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ОФІЦІЙНІ АКТИ ВИЩИХ ОРГАНІВ
 ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про відзначення 19-ї річниці Конституції України
від 21 квітня 2015 року № 225/2015

З  метою  гідного  відзначення  у  2015  році  19-ї  річ-
ниці Конституції  України,  враховуючи її  вирішальне зна-
чення  у  розбудові  демократичної  незалежної  держави та 
консолідуючу роль  у  розвитку в  Україні  громадянського 
суспільства, по с т а новл яю :

1. Кабінету Міністрів України:
1) затвердити і забезпечити виконання плану заходів із 

відзначення 19-ї річниці Конституції України, передбачив-
ши, зокрема:

проведення у місті Києві, обласних центрах, інших на-
селених  пунктах  урочистих  заходів  за  участю  представ-
ників  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого  само-
врядування,  наукових  кіл,  гуманітарної  сфери,  народних 
депутатів України, громадськості, політиків;
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покладання за участю керівництва держави квітів до 
пам'ятника автору першої української конституції гетьману 
Пилипу Орлику у місті Києві;

покладання  в  обласних  центрах,  інших  населених 
пунктах квітів до пам'ятників і пам'ятних знаків видатним 
діячам українського державотворення;

організацію за участю Конституційної Комісії у місті 
Києві науково-практичної конференції на тему історії віт-
чизняного  конституційного  права  та  напрямів  удоскона-
лення Основного Закону України, а також тематичних нау-
кових конференцій та круглих столів у регіонах держави;

проведення в закладах культури, військових частинах, 
закладах  для  дітей  та  молоді  інформаційно-просвітниць-
ких заходів (лекцій, круглих столів, демонстрацій фільмів, 
виставок фото-  та  архівних документів  тощо),  спрямова-
них на роз'яснення значення норм Конституції України у 
становленні демократичної держави, на формування пра-
вової культури, виховання громадянської свідомості та по-
ваги до Основного Закону України;

2) забезпечити в установленому порядку фінансування 
заходів із відзначення 19-ї річниці Конституції України.

2.  Обласним,  Київській  міській  державним 
адміністраціям затвердити та забезпечити виконання регіо-
нальних планів заходів щодо підготовки і відзначення 19-ї 
річниціКонституції України.

3. Міністерству закордонних справ України забезпечи-
ти проведення закордонними дипломатичними установами 
України заходів з нагоди 19-ї річниці Конституції України.

4. Державному комітету телебачення і радіомовлення 
України забезпечити широке висвітлення засобами масової 
інформації заходів із відзначення 19-ї річниці Конституції 
України, трансляцію тематичних теле- та радіопередач.

5.  Цей  Указ  набирає  чинності  з  дня  його  опубліку-
вання.
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Президент України П.Порошенко

Про заходи з відзначення діяльності Українських 
Січових Стрільців та 

100-річчя їх перемоги на горі Маківка
від 21 квітня 2015 року № 228/2015

З метою вшанування мужності та героїзму борців за 
незалежність України, ураховуючи вагому роль формувань 
Українських Січових Стрільців  у відродженні  національ-
них військових традицій, їх активну участь в Українській 
революції  1917-1921  років  та  становленні  української 
державності  на  початку  XX століття,  відновлення  на-
ціональної пам'яті, поширення об'єктивної інформації про 
діяльність національних військових формувань, сприяння 
дальшому  зміцненню  патріотичного  духу  у  суспільстві, 
військово-патріотичного  виховання  молоді  та  з  нагоди 
відзначення у 2015 році 100-річчя перемоги Українських 
Січових Стрільців на горі Маківка по ст ановл яю :

1. Кабінету Міністрів України:
1)  розробити  і  затвердити  у  тижневий  строк  план 

заходів  з  відзначення  діяльності  Українських  Січових 
Стрільців  та  100-річчя  їх  перемоги  на  горі  Маківка, 
передбачивши, зокрема:

організацію та  проведення тематичних урочистих та 
просвітницьких заходів у містах Києві і Львові, інших на-
селених пунктах України;

забезпечення проведення у травні  2015 року на  горі 
Маківка (Сколівський район Львівської області) ювілейних 
заходів,  зокрема  за  участю  молодіжних  організацій 
України;

проведення наукової конференції,  присвяченої історії 
національних військових формувань, зокрема Українських 
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Січових  Стрільців,  та  їх  ролі  у  становленні  української 
державності на початку XX століття;

організацію у навчальних закладах, військових части-
нах, закладах культури лекцій, бесід, круглих столів, інших 
тематичних  заходів,  присвячених  діяльності  Українських 
Січових  Стрільців,  їх  внеску  у  становлення  української 
державності на початку XX століття;

проведення пошукової роботи та досліджень, зокрема 
у  місцях,  пов'язаних  з  історією  Українських  Січових 
Стрільців, інших національних військових формувань по-
чатку XX століття;

