складі Центрального державного кінофотофоноархіву 
України ім. Г. С. Пшеничного

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад колегії Центрального державного кінофотофо-

ноархіву України ім. Г. С. Пшеничного (додається).
2. Вважати такими, що втратили чинність, накази Укрдержархіву від 

1 лютого 2013 року № 20 “Про затвердження складу колегії Центрально-
го державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного” та від  
8 січня 2014 року № 1 “Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 
01.02.2013 № 20 “Про затвердження складу колегії Центрального держав-
ного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного”.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Голови  О. В. Музичук

Додаток  
до наказу Укрдержархіву 

від 24.09.2014 № 110

СКЛАД 
колегії Центрального державного кінофотофоноархіву

України ім. Г. С. Пшеничного

Топішко   – директор архіву, голова колегії;
Ніна Олександрівна
Божук  – заступник директора архіву;
Галина Іванівна   
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Буряк  – начальник фінансово-економічного  відділу;
Тетяна Євгенівна   

Голенко  – начальник відділу інформаційних технологій;
Лариса Анатоліївна  

Данилюк  – завідувач сектору організаційно-кадрової  
Ірина Петрівна   роботи, секретар колегії;

Ємельянова  – заступник директора ;
Тетяна Олександрівна  

Казімірова   – начальник відділу забезпечення збереженості
Ірина Олександрівна  та обліку документів;

Камінщук   – завідувач сектору зберігання та обліку   
Тетяна Павлівна   фонодокументів;

Корбутяк  – завідувач сектору зберігання та обліку 
Наталія Василівна   кінодокументів;

Климович  – завідувач сектору публікації документів;
Наталія Миколаївна  

Макарова  – начальник відділу використання інформації 
Тетяна      документів;
Олександрівна  

Музичук  – заступник Голови Державної архівної служби 
Ольга   України;
Володимирівна     

Невмержицька – заступник директора – головний зберігач
Ніна Петрівна    фондів;

Панченко  – завідувач сектору зберігання та обліку 
Наталія Григорівна    фотодокументів;

Селіфонов   – начальник відділу довідкового апарату;
Олексій Іванович   
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Шелест  – начальник відділу формування НАФ та 
Антоніна Миколаївна  діловодства.

Про внесення змін до складу колегії  
Державної архівної служби,  

затвердженого наказом Державної архівної служби  
від 15.08.2011 № 39

від 24 вересня 2014 року № 111

На часткову заміну наказу Укрдержархіву від 15.08.2011 № 39 “Про 
затвердження складу колегії Державної архівної служби України” та у 
зв’язку з кадровими змінами у складі керівництва Державної архівної 
служби

НАКАЗУЮ:
1. Включити до складу колегії Державної архівної служби:
Берковського Владислава Георгійовича – директора Центрального 

державного архіву зарубіжної україніки;
Каменчука Віталія Андрійовича – директора Північного регіональ-

ного центру СФД;
Кульчий Олену Валеріївну – директора Центрального державного 

архіву-музею літератури і мистецтва України;
Топішко Ніну Олександрівну – директора Центрального державного 

кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного.
2. Виключити зі складу колегії Державної архівної служби Вороніна 

Віктора Миколайовича.
3. Покласти тимчасово обов’язки Голови колегії на Музичук Ольгу 

Володимирівну – заступника Голови Державної архівної служби.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Голови  О. В. Музичук
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ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ

В Укрдержархіві

7 серпня 2014 р. директор департаменту - начальник відділу норма-
тивно-методичного забезпечення Укрдержархіву О. В. Денисенко та за-
ступник директора ЦДЕА України Ю. С. Ковтанюк взяли участь в публіч-
ному громадському обговоренні проекту Закону України “Про внесення 
змін до Закону України “Про електронний цифровий підпис”, що відбу-
лося в Міністерстві юстиції України.

* * *
21 серпня 2014  р. у Медіа-клубі Національної спілки журналістів 

України відбулася зустріч головних редакторів регіональних ЗМІ із за-
ступником Голови Укрдержархіву О. В. Музичук, присвячена обговорен-
ню питання діяльності та розвитку державних архівів України.

* * *
1 вересня 2014 р. заступник Голови Укрдержархіву О. В. Музичук 

привітала першокурсників історичного факультету Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка під час урочистої посвяти 
у студенти.

* * *
2 вересня 2014 р. заступник Голови Укрдержархіву О. В. Музичук 

взяла участь у запису радіопередачі “Твоє право” на “Українському радіо” 
Національної радіокомпанії України.

* * *
8–19 вересня 2014 р. керівники структурних підрозділів Укрдержар-

хіву та директори державних архівів областей  взяли участь у навчанні, 
що відбулося в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Націо-
нальної академії державного управління при Президентові України.

* * *
12 вересня 2014 р. заступник Голови Укрдержархіву О. В. Музичук 

взяла участь у телепередачі “Наше право” Київської державної регіональ-
ної телерадіокомпанії.
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У державних архівних установах

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

17 липня 2014 р. відбулося засідання дирекції УНДІАСД, на якому 
розглянуто хід виконання плану наукової роботи структурними підроз-
ділами УНДІАСД у другому кварталі 2014 р., схвалено проекти планів 
організаційної роботи УНДІАСД та роботи ГС НТІ на третій квартал по-
точного року, заслухано інформацію про співпрацю УНДІАСД зі ЗМІ у 
першому півріччі.

* * *
21 серпня 2014 р. учений секретар УНДІАСД Л. В. Андрієвська взя-

ла участь у круглому столі на тему: “Зборівська угода 1649 р. та її роль у 
становленні української державності”, що відбувся у Музеї гетьманства з 
нагоди 365-ї річниці укладення Зборівської угоди.

* * *
12 вересня 2014 р. учений секретар УНДІАСД Л. В. Андрієвська взя-

ла участь у жалобних заходах до сороковин відходу гетьманівни Олени 
Павлівни Отт-Скоропадської, що пройшли у Покровській церкві та Музеї 
гетьманства.

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

31 липня 2014 р. відбулося засідання колегії ЦДАВО України, на 
якому, зокрема, розглянуто стан розсекречення архівних документів та 
розширення доступу до них дослідників.

* * *
1 вересня 2014 р. у ЦДАВО України телеканалом “1+1” проведено 

зйомки документального фільму, присвяченого постаті Степана Бандери.
Того ж дня. за ініціативи Національної ради жінок України провідний 

науковий співробітник сектора публікації документів ЦДАВО України  
К. І. Криворучко провела перший урок на тему: “Україна – єдина країна” 
у спеціалізованій школі № 196 Святошинського району м. Києва.

* * *
15 вересня 2014 р. на веб-сайті ЦДАВО України опубліковано 

виставку “Листи Михайла Коцюбинського у фондах ЦДАВО України”, 
присвячену 150-річчю від дня народження письменника.
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24 вересня 2014 р. директор ЦДАВО України Н. В. Маковська та за-
ступник директора - головний зберігач фондів А. В. Обжелян ознайомили 
магістрантів-заочників Інституту магістратури, аспірантури і докторан-
тури Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова з 
основними напрямами роботи та джерельною базою ЦДАВО України.

Того ж дня директор ЦДАВО України взяла участь у проведенні 
семінару для групи слухачів кафедри інформаційної політики та елект-
ронного врядування Національної академії державного управління при 
Президентові України.

* * *
26 вересня 2014 р. відбулося засідання колегії ЦДАВО  

України, на якому, зокрема, розглянуто питання організації роботи з охо-
рони праці та стану удосконалення рукописних описів і переведення їх в 
електронну форму.

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

1 липня 2014 р. до 95-ї річниці створення наймасовішої молодіжної 
організації ХХ століття в Україні – ЛКСМУ на веб-сайті ЦДАГО Украї-
ни опубліковано виставку документів, що висвітлюють основні аспекти 
її діяльності.

* * *
2–14 липня 2014 р. на базі ЦДАГО України проведено архівознав-

чу практику студентів історичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. У ході практики студенти ознайо-
милися з основними напрямками роботи архіву – формуванням НАФ, за-
безпеченням збереженості документів та їх використанням.

* * *
7 липня 2014 р. в газеті “Голос України” вийшла друком добірка до-

кументів із фондів ЦДАГО України “Тарасова гора. До 75-ї річниці від-
криття музею та пам’ятника Т. Г. Шевченка в Каневі”, підготовлена ар-
хівістом І категорії В. В. Антонечко.

* * *
19 липня 2014 р. в газеті “Голос України” вийшла друком стаття –  

“Як влада виховувала літераторів, присвячена 80-й річниці створення На-
ціональної спілки письменників України”.
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25 липня 2014 р. у ЦДАГО України відкрито виставку документів, 
присвячену 85-й річниці заснування архіву.

* * *
2 вересня 2014 р. у ЦДАГО України проведено зйомки документаль-

ного фільму про О. П. Довженка ДТРК Всесвітня служба “Українське те-
лебачення і радіомовлення”.

Того ж дня у газеті “Сільські вісті” вийшла друком добірка докумен-
тів з фондів ЦДАГО України “Марш поразки і ганьби”.

* * *
5 вересня 2014 р. відкрито виставковий проект “Апокаліпсис  

ХХ століття. Світові війни” в Меморіальному комплексі “Національний 
музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років” і присвячений 
100-річчю від початку Першої та 75-річчю від початку Другої світової 
воєн документи з фондів ЦДАГО України. В експозиції представлено до-
кументи з фондів центральних державних архівів.

 * * *
10 вересня 2014 р. до 120-ї річниці від дня народження видатного 

українського кінорежисера О. Довженка на веб-сайті ЦДАГО України 
опубліковано виставку документів, що висвітлюють окремі моменти його 
життя та творчої діяльності.

Того ж дня в газеті “Голос України” вийшла друком стаття – добірка 
документів із фондів ЦДАГО України “Геній українського кіно. До 120-ї 
річниці від дня народження Олександра Довженка”.

* * *
12 вересня 2014 р. в ефірі ДТРК Всесвітня служба “Українсь-

ке телебачення і радіомовлення” презентовано документальний фільм  
“Україна: terra incognita. О. Довженко”, знятий з використанням документів  
ЦДАГО України та за участі співробітників архіву.

* * *
16 вересня 2014 р. у ЦДАГО України телеканалом “1+1” проведено 

зйомки біографічно-документального фільму про Степана Бандеру.

* * *
18 вересня 2014 р. в газеті “Голос України” вийшла друком стаття – 

добірка документів із фондів ЦДАГО України “На честь Великого Коб-
заря. До 180-ї річниці заснування Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка”.
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Того ж дня провідний спеціаліст ЦДАГО України Л. В. Ващук взяла 
участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції, присвяченій 125-й 
річниці від дня народження О. Я. Шульгина, що відбулася на базі Інсти-
туту української археографії і джерелознавства ім. М. С. Грушевського 
НАН України. Перед учасниками конференції виступила Л. В. Вощук 
із доповіддю на тему: “Документи про Олександра Шульгина у фондах 
ЦДАГО України: види, хронологія та їх інформаційне наповнення”.

* * *
У вересні 2014 р. вийшло друком науково-документальне видання 

“Тюремний мартиролог окупаційного режиму: написи на стінах нацист-
ських казематів”, підготовлене за участі ЦДАГО України. 

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

7 серпня 2014 р. у ЦДІАЛ України відбулася лекція голови Українсь-
кого геральдичного товариства, доктора історичних наук А. Б. Гречила, 
присвячена історії державної символіки України.

* * *
8 вересня 2014 р. в ефірі телеканалу “ЗІК” вийшов документальний 

фільм про життя і діяльність митрополита Йосипа Сліпого, знятий за до-
кументами ЦДІАЛ України.

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

ім. Г. С. Пшеничного)

1–14 липня 2014 р. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного прове-
дено ознайомлювальну практику для студентів історичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

* * *
7 липня 2014 р. на веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшенично-

го опубліковано інформаційний лист до 180-ї річниці від дня заснування 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Того ж дня на веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного 
опубліковано інформаційний лист до 100-річчя від дня заснування Націо-
нального університету оборони України імені Івана Черняхівського.
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* * *
8 липня 2014 р. на веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного 

опубліковано тематичний огляд аудіовізуальних документів з добіркою 
світлин до 100-річчя від дня народження відомого українського хорового 
диригента, народного артиста УРСР П. І. Муравського. 

* * *
25 серпня 2014 р. до 90-річчя від дня народження українсько-

го письменника П. А. Загребельного на веб-сайті ЦДКФФА України  
ім. Г. С. Пшеничного опубліковано тематичний огляд аудіовізуальних до-
кументів та добірку документів з фондів архіву.

* * *
10 вересня 2014 р. до 120-ї річниці від дня народження українського кі-

норежисера, письменника О. П. Довженка на веб-сайті ЦДКФФА України  
ім. Г. С. Пшеничного опубліковано тематичну виставку.

* * *
12 вересня 2014 р. у приміщенні ЦДКФФА України ім. Г. С. Пше-

ничного відбувся кінолекторій до Дня українського кіно та 120-ї річниці 
від дня народження О. П. Довженка з переглядом кінофільму “Довженко. 
Щоденник 1941–1945” режисера М. Вінграновського.

* * *
17 вересня 2014 р. на веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшенич-

ного опубліковано добірку фотодокументів до 150-річчя від дня народ-
ження українського письменника М. М. Коцюбинського.

* * *
26 вересня 2014 р. директор ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного 

Н. О. Топішко взяла участь у прес-конференції, яка відбулася у прес-цен-
трі “Укрінформу” з нагоди відкриття ХІІІ Київського міжнародного фес-
тивалю документальних фільмів “Кінолітопис – 2014”.

* * *
27 вересня 2014 р. у Синьому залі Будинку кіно відбулося урочис-

те відкриття ХІІІ Київського міжнародного фестивалю документаль-
них фільмів “Кінолітопис–2014”, співорганізатором якого виступив  
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.

* * *
28 вересня 2014 р. на веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пше-

ничного опубліковано інформаційний лист до 85-річчя від дня народ-
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ження українського поета, перекладача, громадсько-політичного діяча  
Д. В. Павличка.

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

1 липня 2014 р. на веб-сайті ЦДНТА України до Дня архітектури 
України опубліковано виставку документів “Розвиток української архі-
тектури у ХХ ст. за документами ЦДНТА України”.

* * *
3 липня 2014 р. працівники ЦДНТА України провели оглядову екс-

курсію архівом для студентів ІІ курсу історичного факультету Харківсь-
кого національного університету ім. В. Н. Каразіна.

* * *
4 липня 2014 р. для студентів ІІ курсу історичного факультету  

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна у рамках му-
зейно-архівної практики проведено оглядову екскурсію архівом.

* * *
5 липня 2014 р. на сторінках всеукраїнської транспортної газети  

“Магістраль” вийшла друком стаття провідного спеціаліста відділу ви-
користання інформації документів ЦДНТА України О. Барикіної під на-
звою “Паперовий слід епохи парових велетнів”.

* * *
5 серпня 2014 р. у газеті “Харьковские известия”вийшла друком 

стаття провідного спеціаліста відділу використання інформації докумен-
тів ЦДНТА України О. Дождьової під назвою “Главная водная артерия 
Донбасса”.

* * *
1 вересня 2014 р. у приміщенні Харківського національного техніч-

ного університету сільського господарства ім. П. Василенка працівника-
ми ЦДНТА України проведено День архівної інформації з демонстрацією 
копій документів на тему: “До історії будівлі Харківського комерційного 
інституту (1913–1915 рр.)”.

* * *
19 вересня 2014 р. директор та працівники відділу використання ін-

формації документів ЦДНТА України взяли участь у святкових заходах 



91

з нагоди 50-річчя кафедри історіографії, джерелознавства та археології 
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

* * *
24 вересня 2014 р. ЦДНТА України провів семінар з представниками 

юридичних осіб-джерел формування НАФ на тему: “Порядок проведен-
ня еспертизи цінності науково-технічної документації та оформлення її 
результатів”.

У семінарі взяли участь відповідальні за технічний архів ПАТ “Гідро-
проект”, ДІ “УкрНДІЕП”, ПрАТ “Цемент”, ТОВ “Укратоменергопроект”, 
ВП “ДНДІ ОМШБ”, ТОВ “Гідротехпроект”, ТОВ “ІД”. 

* * *
29 вересня 2014 р. у ЦДНТА України відкрито документальну 

виставку “ПАТ Інжинірингово-виробниче підприємство “ВНІПІтранс-
газ” – фондоутворювач ЦДНТА України”, присвячену 70-річчю утворен-
ня Всесоюзного науково-дослідного та проектного інституту по транс-
порту газу.

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

10 липня 2014 р. у ЦДАМЛМ України в рамках літературно-музич-
ного проекту “Мистецькі зустрічі в архіві-музеї” відбувся другий кон-
церт циклу “Жан-Філіп Рамо: Клавірна творчість” відомого українського 
піаніста, лауреата премії ім. Л. М. Ревуцького Євгена Громова.

* * *
7 серпня 2014 р. у конференц-залі ЦДАМЛМ України в рамках літе-

ратурно-музичного проекту “Мистецькі зустрічі в архіві-музеї” відбувся 
третій концерт циклу “Жан-Філіп Рамо: Клавірна творчість” відомого ук-
раїнського піаніста, лауреата премії ім. Л. М. Ревуцького Євгена Громова.

* * *
22 серпня 2014 р. на офіційному веб-порталі Укрдержархіву до  

90-річчя від дня народження видатного українського письменника  
П. А. Загребельного розміщено онлайнову виставку фотодокументів 
“Життя, творча та громадська діяльність П. А. Загребельного” з фондів 
ЦДАМЛМ України 
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* * *
5 вересня 2014 р. на сторінках  журналу “Корреспондент” вийшла 

друком стаття “120 років самотності” про спадщину О. Довженка , яка 
зберігається в ЦДАМЛМ України.

* * *
22 вересня 2014 р. на сторінках газети “Літературна Україна”  

вийшло друком інтерв’ю директора ЦДАМЛМ України О. В. Кульчий 
“Мета архіву-музею – збереження культурної пам’яті українців”.

* * *
26 вересня 2014 р. завідувач сектора зберігання та обліку музейних 

предметів ЦДАМЛМ України Л. А. Кисельова взяла участь у ІІ Науково-
практичній конференції на тему: “Музейна педагогіка – проблеми, сьо-
годення, перспективи”, яка відбулася 25–26 вересня 2014 року у Києво-
Печерському заповіднику. Л. А. Кисельова виступила із доповіддю перед 
учасниками конференції на тему: “Центральний державний архів-музей 
літератури і мистецтва України та молодь: новий погляд”.

* * *
30 вересня 2014 р. у конференц-залі ЦДАМЛМ України в рамках 

літературно-музичного проекту “Мистецькі зустрічі в архіві-музеї” від-
бувся концерт “Віталій Губаренко. Пам’ять серця” за участю заслуженої 
артистки України Олени Шиналь, онука композитора Романа Божка, лау-
реатів міжнародних та всеукраїнських конкурсів Любові Хахаліної, Іри-
ни Рябчун, Максима Забари.

Під час концерту відбулося урочисте приймання-передавання нових 
архівних документів до фонду В. С. Губаренка від дружини композитора 
М. Р. Черкашиної-Губаренко.

У Центральному державному архіві
зарубіжної україніки (ЦДАЗУ)

14 липня 2014 р. на постійне зберігання до ЦДАЗУ надійшли понад 
3000 книг та періодичних видань від Ульяни Климишин (Монт Плезант, 
США) та Маргарити Бжеської-Андраде (Сальвадор, Бразилія), переданих 
через Українсько-Американську Фундацію “Воля”. Ці видання були скла-
довою частиною особистої бібліотеки Романа Бжеського та книгозбірні 
братів Стефана і Миколи Климишиних.
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* * *
1 серпня 2014 р. у ЦДАЗУ відкрито документальну виставку “Біля 

витоків Світового конгресу вільних українців”.
В експозиції представлені документи, що охоплюють період  

1930-х – 1960-х рр. Серед них – листи, комунікати, повідомлення, звер-
нення, маніфести Пан-Американської української конференції, Українсь-
кого конгресового комітету Америки, Комітету українців Канади, про-
ект статуту СКВУ, списки членів та плани роботи програмової комісії, 
публікації у пресі, фото видатних діячів – А. Мельника, М. Лівицького,  
О. Штуль-Ждановича, М. Плав’юка та ін.

* * *
15 вересня 2014 р. голова Об’єднання українців “Закерзоння” в То-

ронто Мирослав Іваник передав до ЦДАЗУ номери провідного українсь-
кого еміграційного журналу в Чехословаччині “Нова Україна” за 1923–
1927 рр. Авторами та постійними співробітниками “Нової України” були 
такі талановиті письменники, публіцисти, відомі громадські діячі: Дмит-
ро Антонович, Володимир Винниченко, Ольга Кобилянська, Олександр 
Олесь, Микола Вороний, Дмитро Дорошенко та багато інших. 

* * *
18 вересня 2014 р. ЦДАЗУ презентував в Інституті української архе-

ографії і джерелознавства ім. М. С. Грушевського документальну вистав-
ку “О. Шульгин: історик і дипломат”.

Виставку проведено в рамках Всеукраїнської наукової конференції 
“Віра у нас усіх в Українську Народню Республіку, вільну і незалежну, – 
повинна бути непереможною”, яка присвячена 125-ї річниці з дня народ-
ження першого міністра закордонних справ УНР О. Я. Шульгина.

У Центральному державному електронному архіві України 
(ЦДЕА України)

1 липня 2014 р. заступник директора ЦДЕА України Ю. С. Ковта-
нюк взяв участь у роботі семінару на тему: “Організація роботи архівного 
підрозділу банку” та виступив з лекцією “Підготовка до архівного збері-
гання електронних документів та організація роботи з ними в архівному 
підрозділі банку”.