організацію тематичних виставок документів, книг, ре-
чових пам'яток, пов'язаних з історією Українських Січових 
Стрільців;

випуск у 2015 році в обіг поштової марки, присвяченої 
100-річчю перемоги Українських Січових Стрільців на горі 
Маківка, здійснення її спецпогашення;

упорядкування  місць  поховань  загиблих  учасників 
національно-визвольного  руху  початку  XX  століття,  від-
повідних пам'ятників та пам'ятних знаків;

2) вирішити в установленому порядку питання щодо 
фінансування заходів з відзначення діяльності Українських 
Січових Стрільців та 100-річчя їх перемоги на горі Маків-
ка.

2.  Кабінету  Міністрів  України,  обласним,  Київській 
міській  державним  адміністраціям  вивчити  питання  та 
вжити  заходів  щодо  найменування  чи  перейменування  в 
установленому порядку військових частин, навчальних за-
кладів на честь Українських Січових Стрільців, визначних 
українських військових діячів, учасників боротьби за неза-
лежність України початку XX століття.

3. Міністерству закордонних справ України:
забезпечити проведення закордонними дипломатични-

ми установами України просвітницьких та інших заходів, 
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присвячених відзначенню діяльності Українських Січових 
Стрільців, залучення до цієї роботи представників україн-
ської громадськості за кордоном;

сприяти  участі  представників  української  громадсь-
кості  за  кордоном  у  відповідних  заходах,  що  відбувати-
муться в Україні.

4. Міністерству інформаційної політики України разом 
з Українським інститутом національної пам'яті забезпечи-
ти розроблення та впровадження тематичних інформацій-
них  програм  для  державних  засобів  масової  інформації, 
присвячених діяльності Українських Січових Стрільців та 
100-річчю перемоги Українських Січових Стрільців на горі 
Маківка,  а  також розповсюдження відповідної  соціальної 
реклами.

5. Державному комітету телебачення і радіомовлення 
України забезпечити в установленому порядку висвітлення 
в засобах масової інформації заходів з відзначення діяль-
ності Українських Січових Стрільців.

Президент України П.Порошенко

Про відзначення 24-ї річниці незалежності України
від 24 червня 2015 року № 360/2015

З метою гідного відзначення 24-ї річниці проголошен-
ня незалежності України,  консолідації українського 
суспільства навколо ідеї захисту та зміцнення державності, 
гідного вшанування подвигу борців за свободу та незалеж-
ність України,  а також громадян,  які сьогодні відстоюють 
суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі 
із зовнішньою агресією,  утвердження у громадян почуття 
патріотизму та гордості за свою Вітчизну,  засновану,  зо-
крема, на державницьких традиціях Київської Русі, Україн-
ської козацької держави (Гетьманщини),  Української На-
родної Республіки, по с т а новл яю :

11



1. Кабінету Міністрів України:
1)  утворити  у  двотижневий  строк  Організаційний 

комітет з підготовки та відзначення 24-ї річниці незалеж-
ності України (далі - Організаційний комітет), включивши 
до його складу представників центральних і місцевих ор-
ганів  виконавчої  влади,  громадських об’єднань та визна-
чивши  співголовами  Організаційного  комітету  Прем’єр-
міністра  України  і  Главу  Адміністрації  Президента 
України;

2) розробити у місячний строк з урахуванням пропо-
зицій Організаційного комітету та затвердити план заходів 
з відзначення 24-ї річниці незалежності України, передба-
чивши, зокрема:

проведення 23 серпня 2015 року - у День Державного 
Прапора України - у місті Києві, інших населених пунктах, 
а  також  дипломатичних  представництвах  України  в  іно-
земних державах церемонії  урочистого підняття Держав-
ного  Прапора  України,  просвітницьких,  культурно-мис-
тецьких  та  інших  тематичних  заходів,  присвячених  дер-
жавним символам України, популяризації державних сим-
волів України у світі;

організацію урочистостей з нагоди Дня незалежності 
України  у  місті  Києві  за  участю  керівництва  держави, 
представників органів державної влади і органів місцевого 
самоврядування,  громадськості,  науковців,  творчої  інте-
лігенції,  представників  іноземних  держав  та  дипло-
матичного корпусу,  міжнародних організацій,  української 
діаспори, духовенства;

покладення квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та 
місць  поховань  видатних  діячів  українського  державо-
творення,  борців  за  незалежність України у XX столітті, 
загиблих  учасників  Революції  Гідності,  учасників  анти-
терористичної операції в Донецькій і Луганській областях;

12



організацію  тематичних  наукових,  науково-просвіт-
ницьких,  спортивних  та  культурно-мистецьких заходів,  з 
можливим залученням творчих колективів, виконавців з-за 
кордону;