* * *
18 липня 2014 р. заступник директора ЦДЕА України Ю. С. Ковтанюк 

взяв участь у семінарі Міністерства юстиції України на тему: “Державне 
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регулювання надання послуг електронного цифрового підпису, 
розвиток інфраструктури відкритих ключів України, проблемні 
питання” Ю. С. Ковтанюк виступив перед учасниками круглого 
столу з доповіддю на тему: “Питання загальної організації засто-
сування послуг Національної системи послуг ЕЦП для забезпе-
чення юридично значущого електронного діловодства, надання 
електронних послуг та взаємодії учасників загальнодержавного 
електронного документообігу”.

* * *
7 серпня 2014 р. заступник директора ЦДЕА України Ю. С. Ковта-

нюк взяв участь у публічному громадському обговоренні проекту Закону 
України “Про внесення змін до Закону України “Про електронний цифро-
вий підпис”, що відбулося в Міністерстві юстиції України.

* * *
2 вересня 2014 р. заступник директора ЦДЕА України Ю. С. Ков-

танюк взяв участь у засіданні науково-експертної ради з питань розвит-
ку інфраструктури відкритих ключів України при Міністерстві юстиції  
України.

* * *
9 вересня 2014 р. заступник директора ЦДЕА України Ю. С. Ков-

танюк взяв участь у засіданні науково-експертної ради з питань розвит-
ку інфраструктури відкритих ключів України при Міністерстві юстиції  
України.

У Держархіві Волинської області

1 липня 2014 р. у Держархіві Волинської області перебували студен-
ти 2-го курсу історичного факультету Східноєвропейського національно-
го університету ім. Лесі Українки, які ознайомилися з роботою держар-
хіву та оглянули виставки, що експонуються в читальному залі: “Великий 
Кобзар”, “Основний Закон України”

* * *
2 липня 2014 р. у читальному залі держархіву журналісти Волинсь-

кої ОДТРК провели зйомки інтерв’ю з автором книги “Розвідники великої 
Волині” О. О. Булавіним. Книга присвячена розвідникам – уродженцям 
Волині, а також тим, чия доля тим чи іншим чином пов’язана з Волин-
ським краєм. Частина з них була учасниками Першої світової та грома-
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дянських воєн, інші служили у чекістських формуваннях у міжвоєнний 
період під час Великої Вітчизняної війни, виконували розвідувальні  
завдання у складі спеціальних партизанських загонів та груп.

* * *
4 липня 2014 р. директор держархіву В. М. Гика взяв участь у від-

критті виставки “Світ творчості Рабіндраната Таґора: Де душа живе 
без страху”, організованої Волинським краєзнавчим музеєм спільно з 
Центром Таґора при Східноєвропейському Інституті Розвитку з нагоди  
200-річчя від Дня народження Тараса Шевченка та Року Індії в Україні.

* * *
16 липня 2014 р. у читальному залі держархіву відкрито виставку 

архівних документів та друкованих видань “Визволена Волинь”. 

* * *
18 липня 2014 р. у держархіві відбулася презентація нового фонду 

“Товариство “Волинь” науково-дослідної установи Інституту Дослідів 
Волині (м. Вінніпег, провинція Манітоба, Канада)”, яку відкрив директор 
держархіву В. М. Гика. 

* * *
25 липня 2014 р. у держархіві відкрито виставку документів із життя 

єврейського населення, яке мешкало у м. Луцьку та в населених пунктах 
Ківерцівського району Волині до 1943 року.

Колекцію фотокопій зібрано Андреа Лісс (США) з особистих архівів 
вихідців з Волині, фотоархіву Американського меморіального музею Го-
локосту у Вашингтоні та Національного меморіалу Яд Вашем в Єруса-
лимі (Ізраїль) та передано у фонди Держархіву Волинської області.

* * *
1 серпня 2014 р. директор держархіву В. М. Гика взяв участь у па-

нахиді та покладанні квітів до пам’ятника Лесі Українки з нагоди від-
значення 101-ї річниці з дня смерті видатної української поетеси. Заходи 
відбувалися на Театральному майдані м. Луцька.

* * *
14 серпня 2014 р. головний спеціаліст відділу обліку та довідкового 

апарату Т. М. Ревуха та спеціаліст І-ї категорії відділу інформації та вико-
ристання документів НАФ І. С. Янко взяли участь у відкритті персональ-
ної ювілейної виставки “Мистецький світ Валентини Михальської” (до 
50-річчя від дня народження художниці). Волинська художниця – перший 
лауреат обласної премії ім. Йова Кондзелевича, нагороджена орденом 
княгині Ольги ІІІ ступеня.
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* * *
15 серпня 2014 р. заступник директора держархіву М. Г. Багнюк взяла 

участь у роботі сесії Старовижівської районної ради та дні інформування 
населення з питань: “Волинь на 23-й річниці незалежності: досягнення та 
перспективи”, “Третя хвиля часткової мобілізації – вимога часу”.

* * *
24 та 29 серпня 2014 р. працівники держархіву відвідали поранених 

воїнів у Луцькому військовому шпиталі. Для потреб поранених архівіста-
ми закуплено ліків на 1300 гривень, продукти та воду. З окремими воїна-
ми домовлено про збір документів про події на сході нашої держави.

* * *
11 вересня 2014 р. заступник директора держархіву М. Г. Багнюк у 

складі робочої групи перебувала у Старовижівському районі на єдиному 
дні інформування. Під час поїздки відбулися зустрічі з учасниками анти-
терористичної операції: також розпочато роботу по збору документів та 
спогадів про події на Сході України для поповнення фондів держархіву. 

* * *
24 вересня 2014 р. у держархіві відкрито виставку архівних доку-

ментів та друкованих матеріалів “Волинь-нова” (до 75-річчя від дня за-
снування). 

В еспозиції представлені документи з фондів архіву: “Волинське 
обласне газетне видавництво”, “Редакція газети “Радянська Волинь” за 
1944–1999 роки, та друковані матеріали з фондів науково-довідкової біб-
ліотеки держархіву за 1939–2014 роки, які розповідають про становлення 
та діяльність однієї з найбільш тиражованих регіональних газет.

У Держархіві Дніпропетровської області

26 серпня 2014 р. з нагоди 90-річчя від дня народження П. А. За-
гребельного у програмі “Новини” Дніпропетровського обласного радіо 
виступила головний спеціаліст відділу інформації та використання доку-
ментів О. С. Шматко. 

* * *
1 вересня 2014 р. начальник відділу організаційно-аналітичної робо-

ти, юридичного та кадрового забезпечення О. В. Шумейко взяла участь 
в урочистій лінійці в юридичному ліцеї м. Дніпропетровська з нагоди 
Дня знань і вручила подяки директора держархіву області учням ліцею за  
успішне проходження навчальної практики у держархіві .
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У Держархіві Донецької області

10 липня 2014 р. відбулося засідання колегії Держархіву Донецької 
області, на якому розглядалися питання: про стан виконання вимог анти-
корупційного законодавства, про стан контролю за виконанням докумен-
тів в червні 2014 року в держархіві області.

У Держархіві Житомирської області

21 липня 2014 р. директор держархіву Житомирської області  
С. М. Синицький взяв участь у проведенні акції “Олег Ольжич. Відрод-
ження”, з нагоди 107-ї річниці від дня народження О. Ольжича

* * *
11 серпня 2014 р. у держархіві відкрито виставку архівних докумен-

тів “До 130-річчя від дня народження Гербачевського О. Ф.”, присвячену 
одному з фундаторів наукової та практичної хірургії на Житомирщині, 
видатному організатору охорони здоров’я області. 

У Держархіві Закарпатської області

28 серпня 2014 р. у держархіві відбулися зйомки документального 
фільму “Заархівована пам’ять … поколінь Закарпаття” для телепередачі 
“Крізь час з Ольгою Сорочук” 21 каналу Ужгорода.

* * *
16 вересня 2014 р. на базі держархіву проведено постійно діючий 

семінар на тему: “Сучасне діловодство та архівна справа” для працівни-
ків архівних підрозділів та членів експертних комісій установ, організа-
цій, підприємств-джерел комплектування держархіву області.

* * *
19 вересня 2014 р. у Держархіві Закарпатської області відкрито 

виставку до 100-річчя Мараморош-Сігетських процесів.

У Держархіві Запорізької області

9 липня 2014 р. на веб-сайті держархіву опубліковано виставку ар-
хівних документів “Український Кобзар – поет та художник Т. Г. Шевчен-
ко в серцях запоріжців”.
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16 липня 2014 р. відбулося засідання колегії Держархіву Запорізь-
кої області, на якому підбито підсумки роботи держархіву, архівних від-
ділів райдержадміністрацій та міськрад, трудових архівів за І півріччя  
2014 року.

Того ж дня у читальному залі держархіву відкрито виставку архів-
них документів і літератури, присвячену 200-річчю від дня народження  
Т. Г. Шевченка 

* * *
18 липня 2014 р. у держархіві проходила архівно-музейна практи-

ка студентів історичного факультету Запорізького національного універ-
ситету. Історики та архівісти ознайомилися з основними видами робіт  
держархіву з питань формування НАФ, забезпечення збереженості доку-
ментів та їх використання.

* * *
29 серпня 2014 р. на веб-сайті держархіву опубліковано виставку  

“З історії створення та діяльності Олександрівського середнього семи-
класного механіко-технічного училища (нині – Запорізький національний 
технічний університет)”.

* * *
15 вересня 2014 р. на веб-сайті держархіву опубліковано виставку 

“Перший радянський комбайн” (до 85-річчя випуску Запорізьким заво-
дом “Комунар” першого вітчизняного комбайну).

У Держархіві Івано-Франківської області

24 липня 2014 р. у держархіві відкрито виставку “Івано-Франківщи-
на у роки Другої світової війни”, присвячену 70-річчю визволення міста 
від нацистських загарбників.

* * *
1 серпня 2014 р. творча група компаній “1+1 media” провела зйомку 

документального фільму про Степана Бандеру у Держархіві Івано-Фран-
ківської області.

Директор архіву І. І. Гриник розповів про документи цієї темати-
ки, які зберігаються у фондах держархіву, серед них: метрична книга 
про народження, одруження та смерть мешканців сіл Старий Угринів та 
Бережниця, де містяться дані про народження провідника ОУН Степа-
на Бандери; особова справа Степана Бандери, який перебував під слідс-
твом у Станіславівській в’язниці з 22 по 24 грудня 1928 року; справа про  
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обвинувачення Степана Бандери, його батька Андрія та інших за органі-
зацію в дні святкування 10-ї річниці ЗУНР мітингів, молебнів, присвяче-
них пам’яті загиблих українських вояків та за розповсюдження листівок 
УВО.

* * *
21 серпня 2014 р. в Івано-Франківській обласній універсальній на-

уковій бібліотеці ім. І. Франка презентовано видання документів та ма-
теріалів “Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в  
ХХ столітті” (Т. 1, кн. 1 (1919–1929)). У виданні, підготовленому Нау-
ковим центром дослідження українського національно-визвольного руху 
Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника та 
Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень ім. Івана Кураса 
НАН України за підтримки Івано-Франківської облдержадміністрації та 
облради опубліковані й надані держархівом документи й матеріали про 
національно-визвольні змагання українців на Прикарпатті в 1919–1929 
рр. Загалом упорядники передбачають підготовку трьох томів, які хроно-
логічно охоплюватимуть 1919–1991 рр.

У Держархіві Київської області

28 липня 2014 р. у держархіві відкрито виставку архівних докумен-
тів “Історія християнства в архівних документах”, присвячену до Дня 
Хрещення Київської Русі–України.

* * *
15 серпня 2014 р. між держархівом та Київським обласним комуналь-

ним позашкільним навчальним закладом “Мала академія наук учнівської 
молоді” підписано Угоду про співпрацю.

Предметом Угоди є спільна діяльність для забезпечення інтелекту-
ального розвитку молодих громадян, реалізації здібностей учнівської мо-
лоді, їхньої підготовки до активної діяльності в галузі науки та сприяння 
самовизначенню в майбутній професії.

* * *
21 серпня 2014 р. відбулося засідання колегії Держархіву Київської 

області, на якому, зокрема, розглянуто питання виконання основних пла-
нових показників працівниками Держархіву Київської області за ІІ квар-
тал 2014 року та роботу читальних залів держархіву.
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7 вересня 2014 р. в ефірі Київської регіональної ТРК радіо “Голос 
Києва” прозвучав виступ головного спеціаліста відділу використання до-
кументів та інформаційних технологій М. М. Корінного “Творча діяль-
ність Олександра Довженка на Київській кінофабриці (1929–1932 рр.)”, 
присвячений 120-річчю всесвітньовідомого митця.

* * *
18–19 вересня 2014 р. у держархіві відбувся семінар на тему:  

“Організація роботи архівних підрозділів (архівів) установ. Забезпечення 
збереженості документів.

У Держархіві Кіровоградської області

23 липня 2014 р. відбулося засідання колегії Держархіву Кіро-
воградської області он-лайн режімі, на якому, зокрема, розглянуто під-
сумки роботи державних архівних установ області та архівних відділів 
міських рад у І півріччі 2014 року; стан роботи із зверненнями громадян  
у Держархіві Кіровоградської області за І півріччя 2014 року. 

Після засідання колегії відбулася нарада-семінар з начальниками (за-
відувачами) архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та місь-
ких рад з питань діяльності архівних установ.

* * *
11 вересня 2014 р. у держархіві відбулася презентація книги “На-

цистський окупаційний режим на Кіровоградщині (1941–1945 рр.)”.  
Автор книги – головний спеціаліст сектора спеціального зберігання та 
страхового фонду документації держархіву, член Національної спілки 
краєзнавців України, Почесний краєзнавець України, заслужений праців-
ник культури України І. Д. Петренко.

* * *
26 серпня 2014 р. на веб-сайті держархіву у розділі “Документальні 

виставки on-line” опубліковано добірку архівних документів та матеріалів 
до 70-річчя Словацького повстання проти нацистських загарбників.

* * *
27 серпня 2014 р. директор держархіву О. О. Бабенко взяв участь у 

засіданні “Краєзнавчих студій”, яке відбулося у відділі краєзнавства Кіро-
воградської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевсь-
кого. Тема засідання: “Реалізація проекту “Історія міст і сіл Олександрій-
ського району” в загальноосвітніх закладах с. Войнівка та с. Куколівка”.
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Учителі-дослідники Л. Ю. Балацький (Войнівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст.) та А. О. Шевцов (Куколівський НВК) представили проект 
“Історія міст і сіл України. Кіровоградська область”, дослідження: “Село 
Вогнівка”, “Село Волинське”, “Село Протопопівка”.

* * *
4 вересня 2014 р. директор держархіву О. О. Бабенко взяв участь у ток-

шоу Кіровоградської обласної ДТРК “Ми” за темою “Україна єдина”.

У Держархіві Львівської області

2 липня 2014 р. проведено оглядову екскурсію держархівом для сту-
дентів І курсу історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка.

* * *
21 серпня 2014 р. у програмі “Історична правда з Вахтангом Кіпіані” 

телеканалу ZIK вийшло в ефір інтерв’ю з головним спеціалістом відді-
лу використання інформації О. Л. Бондарем, присвячене історії гімназії  
ім. М. Шашкевича.

* * *
27 серпня 2014 р. у програмі “Історична правда з Вахтангом Кіпіані” 

телеканалу ZIK вийшло в ефір інтерв’ю головного спеціаліста організа-
ційно-аналітичного відділу О. Я. Огоновського, присвячене історії Бро-
довського котла.

У Держархіві Миколаївської області

4 липня 2014 р. на телеканалі “Миколаїв” Миколаївської ОДТРК у 
програмі “Розмова на тему” начальник відділу інформації та використан-
ня документів М. О. Мельник розповіла про документи держархіву, що 
висвітлюють про підпільно-партизанський рух на Миколаївщині.

* * *
25 липня 2014 р. відбулося засідання Миколаївської обласної редак-

ційної колегії науково-документальних та історико-меморіальних серій 
видань “Книга пам’яті України” та “Реабілітовані історією”, на якому 
схвалено звіт про роботу Обласного центру пошукових досліджень та 
редакційно-видавничої діяльності за І півріччя та план на ІІ півріччя  
2014 року, а також розглянуто матеріали, подані до тому 15 “Книга пам’яті 
України. Миколаївська область”.
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30–31 липня 2014 р. на базі держархіву відбувся дводенний семінар 
на тему: “Архівна справа та діловодство на сучасному етапі”.

У семінарі взяли участь керівники та працівники апарату облдержад-
міністрації та загальних відділів структурних підрозділів Миколаївської 
облдержадміністрації. У ході семінару розглянуто принципи побудови 
номенклатур і формування справ у діловодстві, організація роботи служб 
діловодства, експертних комісій та архівів державних установ, експерти-
за цінності документів, науково-технічне опрацювання та підготовка до-
кументів для передавання на постійне зберігання до архіву тощо.

 
У Держархіві Одеської області

10 липня 2014 р. на веб-сайті держархіву опубліковано он-лайнову 
виставку “До 120-ї річниці від дня народження І. Е. Бабеля”.

* * *
11 липня 2014 р. завідуючий лабораторією з фізичної схоронності 

документів та страхового фонду А. В. Хромов взяв участь у телепереда-
чі ТРК “Круг”, присвяченій маловідомим сторінкам біографії видатного 
письменника І. Е. Бабеля (1894–1940). А. В. Хромов розповів журналіс-
там про унікальні документи з історії сім’ї Бабеля, які знаходяться у мет-
ричних книгах з фонду “Одеський міський рабинат” та у інших фондах 
держархіву. 

* * *
12 серпня 2014 р. вийшов друком черговий том серії “Документы 

по истории и культуре евреев в региональных архивах Украины: Путево-
дитель. – Т. 2. Николаевская, Одесская, Херсонская области” (К., 2014. –  
776 с.). Видання підготовлено у рамках міжнародного проекту “До-
кументи з історії та культури євреїв в архівах Росії, України та Біло-
русі”. У роботі над розділом “Державний архів Одеської області” взяли 
участь одеські архівісти: В. Ю. Алєксєєва, Л. Г. Білоусова, С. Є. Березін,  
С. М. Герасимова, І. В. Моторна, Г. М. Паніван.

* * *
20 серпня 2014 р. в рамках проекту “Визначні постаті нашої історії” 

на веб-сайті держархіву опубліковано виставку, присвячену 150-й річни-
ці від дня народження всесвітньовідомого природознавця, громадського  
діяча, організатора науки та педагога Володимира Івановича Вернадсько-
го (1863–1945).
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21 серпня 2014 р. заступник голови-керівник апарату Одеської 
облдержадміністрації В. І. Кулаков представив колективу держархіву  
В. В. Левчука, призначеного на посаду директора держархіву.

* * *
1 вересня 2014 р. в рамках проекту “Визначні постаті нашої історії” 

на веб-сайті держархіву опубліковано виставку, присвячену 170-й річни-
ці від дня народження всесвітньовідомого композитора та громадського 
діяча Миколи Віталійовича Лисенка (1842–1912).

* * *
2 вересня 2014 р. до 220-річчя м. Одеси на веб-сайті держархіву 

опубліковано картографічні матеріали, хронологічні межі яких охоплю-
ють період XVIII–XIX ст.

* * *
3 вересня 2014 р. на зберігання до держархіву надійшли докумен-

ти особового походження Бориса Шмульєвича Волоха, кандидата ме-
дичних наук, капітана медичної служби, за 1941–1945 роки в кількості 
4 справи, серед яких: копія особової справи Б. Ш. Волоха; дисертація 
на здобуття ступеню кандидата медичних наук “Материалы по изуче-
нию потерь гражданского населения от воздушных бомбардировок и 
артиллерийских обстрелов в период обороны Одессы” з фотографія-
ми до неї; додаток до дисертації: список загиблих людей в місті Одесі  
в 1941 році; карта міста Одеси з позначками жертв бомбардування під час 
облоги міста у 1941 році.

* * *
22 вересня 2014 р. до 95-річчя держархіву на веб-сайті архіву опуб-

ліковано значну частину електронних версій монографій, довідників, 
путівників та наукових праць за попередні роки.

У Держархіві Полтавської області

5 серпня 2014 р. директор держархіву В. В. Гудим взяла участь у пря-
мому телеефірі на ОДТРК “Лтава” у програмі “До Вас запитання”.

* * *
30 серпня 2014 р. заступник директора держархіву Т. П. Пустовіт 

взяв участь у радіопередачі ОДТРК “Лтава” про генерал-майора, диси-
дента Петра Григоренка.
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23 вересня 2014 р. до 71-ї річниці визволення Полтавщини від на-
цистських загарбників на веб-сайті держархіву опубліковано інформацій-
ний лист та виставку “Життя окупованої Полтавщини”.

* * *
26 вересня 2014 р. у держархіву відкрито документальну виставку 

“Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Королен-
ка. 100 років славетної історії”, присвячену 100-річчю його заснування.

У заході взяли участь народний депутат Ю. В. Бублик, заступник го-
лови - керівник апарату облдержадміністрації  Р. О. Чабановський, викла-
дачі та студенти Полтавського національного педагогічного університету 
ім. В. Г. Короленка, представники місцевих ЗМІ та громадськості.

У Держархіві Рівненської області

3 липня 2014 р. у держархіві проведено навчання для начальників 
архівних відділів райдержадміністрацій та керівників трудових архівів з 
питань вивчення основних вимог Правил роботи архівних установ Украї-
ни та інших нормативних документів з питань архівної справи.

* * *
24 липня 2014 р. відбулося засідання колегії Держархіву Рівненської 

області, на якому розглянуто підсумки роботи державних архівних уста-
нов області за І півріччя 2014 року та про підсумки роботи із зверненнями 
громадян, що надійшли до держархіву у І півріччя 2014 року.

У Держархіві Сумської області

20 серпня 2014 р. у Держархіві Сумської області відбулося засідан-
ня колегії, на якому, зокрема, проаналізовано хід виконання Регіональної 
програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів 
НАФ у І півріччі 2014 року. 

* * *
26 серпня 2014 р. на веб-сайті держархіву опубліковано виставку ар-

хівних документів до 75-річчя підписання пакту Ріббентропа-Молотова 
та початку Другої світової війни.