3) ужити додаткових заходів щодо надання державної 
підтримки борцям за незалежність України у XX столітті, 
родинам загиблих учасників Революції Гідності, учасників 
антитерористичної операції в Донецькій і Луганській обла-
стях, а також особам, які стали інвалідами внаслідок участі 
у  Революції  Гідності,  антитерористичній  операції  в  До-
нецькій і Луганській областях;

4)  сприяти  проведенню за  ініціативами  громадських 
об’єднань, молодіжних рухів всеукраїнських та регіональ-
них акцій, спрямованих на зміцнення державності, консо-
лідацію Українського  народу,  патріотичне  виховання  мо-
лоді;

5) звернутися до релігійних організацій з пропозицією 
провести 24 серпня 2015 року молебні за Україну;

6) забезпечити в установленому порядку фінансування 
видатків на організацію та проведення заходів з відзначен-
ня 24-ї річниці незалежності України.

2. Міністерству освіти і науки України разом з Україн-
ським  інститутом  національної  пам’яті  забезпечити  ор-
ганізацію та проведення до Дня незалежності України кон-
курсу «Як зробити історію України цікавою для молоді», 
залучивши до складу журі цього конкурсу представників 
громадськості, зокрема молодіжних організацій.

3. Міністерству закордонних справ України:
вжити заходів щодо залучення до участі в урочисто-

стях з нагоди 24-ї річниці незалежності України представ-
ників іноземних держав, дипломатичного корпусу, міжна-
родних організацій, української діаспори;

забезпечити проведення закордонними дипломатични-
ми установами України заходів  із  відзначення Дня неза-
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лежності України за участю представників української гро-
мадськості за кордоном.

4.  Міністерству  внутрішніх  справ  України,  Службі 
безпеки України, обласним, Київській міській державним 
адміністраціям ужити додаткових заходів  із  забезпечення 
громадського порядку та безпеки громадян під час прове-
дення масових заходів з нагоди Дня Державного Прапора 
України та 24-ї річниці незалежності України.

5. Міністерству інформаційної політики України разом 
з  Українським  інститутом  національної  пам’яті,  іншими 
заінтересованими  органами  виконавчої  влади,  за  участю 
Національної академії наук України забезпечити:

підготовку та розповсюдження тематичної соціальної 
реклами, відповідних відеоматеріалів;

створення медійних проектів про історію та сьогоден-
ня України, життя та діяльність видатних українців;

проведення у серпні 2015 року заходів з популяризації 
українського кіно в Україні та за її межами.

6. Державному комітету телебачення і радіомовлення 
України забезпечити широке висвітлення заходів із підго-
товки і відзначення 24-ї річниці незалежності України, під-
готовку циклу документальних фільмів, радіо- та телепере-
дач,  телемостів  у  різних  регіонах  України,  присвячених 
історії  державотворення  та  боротьби  за  незалежність 
України, подіям в Україні під час Революції Гідності та по-
двигу учасників антитерористичної операції в Донецькій і 
Луганській областях у боротьбі із зовнішньою агресією.

7.  Обласним,  Київській  міській  державним  адміні-
страціям:

1)  забезпечити  розроблення  та  реалізацію  регіо-
нальних  планів  заходів  з  підготовки  та  відзначення  24-ї 
річниці незалежності України;
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2) сприяти громадським об’єднанням у проведенні за-
ходів  патріотичного  змісту,  в  тому  числі  культурно-мис-
тецьких, спортивних, молодіжних акцій;

3)  провести  роботу  щодо  забезпечення  благоустрою 
населених  пунктів,  упорядкування  об’єктів  культурної 
спадщини,  пам’ятників,  пам’ятних  знаків  та  місць  похо-
вань видатних діячів українського державотворення, бор-
ців за незалежність України у XX столітті, загиблих учас-
ників  Революції  Гідності,  учасників  антитерористичної 
операції в Донецькій і Луганській областях.

8. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П.Порошенко

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за 
незалежність України у XX столітті

від 9 квітня 2015 року № 314-VIII

Цей Закон спрямований на визнання учасників бороть-
би  за  незалежність  України  у  XX  столітті  головними 
суб’єктами  боротьби  за  відновлення  державної  незалеж-
ності  України  -  борцями  за  незалежність  України  у  XX 
столітті,  встановлення правового статусу борців  за  неза-
лежність України у XX столітті, визначення права такої ка-
тегорії  осіб  на  отримання  державних  та  муніципальних 
соціальних  гарантій.  Цей  Закон  також  спрямований  на 
визнання нагород та військових ступенів  борців  за  неза-
лежність України у XX столітті, визначення напрямів дер-
жавної політики щодо відновлення, збереження та вшану-
вання національної пам’яті про боротьбу та борців за неза-
лежність  України  у  XX  столітті  та  встановлення  від-
повідальності за порушення законодавства про статус бор-
ців за незалежність України у XX столітті.
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Стаття  1. Правовий  статус  борців  за  незалежність 
України у XX столітті