* * *
12 вересня 2014 р. у держархіві відбувся архівний урок для сту-

дентів ІV курсу українського відділення факультету іноземної та 
слов’янської філології Сумського державного педагогічного універ-
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ситету. Начальник відділу інформації та використання документів  
І. Є. Гончарова розповіла про історію держархіву, склад і зміст докумен-
тів, що зберігаються у держархіві, умови роботи відвідувачів, а також 
провела для студентів екскурсію та практичне заняття.

Того ж дня на площі Незалежності працівники держархіву разом з 
мешканцями міста Суми зустріли бійців Сумського прикордонного за-
гону, які прибули із зони проведення антитерористичної операції. Загін 
повернувся у повному складі. 

У Держархіві Тернопільської області

17 липня 2014 р. у читальному залі держархіву відбулася презента-
ція книги “За тебе, Україно…” Українські патріоти в Березі-Картузькому 
концтаборі (1934–1936) в документах Державного архіву Брестської об-
ласті”. 

Ця книга – збірка анкет з особових справ в’язнів та інших докумен-
тів першого періоду (1934–1936 рр.) існування концентраційного табору 
в Березі-Картузькій. Окремим додатком подані листи рідних до в’язнів, 
прохання родичів до начальства табору, статті і твори в’язнів, облікові 
листи арештованих патріотів у квітні 1939 року, котрі брали участь у боях 
Карпатської Січі за незалежну державу – Карпатську Україну, яка мала 
стати прологом визволення України, спогади про Карпатську Січ Л. Сі-
корського.

* * *
28 липня 2014 р. у держархіві відкрито виставку “Горнусь до Тебе, 

Мати Божа…”.
* * *

15 серпня 2014 р. у держархіві живописець і монументаліст Юрій 
Чумак презентував роботи, пов’язані з Помаранчевою революцією 2004 
років і Революцією гідності 2013–2014 року. 

* * *
26 вересня 2014 р. у держархіві відкрито документальну виставку, 

присвячену 70-ій річниці депортації українців з Польщі “… Мій шлях 
додому заснував спориш”.

У Держархіві Харківської області

1 липня 2014 р. у читальному залі держархіву відкрито виставку 
документів “З історії Харківського театру ляльок (до 75-річчя відкриття  
театру)”. 
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В експозиції представлені копії документів із фондів держархіву об-
ласті та з особового архіву народного артиста України, режисера та дра-
матурга О. Ю. Рубинського, що розповідають про передісторію виник-
нення театру, традиції та яскраві сторінки його історії.

* * *
17 липня 2014 р. головний спеціаліст відділу інформації та ви-

користання документів В. А. Плисак провела оглядову екскурсію по  
держархівом для студентів другого курсу історичного факультету Хар-
ківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

* * *
25 липня 2014 р. відбулося розширене засідання колегії  

Держархіву Харківської області, на якому, зокрема, розглянуто під-
сумки роботи держархіву та архівних установ області за I півріччя  
2014 року; стан виконання держархівом Регіональної програми здійс-
нення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2010– 
2014 рр. у І півріччі 2014 року.

* * *
20 серпня 2014 р. на веб-сайті держархіву опубліковано виставку ар-

хівних документів “Збережемо пам’ять про подвиг народний”, присвяче-
ну71-ій річниці визволення м. Харкова від нацистських окупантів.

* * *
29 серпня 2014 р. начальник відділу організації та координації архів-

ної справи О. С. Гнезділо взяла участь у роботі семінару на тему: “Кон-
ституційна реформа та європейська інтеграція України”, організованого 
юридичним департаментом Харківської облдержадміністрації.

* * *
1 вересня 2014 р. начальник відділу організації та координації архів-

ної справи О. С. Гнезділо взяла участь в урочистих заходах з нагоди Дня 
знань у КЗ “Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс”. 
Під час проведення святкової лінійки вона звернулася з привітаннями до 
учнів, батьків і педагогів комунального закладу. 

* * *
15 вересня 2014 р. головний спеціаліст відділу інформації та вико-

ристання документів В. А. Плисак провела оглядову екскурсію архівом 
для студентів третього курсу виконавсько-композиторського факультету 
(спеціалізація “Музикознавство”) Харківського національного універси-
тету мистецтв ім. І. П. Котляревського.
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* * *
17 вересня 2014 р. на базі держархіву проведено семінар з підви-

щення кваліфікації для працівників архівних відділів райдержадмініст-
рацій та міськрад області на тему: “Організація роботи архівних відділів 
райдержадміністрацій та міськрад міст обласного значення Харківської 
області”. 

Семінар відкрила заступник директора держархіву Л. М. Юдіна. 
Вона наголосила на актуальності та вчасності питань, що обговорюва-
лися, зокрема, щодо роботи архівних відділів з установами – джерелами 
формування документами НАФ, оформлення архівних довідок.

У Держархіві Херсонської області

14 липня 2014 р. у приміщенні Херсонської ОДТРК “Скіфія” відбу-
лося відкриття виставки “Скіфії – перші 70” та урочисті збори з нагоди 
70-річчя від часу заснування телерадіокомпанії. У заході взяло участь 
керівництво області та міста, директор держархіву А. А. Яценко, діячі 
культури і науки, ветерани та нинішні працівники компанії. 

* * *
29 липня 2014 р. держархівом  на базі Херсонського обласного цен-

тру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  проведено семінар  з 
питань впровадження нової редакції Типової інструкції з діловодства у 
центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Рес-
публіки Крим, місцевих органах виконавчої влади та Переліку типових 
документів, що створюються під час діяльності органів державної влади 
та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, 
із зазначенням строків зберігання документів

* * *
28 серпня 2014 р. відбулося засідання колегії Держархіву Херсонсь-

кої області, на якому, зокрема, розглянуто підсумки роботи архівних ус-
танов області за перше півріччя.

* * *
1 вересня 2014 р. керівництво держархіву взяло участь у відзначенні 

Дня знань у навчальних закладах м. Херсона та обласному академічно-
му музично-драматичному театрі ім. М. Куліша. Директор держархіву  
А. А. Яценко і заступник директора І. В. Мякота привітали педагогів та 
учнів Херсонського обласного ліцею та загальноосвітньої школи № 36, 
побажали успіхів та натхнення у новому навчальному році. Обласному 
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ліцею з нагоди свята було передано копії архівних документів про засну-
вання у 1874 році земського сільськогосподарського училища, в будівлях 
якого знаходиться тепер ліцей.

* * *
18 вересня 2014 р. у приміщені КВНЗ “Херсонська академія непе-

рервної освіти” Херсонської облради відкрито спільну виставку КВНЗ 
ХАНО та Держархіву Херсонської області “Академія неперервної освіти: 
історія і сучасність”. 

В експозиції представлені документи держархіву, що розповідають 
про заснування Херсонського обласного інституту удосконалення вчи-
телів у 1944 році, його розвиток та становлення впродовж сорока років. 

* * *
30 вересня 2014 р. у держархіві відкрито виставку архівних докумен-

тів, присвячену Дню ветерана. 
Експозиція розповідає про ставлення до людей похилого віку, ін-

валідів та ветеранів у роки після закінчення Великої Вітчизняної війни.

У Держархіві Хмельницької області

24 серпня 2014 р. старший науковий співробітник держархіву  
В. В. Галатир взяв участь у радіопередачі з циклу “Персона біля мікрофо-
на” на тему: “Історія проведення військових парадів в добу незалежності 
України” на ХОДТРК “Поділля-центр”.

* * *
1 вересня 2014 р. начальник відділу інформаційних технологій  

Ю. В. Олійник та старший науковий співробітник В. В. Галатир провели 
урок-екскурсію на тему: “Герої не вмирають!” для учнів 10-х класів у 
Навчально-виховному комплексі № 7 міста Хмельницького.

У Держархіві Черкаської області

4 липня 2014 р. на базі держархіву відбулося проведено навчальну 
архівну практику для студентів Науково-навчального інститут історії і фі-
лософії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.

* * *
22 липня 2014 р. у читальному залі держархіву відкрито виставку архів-

них документів “Діяльність православної церкви на Черкащині у роки Дру-
гої світової війни”, присвячену Дню Хрещення Київської Русі–України.
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* * *
13 серпня 2014 р. в ефірі Черкаської ОДТРК “Рось” відбулася транс-

ляція передачі з циклу програм “Кобзар єднає Україну” за участю праців-
ників держархіву, присвяченої документам, що містять інформацію про 
життя і творчість Т. Г. Шевченка, і які зберігаються в Держархіві Черкась-
кої області.

* * *
15 серпня 2014 р. в читальному залі держархіву відкрито виставку 

архівних документів до 150-річчя з часу створення фінансової установи 
Перший Черкаський міський Громадський банк.

* * *
25 вересня 2014 р. за участю начальника відділу використання ін-

формації документів з нагоди відзначення 95-річчя Держархіву Черкась-
кої області в приміщенні обласної юнацької бібліотеки ім. В. Симоненка 
проведено зустріч з учнями гуманітарно-правового ліцею м. Черкаси на 
тему: “Архів – скарбниця історії”.

У Держархіві Чернівецької області

4 серпня 2014 р. у держархіві відкрито документальну виставку, “Бу-
ковинський Соловій” – Юрій Адальбертович Гординський-Федькович, до 
180-річчя від народження”. Он-лайновий варіант виставки опубліковано 
на веб-сайті держархіву.

У Держархіві Чернігівської області

8 вересня 2014 р. у держархіві відкрито фотодокументальну виставку 
““Співець зачарованої Десни”, присвячену 120-річчю від дня народження 
українського письменника, класика світового кінематографа й художника 
– Олександра Петровича Довженка.

* * *
9 вересня 2014 р. директор держархіву Р. Б. Воробей та провідний 

спеціаліст відділу використання інформації документів І. М. Рябчук взяли 
участь у наукових читаннях “Співець гуманності й краси”, приурочених 
Чернігівською обласною універсальною бібліотекою ім. В. Г. Короленка 
до 120-річчя від дня народження О. П. Довженка.

І. М. Рябчук виступила перед учасниками наукових читань з доповід-
дю на тему: “Фільм “Зачарована Десна” у фондах Держархіву Чернігівсь-
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кої області”. Були переглянуті фрагменти фільму з його цифрової копії, 
переданої держархіву області ЦДККФА ім. Г. С. Пшеничного.

* * *
15 вересня 2014 р. у держархіві відкрито фотодокументальну вистав-

ку “Чарівник слова” до 150-річчя від дня народження М. М. Коцюбинсь-
кого.
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МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ

В Укрдержархіві

10 липня 2014 р. заступник Голови Укрдержархіву О. В. Музичук 
взяла участь у зустрічі керівництва Міністерства культури з представни-
ками німецької частини Змішаної українсько-німецької комісії з питань 
повернення та реституції втрачених та незаконно переміщених під час та 
внаслідок Другої світової війни культурних цінностей.

У ході зустрічі заступником О. В. Музичук передала німецькій сто-
роні частину оцифрованих документів з фонду колекції Айнзацштабу 
рейхсляйтера Розенберга.

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

18–24 серпня 2014 р. на території відділу ЦДАМЛМ України “Лі-
тературно-мистецькі Плюти” (с. Плюти, Обухівський район, Київська 
область) відбувся освітній проект “Міжнародна літня школа “Режисер – 
драматург – “dramaturge”. 

У Міжнародній літній школі взяли участь 18 молодих українських 
режисерів, драматургів, арт-кураторів, керівників літературно-драматур-
гічних частин, критиків та сценографів з Донецька, Києва, Кіровограда, 
Львова, Олександрії, Полтави, Прилук, Херсона, Харкова та Черкас, ре-
тельно відібраних експертами з-понад 40 претендентів. Головні тренери 
проекту – драматург та візуальний митець Марчін Цецко (Польща), теат-
рознавець та арт-куратор Йоанна Віховська (Польща), драматург Валерій 
Мамонтов (Україна). Серед гостей Літньої школи – режисер Павло Юров 
(Україна).

 Метою проекту: сформування робочих груп нового типу “режи-
сер – драматург – “dramaturge”, які продовжать співпрацю у наступних 
двох етапах проекту, які відбуватимуться у Львові і Херсоні. Результатом 
має стати вистава за українською сучасною драматургією за підтримки 
театрів-партнерів.

 Організатори проекту виступили: громадська організація “Театраль-
на платформа” (м. Київ, Україна), Східноєвропейська платформа перфор-
мативних мистецтв (м. Люблін, Республіка Польща) за підтримки Поль-
ського інституту у Києві та клініки “Лісод”, ЦДАМЛМ України.
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У Центральному державному архіві зарубіжної україніки
(ЦДАЗУ)

7 серпня 2014 р. ЦДАЗУ відвідали Маргарита Бжеська-Андраде – 
дочка відомого українського історика та громадського діяча на еміграції 
Романа Бжеського та Андрій Гайдамаха – голова Проводу ОУН (б) 2001–
2009 рр. Пані Бжеська-Андраде є одним з фондоутворювачів архіву, і нещо-
давно передала частину великої бібліотеки свого батька на постійне збері-
гання до ЦДАЗУ. Під час зустрічі гості ознайомились з фондами ЦДАЗУ 
архіву, виставкою “Біля витоків Світового конгресу вільних українців”,  
а також обговорили можливості подальшої співпраці.

* * *
27 серпня 2014 р. ЦДАЗУ відвідали представниця Українського Кон-

гресового Комітету Америки і Українсько-американської фундації “Воля” 
Галина Турик та  Голова Проводу ОУН(б) 2001–2009 рр. Андрій Гайдама-
ка. Під час зустрічі вони ознайомились з архівним і бібліотечним фонда-
ми, документальною виставкою до Дня незалежності України.

* * *
30 серпня 2014 р. під час проведення Світового Конгресу Українців 

заступник директора ЦДАЗУ Володимир Тихенко та начальник відділу 
формування НАФ та діловодства Дмитро Решетченко зустрілися з пре-
зидентом Українського Конгресового Комітету Америки Тамарою Галло 
Олексій. У ході зустрічі досягнуто домовленості про підготовку ЦДАЗУ 
у 2015 році ювілейної виставки до 75-річчя УККА.

У Держархіві Волинської області

14 липня 2014 р. відбулася передача колекції фотокопій із життя 
єврейського населення, яке мешкало в м. Луцьку та населених пунктах 
Ківерцівського району Волині по 1943 рік. Виявлення та збір матеріалів 
проводився пані Андреа Лісс (США) в особистих архівах вихідців з Во-
лині, фотоархіві Американського меморіального музею Голокосту у Ва-
шінгтоні та Національного меморіалу Яд Вашем в Єрусалимі (Ізраїль). 
Зібрані фотокопії (понад 100 зображень) до Держархіву Волинської об-
ласті передав громадянин США Авром Бендавід-Вал, нащадок осіб, які 
проживали в Трохимброді (с. Софіївка) на Волині.

18 липня 2014 р. у держархіві відбулася презентація нового фонду 
“Товариство “Волинь” переданого до держархіву науково-дослідною ус-
тановою Інституту Дослідів Волині (м. Вінніпег, провінція Манітоба, Ка-
нада)”.
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Фонд вміщує цікаві документи з історії краю: про Волинську тра-
гедію 1943 року, про Гордія Босого – організатора Українського вільного 
козацтва, про Луцьку Українську гімназію та її колишніх учнів, про діяль-
ність Митрополита Іларіона (в миру Івана Огієнка). Особисті документи 
Іллі Онуфрійчука – голови Товариства “Волинь” у Вінніпезі.

У Держархіві Київської області

22 серпня 2014 р. Держархівом Київської області та Міжнародною 
громадською організацією “Інтернаціональний союз” підписано Угоду 
про співпрацю.

У Держархіві Львівської області

31 липня 2014 р. проведено оглядову екскурсію виставковим цен-
тром держархіву  для групи студентів Польського інституту дипломатії  
ім. Ігнатія Яна Падеревского (м. Варшава).

У Держархіві Одеської області

7–10 серпня 2014 р. у рамках XVIII Міжнародної книжкової вистав-
ки-ярмарки “Зеленая волна” м. Одеса пройшов XI конкурс “Одесса на 
книжных страницах”, у якому збірник “Документальна скарбниця Шев-
ченківських лауреатів” став переможцем у номінації “Наукові видання”.

* * *
2–4 вересня 2014 р. працівниками держархіву взяли участь в урочис-

тих заходах, присвячених святкуванню 200-ї річниці заснування товарис-
тва “Філікі Етерія” в Одесі та 20-річчя філії Грецького Фонду Культури.

У Держархіві Херсонської області

26 вересня 2014 р. директор держархіву А. А. Яценко взяв участь 
у міжнародній науковій конференції на тему: “Херсонщина у контек-
сті соціокультурної історії України (до 70-річчя Херсонської області)”,  
організованій факультетом психології, історії та соціології Херсонського 
державного університету. 

У своєму виступі директор держархіву області охарактеризував ма-
сив документів архіву, які є головною базою наукових досліджень регіо-
нальної історії, ознайомив учасників конференції з науковими напрацю-
ваннями держархіву
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ЮВІЛЕЙНІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

Заходи державних архівних установ,  
присвячені 100-річчю від початку Першої світової війни

31 липня 2014 р. на веб-сайті ЦДАВО України опубліковано вистав-
ку “Україна і українці у вирі Першої світової війни. Документи з фондів 
ЦДАВО України”.

* * *
9 липня 2014 р. у ЦДАГО України ДТРК “Всесвітня служба  

“Українське телебачення і радіомовлення” проведено зйомки телепереда-
чі “Кінолітопис епохи”, приуроченої до 100-річчя початку Першої світо-
вої війни. Під час зйомок демонструвались матеріали з колекції докумен-
тів “Український музей в Празі”, які висвітлюють проблему перебування 
українських солдатів у таборах військовополонених.

26 липня 2014 р. у газеті “Голос України” вийшла друком стаття – 
добірка документів із фондів ЦДАГО України “Перша світова війна в до-
лях її учасників”.

1 серпня 2014 р. до 100-річчя початку Першої світової війни  
у ЦДАГО України відкрито виставку документів “Перша світова війна в 
долях її учасників”.

16 серпня 2014 р. в ефірі ДТРК “Всесвітня служба “Українське теле-
бачення і радіомовлення” відбувся показ документального фільму “Пер-
ша світова очима українців”, знятого за документами ЦДАГО України.

* * *
1 серпня 2014 р. на веб-сайті ЦДІАК України опубліковано докумен-

тальну виставку “Велика війна (1914–1918 рр.)”, присвячену 100-річчю 
початку Першої світової війни.

* * *
5 серпня 2014 р. начальник відділу використання інформації доку-

ментів ЦДІАЛ України І. Р. Смольський надав інтерв’ю кореспонденту 
радіо “Свобода” для радіопередачі, присвяченої 100-річчю початку Пер-
шої світової війни та створенню Легіону Українських Січових стрільців.
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* * *
1 серпня 2014 р. до 100-річчя початку Першої світової війни 1914–

1918 рр. на веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного опублікова-
но документальну виставку світлин.

* * *
31 липня 2014 р. у Держархіві Волинської області відкрито виставку 

“Перша світова війна в документах Держархіву Волинської області”.

* * *
29 липня 2014 р. у Держархіві Дніпропетровської області відкрито 

документальну виставку “Катеринославщина у Першій світовій війні.       
1914–1918. До 100-річчя початку війни”.

* * *
28 липня 2014 р. у Держархіві Житомирської області відкрито вистав-

ку “До 100-річчя початку Першої світової війни 1914–1918 років”.
11 серпня 2014 р. у прямому ефірі Житомирського обласного радіо 

вийшла передача за участі головного спеціаліста сектора організації та 
координації архівної справи Р. Ю. Кондратюка на тему: “ До 100-річчя 
початку Першої світової війни 1914–1918 років ”.

* * *
29 липня 2014 р. у Держархіві Закарпатської області з нагоди  

100-річчя початку Першої світової війни відкрито тематичну виставку 
архівних документів.

* * *
28 липня 2014 р. на веб-сайті Держархіву Запорізької області опуб-

ліковано виставку архівних документів “Запорізький край у роки Першої 
світової війни”.

* * *
1 серпня 2014 р. на сторінках тижневої газети “Вперед” № 30 вийш-

ло друком інтерв’ю з головним спеціалістом відділу забезпечення збе-
реженості документів, обліку та довідкового апарату Держархіву Івано-
Франківської області А. Р. Сміжаком “За що помирали і помираємо?”, 
присвячена подіям Першої світової війни на Прикарпатті та джерелам із 
історії цього періоду у фондах держархіву.

4 серпня 2014 р. у читальному залі Держархіву Івано-Франківської 
області відкрито виставку “Прикарпаття в роки Першої світової війни”.
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31 липня 2014 р. у Держархіві Київської області відкрито докумен-
тальну виставку “Перша світова на сторінках архівних документів”.

* * *
9 липня 2014 р. на веб-сайті Держархіву Кіровоградської області 

опубліковано виставку архівних документів “Війна в житті єлисаветград-
ської громади”.

* * *
22 вересня 2014 р. у виставковому центрі Держархіву Львівської об-

ласті відкрито виставку “Перша світова війна в долі українського народу”. 
Он-лайновий варіант виставки опубліковано на веб-сайті держархіву.

* * *
1 серпня 2014 р. у Миколаєві відбувся круглий стіл на тему “Наслід-

ки та значення “Великої війни”. Зі вступним словом на відкритті кругло-
го столу виступила директор Держархіву Миколаївської області Л. Лев-
ченко, яка ознайомила присутніх із проектами бібліотек, архівів і музеїв 
Європи, присвяченими Першій світовій війні – “Europeana Collections 
1914–1918”, “European Film Gateway 1914–1919”, “Europeana 1914– 
1918 Family History Roadshows” та підкреслила важливість спільних зу-
силь інститутів пам’яті у справі висвітлення “забутої” війни, яка проте 
справила визначальний вплив не лише на подальшу історію народів Єв-
ропи, а й усього світу, у тому числі України.

Того ж дня у держархіві відктрито виставку-презентацію до  
100-річчя початку Першої світової війни.

* * *
28 липня 2014 р. у Держархіві Одеської області відкрито тематичну 

виставку архівних документів.
Того ж дня у держархіві відбувся історико-архівний семінар, присвя-

чений 100 річчю початку Першої Світової війни (1914–1918 рр.). 
У ході семінару розглянуто широке коло актуальних питань пошуку, 

дослідження та оприлюднення документальних матеріалів, які знаходять-
ся на зберіганні у фондах держархіву. 

* * *
25 липня 2014 р. у Держархіві Рівненської області відкрито виставку 

архівних документів “Перша світова війна в житті громади Рівного: допо-
мога фронту, евакуація, Рівне прифронтове, наслідки війни”.

* * *
28 липня 2014 р. у Держархіві Сумської області відкрито докумен-

тальну виставку, присвячену 100-річчю початку Першої світової війни. 
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В експозиції представлено документи періоду 1914–1918 рр. Особливу 
увагу привертають секретні вказівки від верховного головнокомандую-
чого, що знаходяться у фондах Лебединської повітової земської управи, 
поліцейських приставів 1-го та 2-го станів Роменського повіту, поліцейсь-
кого наглядача Павловського рафінадного заводу, Роменського повітового 
поліцейського управління.

* * *
1 серпня 2014 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито тема-

тичну виставку “Війна, яка змінила все…”.

* * *
28 липня 2014 р. у Держархіві Харківської області відкрито виставку 

“Війна, що сколихнула всі народи”.

* * *
1 серпня 2014 р. на веб-сайті Держархіву Херсонської області опуб-

ліковано виставку “Херсонщина у лихолітті війни. До 100-х роковин 
початку Першої світової війни”. В експозиції представлено архівні до-
кументи, що відображають історію краю періоду Першої світової війни 
(1914–1918 рр.), у тому числі – витяги з анкет статистичного відділення 
Херсонської повітової земської управи про економічний стан господарств 
у зв’язку із війною (1915 р.), документи (листи, посвідчення) про захист 
соціальних прав воїнів та членів їх родин (1915 р.), витяги із доповіді 
голови Херсонського комітету у справах полонених і біженців про по-
вернення військовополонених до Херсона, про умови їх перебування у 
полоні (1920 р.).

* * *
1 серпня 2014 р. у Держархіві Черкаської області до 100 річчя по-

чатку Першої світової війни 1914–1918 рр. відкрито виставку архівних 
документів “Поворот у світовій політиці: питання миру”.

* * *
25 липня 2014 р. у Держархіві Чернівецької області відкрито вистав-

ку “Перша світова війна: Буковина – арена бойових дій”.

* * *
31 липня 2014 р. у Держархіві Чернігівської області відкрито фото-

документальну виставку “100-річчя Першої світової війни”.
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Заходи державних архівних установ,  
присвячені Дню Державного Прапора України 

та 23-й річниці незалежності України

21 серпня 2014 р. у Комплексі споруд центральних державних  
архівів України відкрито виставку фото- та архівних документів “Украї-
на соборна і незалежна: архівні свідчення”, підготовлену за документами 
ЦДАВО України та ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.

27 серпня 2014 р. в Укрінформі відбулася прес-конференція за участі 
заступника Голови Укрдержархіву О. В. Музичук на тему: “Шляхами ви-
борювання незалежності та демократії: архівні документи свідчать”.

* * *
22 серпня 2014 р. у ЦДАВО України відкрито виставку архівних до-

кументів до Дня незалежності України та Дня Державного Прапора Ук-
раїни.

* * *
22 серпня 2014 р. у ЦДАГО України відкрито виставку документів, 

що розкривають процеси становлення та відстоювання незалежності  
України – від демократизації українського суспільства кінця 1990-х років 
до боротьби українців за суверенність і право на гідне життя в добу 
незалежності, зокрема й трагічні та героїчні події на Майдані 2013– 
2014 років.

* * *
22 серпня 2014 р. на веб-сайті ЦДІАК України до 23-ої річниці не-

залежності України опубліковано виставку, що висвітлює основні віхи 
розвитку ідеї незалежності на українських теренах від проголошення  
Козацької держави після перемоги війська гетьмана Богдана Хмельниць-
кого під Зборовим в 1649 р. до спроби збереження автономії Гетьманщи-
ни за часів останнього гетьмана Кирила Розумовського.

* * *
21 серпня 2014 р. працівники ЦДІАЛ України взяли участь у радіо-

передачі на радіо “Свобода”, присвяченій Дню Державного прапору.
22 серпня 2014 р. у ЦДІАЛ України відкрито документально-книж-

кову виставку, присвячену Дню Державного прапора та Дню незалеж-
ності України.

* * *
20 серпня 2014 р. до 23-ї річниці Незалежності України ЦДАМЛМ 

України започатковано довготривалий віртуальний проект “АРХІВаж-
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лива СПРАВА”, покликаний познайомити широке коло дослідників та 
шанувальників вітчизняної культури з унікальними документами, книж-
ковими виданнями та музейними предметами, що зберігаються у нашій 
установі. Відвідувачі сайту можуть не лише побачити їх електронні копії 
на нашому веб-сайті ЦДАМЛМ України та на сторінці у мережі Facebook,  
а й прочитати, коли і яким чином ці документи потрапили до ЦДАМЛМ  
України, які особисті й історичні колізії супроводжували їх появу  
на світ.

Того ж дня у залі ЦДАМЛМ відбулися урочисті збори, при-
свячені 23-й річниці проголошення незалежності України та Дню  
Державного Прапора. З вітальним словом виступила директор ЦДАМЛМ 
України О. В. Кульчий. 

24 серпня  2014 р. до Дня незалежності України на веб-сайті 
ЦДАМЛМ України у рамках проекту “АВС” представлено одну з перлин 
музейного фонду архіву-музею: Олександр Саєнко. “Козак Мамай”.

* * *
20 серпня 2014 р. у конференц-залі готелю Radison Blue Podol від-

криту виставку “Державотворчі процеси очима української спільноти за 
кордоном”, підготовленої ЦДАЗУ.

22 серпня 2014 р. в Українському культурному центрі у Ноттінгемі, 
Великобританія відкрито виставку “Встане Україна і розвіє тьму неволі”, 
підготовлену за документами ЦДАЗУ.

* * *
20 серпня 2014 р. на веб-сайті ЦДЕА України оновлено виставку “До 

Дня незалежності України”.
22 серпня 2014 р. у ЦДЕА України проведено урочисті збори, при-

свячені 23-й річниці незалежності України.

* * *
20 серпня 2014 р. у приміщенні Держархіву Вінницької області від-

крито документальну виставку “Є боротьба за долю України…”

* * *
20 серпня 2014 р. у Держархіві Волинської області відкрито виставку 

архівних документів та друкованих видань “Роки Незалежності”.

* * *
20 серпня 2014 р. до Дня Державного Прапору України у Держар-

хіві Дніпропетровської області відкрито виставку “Державні символи  
України”.
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21 серпня 2014 р. у Держархіві Дніпропетровської області відкрито 
виставку “Україна. Рух до незалежності”.

23 серпня 2014 р. у програмі “Життя-буття” Дніпропетровського 
обласного радіо прозвучав виступ начальника відділу організаційно-
аналітичної роботи, юридичного та кадрового забезпечення держархіву  
О. В. Шумейко, присвячений Дню незалежності України.

* * *
18 серпня 2014 р. у Держархіві Житомирської області відкрито 

виставку документів ОДТРК “До 23-ї річниці незалежності України”.
21 серпня 2014 р. у рамках проекту “В об’єктиві”, який проводився 

Житомирською ОДТРК, вийшла в ефір телепередача на тему: “До 23-ї 
річниці незалежності України” за участі начальника відділу інформації 
та використання документів Держархіву Житомирської області Г. О. Гу-
менюк та археографа ІІ категорії І. В. Ковальчук.

23–24 серпня 2014 р. директор Держархіву Житомирської області 
С. М. Синицький  та делегація працівників держархіву взяли участь в 
урочистих заходах з нагоди Дня Державного Прапора України та Дня не-
залежності України, які відбулися у м. Житомирі за участі керівництва 
облдержадміністрації, обласної та міської рад, громадськості.

* * *
19 серпня 2014 р. у Держархіві Закарпатської області відкрито 

виставку “Єдина Україна – шлях до Незалежності”.

* * *
22 серпня 2014 р. на веб-сайті Держархіву Запорізької області опуб-

ліковано виставку “День незалежності України. Події, які стали історією 
та назавжди залишились у серцях патріотів”.

* * *
19 серпня 2014 р. у Держархіві Івано-Франківської області відкрито 

тематичну виставку “Історія становлення Української держави”.

* * *
22 серпня 2014 р. у Держархіві Київської області відкрито виставку 

до Дня незалежності України та Дня Державного Прапора України.

* * *
15 серпня 2014 р. на веб-сайті Держархіву Кіровоградської області 

опубліковано виставку архівних документів “Кіровоградські (єлисавет-
градські) сторінки в літописі розбудови державності”.



121

* * *
20 серпня 2014 р. вийшло в ефір радіо “Свобода” прозвучало 

інтерв’ю головного спеціаліста відділу використання інформації Держар-
хіву Львівської області О. Л. Боднара про заходи держархіву до  Дня не-
залежності України.

22 серпня 2014 р. у виставковому центрі Держархіву Львівської об-
ласті відкрито тематичну виставку “Світанок української державності”.

* * *
20 серпня 2014 р. у Держархіві Миколаївської області відктрито 

виставку-презентацію “Українське відродження та державотворення в 
документах Державного архіву Миколаївської області у ХХ – на початку 
ХХІ ст.”.

* * *
19 серпня 2014 р. на веб-сайті Держархіву Одеської області опублі-

ковано тематичну виставку документів і матеріалів з фондів центральних 
державних архівів та Держархіву Одеської області.

* * *
21 серпня 2014 р. у приміщенні Полтавської облдержадміністрації 

відкрито документальну виставку “Літопис української державності мо-
вою документів. Полтавщина”, підготовлену Держархівом Полтавської 
області.

* * *
22 серпня 2014 р. у Держархіві Рівненської області відкрито вистав-

ку документів “Виборюючи Незалежність.
Того ж дня заступник директора - головний зберігач фондів Держар-

хіву Рівненської області І. В. Демянюк взяв участь у прямому ефірі пе-
редачі “Один на один” Рівненської ОДТРК, присвячений 23-ій річниці 
незалежності України.

* * *
21 серпня 2014 р. керівництво Держархіву Сумської області разом з 

представниками трудового колективу взяли участь в урочистостях з на-
годи Дня незалежності України, які відбулися у Сумському обласному 
академічному театрі драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна. Учас-
ники зібрання вшанували пам’ять наших земляків, які віддали своє життя 
за свободу українського народу. Кращі представники Сумщини отримали 
високі нагороди Кабінету Міністрів України, Сумської облдержадмініст-
рації.
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22 серпня 2014 р. у Держархіві Сумської області відкрито виставку 
до Дня Державного Прапора України та 23-ї річниці незалежності Украї-
ни.

* * *
22 серпня 2014 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 

виставку, присвячену Дню незалежності України “Живи у віках, Украї-
но!”

* * *
22 серпня 2014 р. у Держархіві Харківської області відкрито вистав-

ку архівних документів “До 23-ї річниці незалежності України”.

* * *
22 серпня 2014 р. у Держархіві Херсонської області відкрито вистав-

ку архівних документів “Кроки незалежності”, присвячену Дню Держав-
ного Прапора України та 23-й річниці незалежності України.

* * *
20 серпня 2014 р. у Держархіві Хмельницької області відкрито 

виставку архівних документів до 23-ї річниці незалежності України та 
Дня Державного Прапора України.

23 серпня 2014 р. старший науковий співробітник Держархіву  
В. В. Галатир взяв участь у радіопередачі з циклу “Персона біля мікро-
фона” на тему: “Історія становлення Державного прапора України  
у ХХ столітті” на ХОДТРК “Поділля-центр”.

* * *
22 серпня 2014 р. у читальному залі Держархіву Черкаської облас-

ті відкрито виставку архівних документів до Дня незалежності України, 
присвячену історії українського державотворення та питанням розвитку 
держави.

* * *
21 серпня 2014 р. у Держархіві Чернівецької області відкрито вистав-

ку до 23-ї річниці незалежності України.

* * *
20 серпня 2014 р. у Держархіві Чернігівської області відкрито виставку 

до Дня Державного Прапора України та 23-ї річниці незалежності України.

* * *
22 серпня 2014 р. у Держархіві Київської області відкрито виставку 

до Дня незалежності України та Дня Державного Прапора України.
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Заходи державних архівних установ,  
присвячені 25-ій річниці створення громадсько- 

політичної організації “Народний Рух України за перебудову”

12 вересня 2014 р. на офіційному веб-порталі Укрдержархіву опуб-
ліковано документальну виставку до 25-ї річниці створення громадсько-
політичної організації “Народний Рух України за перебудову”.

* * *
9 вересня 2014 р. у ЦДАГО України відбулося відкриття виставки 

документів “Перемога силою духу”, присвячену до 25-ій річниці ство-
рення громадсько-політичної організації “Народний Рух України за пе-
ребудову”.

12 вересня 2014 р. начальник відділу використання інформації до-
кументів ЦДАГО України С. І. Власенко взяла участь у записі сюжету 
для радіопередачі новин Київської ДТРК з повідомленням про відкриття 
в ЦДАГО України виставки документів Національного архівного фонду, 
присвяченої 25-ій річниці Народного Руху України.

* * *
10 вересня 2014 р. у Держархіві Вінницької області відкрито вистав-

ку до 25-ї річниці створення громадсько-політичної організації “Народ-
ний Рух України за перебудову”.

* * *
12 вересня 2014 р. у Держархіві Волинської області відкрито вистав-

ку “Народний Рух України на Волині”.

* * *
6 вересня 2014 р. провідний спеціаліст відділу інформації та вико-

ристання документів Держархіву Дніпропетровської області виступила 
в програмі “Життя-буття” обласного радіо з нагоди 25-річчя створення 
Народного Руху України за перебудову.

8 вересня 2014 р. у Держархіві Дніпропетровської області відкри-
то виставку до 25-ї річниці створення громадсько-політичної організації 
“Народний Рух України за перебудову”.

* * *
4 вересня 2014 р. у Держархіві Житомирської області відкрито 

виставку архівних документів “До 25–ї річниці створення громадсько-
політичної організації “Народний Рух України за перебудову”.
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25 вересня 2014 р. стендова виставка копій документів з фондів  
Держархіву Житомирської області “Народний Рух України за перебудо-
ву” експонувалася у приміщенні Житомирської ОДТРК, під час урочис-
тих зборів з нагоди створення громадсько-політичної організації.

* * *
9 вересня 2014 р. у Держархіві Закарпатської області відкрито те-

матичної виставку до 25-ій річниці створення громадсько-політичної ор-
ганізації “Народний Рух України за перебудову”.

* * *
10 вересня 2014 р. у Держархіві Івано-Франківської області відбуло-

ся відкриття виставки, присвяченої 25-ї річниці створення громадсько-
політичної організації “Народний Рух України за перебудову”.

* * *
5 вересня 2014 р. на веб-сайті Держархіву Кіровоградської області 

опубліковано виставку архівних документів “Рух – початок змін”, при-
свячену 25-ій річниці створення громадсько-політичної організації “На-
родний рух України за перебудову”.

* * *
15 вересня 2014 р. у Держархіві Львівської області відкрито вистав-

ку “25 років Народному Руху України”. Он-лайновий варіант виставки 
опубліковано на веб-сайті держархіву.

* * *
12 вересня 2014 р. у Держархіві Миколаївської області відкрито 

виставку “Діяльність громадсько-політичної організації “Народний Рух 
України за перебудову” на Миколаївщині”.

* * *
9 вересня 2014 р. на веб-сайті Держархіву Одеської області опублі-

ковано виставку “До 25-ї річниці створення громадсько-політичної ор-
ганізації “Народний Рух України за перебудову”, яку складають матеріа-
ли з фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, ЦДАГО України та  
Держархіву Одеської області.

* * *
10 вересня 2014 р. у Держархіві Полтавської області відкрито до-

кументальну виставку до 25-ї річниці громадсько-політичної організації 
“Народний Рух України за перебудову”.
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15 вересня 2014 р. у Держархіві Полтавської області проведено урок 
для  студентів коледжу Полтавського інституту економіки  та менеджмен-
ту “Світоч”, присвячений 25-й річниці створення громадсько-політичної 
організації “Народний Рух України  за перебудову”.

* * *
16 вересня 2014 р. у Держархіві Рівненської області відкрито тема-

тичну виставку документів “Наш Рух: так творилася історія.
* * *

12 вересня 2014 р. на веб-сайті Держархіву Сумської області опублі-
ковано виставку, присвячену 25-й річниці створення громадсько-політич-
ної організації “Народний Рух України за перебудову”. 

Експозиція знайомить з агітаційно-пропагандистськими листівками 
“Народного Руху України за перебудову”, агітаційними матеріалами в 
підтримку громадсько-політичної організації в передвиборчих кампаніях 
по виборах Президента України та народних депутатів, виданнями “На-
родного Руху України за перебудову”, Положенням про Сумську крайову 
координаційну Раду “Народного Руху України за перебудову”, звернен-
нями, протоколами засідань, звітами Сумської крайової координаційної 
Ради, фотографіями про перебування на Сумщині лідера “Народного 
руху України за перебудову” В. Чорновола.

* * *
12 вересня 2014 р. у Держархіві Тернопільської області відкрито 

виставку “Крок до незалежності”, присвячену 25-ій річниці створення гро-
мадсько-політичної організації “Народний Рух України за перебудову”.

* * *
9 вересня 2014 р. у Держархіві Херсонської області відкрито вистав-

ку архівних документів, присвячену діяльності громадсько-політичної 
організації “Народний рух України”.

* * *
8 вересня 2014 р. у Держархіві Хмельницької області відкрито 

виставку “Народний рух України: історія завдовжки 25 років”.
* * *

10 вересня 2014 р. у Держархіві Черкаської області відкрито вистав-
ку до 25-ї річниці створення громадсько-політичної організації “Народ-
ний Рух України за перебудову”.

* * *
10 вересня 2014 р. під час проведення Чернігівським центром пе-

репідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
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влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, уста-
нов і організацій круглого столу на тему: “Народний Рух України за пе-
ребудову в боротьбі за незалежність: історія та уроки”, директор Держар-
хіву Чернігівської області Р. Б. Воробей ознайомила присутніх із складом 
колекції “Документи громадських організацій і рухів Чернігівщини” та 
протоколами засідань бюро Чернігівського обкому Компартії України за 
1989–1990 роки.

Згадані документи характеризують вплив Чернігівського осередку 
Народного Руху України на економічний та соціально-політичний розви-
ток Чернігівщини в 80-х – 90-х роках минулого століття.

12 вересня 2014 р. у Держархіві Чернігівської області відкрито фото-
документальну виставку “До 25-ї річниці створення громадсько-політич-
ної організації “Народний Рух України за перебудову”.

Заходи державних архівних установ,  
присвячені Дню партизанської слави

19 вересня 2014 р. у читальному залі ЦДАВО України відкрито 
виставку “Україна нескорена. До Дня партизанської слави”.

* * *
22 вересня 2014 р. у ЦДАГО України відкрито тематичну виставку 

“У боротьбі за рідну землю”.
* * *

22 вересня 2014 р. на веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшенич-
ного опубліковано виставку фотодокументів, відеоролік та добірку світ-
лин “Партизанський рух у фотодокументах Я. Б. Давидзона”.

* * *
18 вересня 2014 р. у читальному залі Держархіву Волинської області 

відкрито виставку до Дня партизанської слави.
* * *

16 вересня 2014 р. у Держархіві Дніпропетровської області відкрито 
виставку “Підпільно-партизанський рух на Дніпропетровщині”.

* * *
18 вересня 2014 р. у Держархіві Київської області відкрито докумен-

тальну виставку “Нескорена земля Київська”, присвячену Дню парти-
занської слави.

* * *
18 вересня 2014 р. у Держархіві Кіровоградської області відкрито 

виставки до Дня партизанської слави.
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22 вересня 2014 р. з нагоди святкування Дня Партизанської слави на 
веб-сайті Держархіву Одеської області опубліковано оновлену тематичну 
виставку документів і матеріалів.

* * *
19 вересня 2014 р. на веб-сайті Держархіву Сумської області опуб-

ліковано тематичну фотодокументальну виставку. Серед документів, що 
представлені, накази по Путивльському партизанському загону, зведення 
з щоденників бойових дій партизанських формувань, документи німець-
ких окупаційних властей про боротьбу з партизанами, список та підсумки 
бойової діяльності партизанських загонів Сумщини, фотографії, що ілюс-
трують бойові звершення та побут партизан.

Того ж дня у Сумській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка відбулося засі-
дання у форматі “круглого столу” на тему “Партизанський рух в Україні: 
історія, сьогодення, майбутнє” за участю представників Сумської облас-
ної державної адміністрації, істориків, краєзнавців. У заході взяла участь 
головний спеціаліст відділу інформації та використання документів  
Держархіву Сумської області О. О. Клюєва.

* * *
18 вересня 2014 р. головний спеціаліст відділу інформації та вико-

ристання документів Держархіву Харківської області В. А. Плисак нада-
ла інтерв’ю журналісту Харківської ОДТРК щодо стосовно документів, 
що будуть представлені на виставці “Усі сили на боротьбу з ворогом!”. 

19 вересня 2014 р. у Держархіві Харківської області відкрито вистав-
ку “Усі сили на боротьбу з ворогом!”.

* * *
22 вересня 2014 р. у Держархіві Херсонської області відкрито доку-

ментальну виставку до Дня партизанської слави.

* * *
18 вересня 2014 р. у Державному архіві Хмельницької області від-

крито виставку архівних документів до Дня партизанської слави.

* * *
19 вересня 2014 р. у Держархіві Черкаської області відкрито вистав-

ку архівних документів до Дня партизанської слави.

* * *
22 вересня 2014 р. у Держархіві Чернігівської області відкрито 

виставку “Чернігівщина партизанська”.
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