1.  Борцями  за  незалежність  України  у  XX  столітті 
визнаються особи, які брали участь у всіх формах політич-
ної,  збройної та іншої колективної чи індивідуальної бо-
ротьби за незалежність України у XX столітті у складі та-
ких органів влади, організацій, структур та формувань:

1)  органи  влади  Української  Народної  Республіки, 
включаючи,  зокрема,  Українську Центральну Раду,  Гене-
ральний  секретаріат  Української  Центральної  Ради 
(Української  Народної  Республіки),  Раду  народних 
міністрів Української Народної Республіки, Уряд Українсь-
кої  Народної  Республіки  в  екзилі  (Державний  центр 
Української  Народної  Республіки),  генеральні  секретар-
ства,  міністерства,  ресорти Української  Народної  Респуб-
ліки, у тому числі в екзилі, дипломатичні місії Української 
Народної  Республіки  за  кордоном,  місцеві  органи  влади 
Української  Народної  Республіки,  Всеукраїнський  націо-
нальний конгрес, Всеукраїнський центральний повстансь-
кий  комітет  (Центральний  український  повстанський 
комітет,  ВУЦПК,  Цупком),  Трудовий  конгрес  України 
(Конгрес трудового народу України, Всеукраїнський трудо-
вий  конгрес),  Директорію  Української  Народної  Респуб-
ліки, Державну народну раду, Раду Республіки Української 
Народної Республіки, Українську Національну Раду, Пре-
зидента Української Народної Республіки в екзилі;

2)  органи  влади  Української  Держави  (Гетьманату), 
включаючи, зокрема, Раду міністрів Української Держави, 
Малу  Раду  міністрів  Української  Держави,  міністерства 
Української  Держави,  дипломатичні  представництва  та 
місії Української Держави за кордоном, місцеві органи вла-
ди  Української  Держави,  Гетьмана,  Державний  сенат 
Української Держави, Генеральний суд Української Держа-
ви;
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3) органи влади Західноукраїнської Народної Респуб-
ліки (Західної  області  Української  Народної  Республіки), 
включаючи, зокрема, Українську Національну Раду Захід-
ноукраїнської  Народної  Республіки,  Державний  секре-
таріат  Західноукраїнської  Народної  Республіки  (Західної 
області  Української  Народної  Республіки),  секретарства 
(міністерства)  Західноукраїнської  Народної  Республіки 
(Західної  області  Української  Народної  Республіки),  по-
сольства,  дипломатичні  представництва  та  місії  Західно-
української Народної Республіки (Західної області Україн-
ської  Народної  Республіки)  за  кордоном,  місцеві  органи 
влади  Західноукраїнської  Народної  Республіки  (Західної 
області  Української  Народної  Республіки),  президента 
(диктатора)  Західноукраїнської  Народної  Республіки  (За-
хідної області Української Народної Республіки);

4)  органи  влади  Східно-Лемківської  (Команчанської, 
Команецької) Республіки та Гуцульської Республіки, вклю-
чаючи  управу,  комендатуру  міліції  та  Комісаріат  повіту 
Саніцького у Вислоці Великім, Гуцульську Народну Раду;

5) органи влади Карпатської України (Підкарпатської 
Русі),  включаючи,  зокрема,  Сойм  Карпатської  України, 
уряд  Карпатської  України,  міністерства  Карпатської 
України, місцеві органи влади Карпатської України, Прези-
дента Карпатської України;

6) військові, безпекові, інші мілітарні, воєнізовані або 
парамілітарні формування та частини Української Народ-
ної Республіки, Української Держави (Гетьманату), Захід-
ноукраїнської  Народної  Республіки,  Східно-Лемківської 
(Команчанської,  Команецької)  Республіки  та  Гуцульської 
Республіки,  Карпатської  України,  включаючи,  зокрема, 
Українських  Січових  Стрільців  (УСС),  Дієву  армію 
Української Народної Республіки, Галицьку армію (Україн-
ську  Галицьку  Армію),  Повстанчу  армію  України,  Ор-
ганізацію народної оборони "Карпатська Січ";
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7)  політичні  партії,  інші  громадські  організації  до 
утворення та під час існування Української Народної Рес-
публіки,  Української  Держави,  Західноукраїнської  Народ-
ної Республіки (Західної області Української Народної Рес-
публіки),  Карпатської  України  (Підкарпатської  Русі),  ме-
тою діяльності  яких було здобуття (відновлення)  або за-
хист незалежності України;

8) повстанські, партизанські загони, які діяли на тери-
торії  України у 1917-1930 роках і  метою діяльності яких 
були боротьба за  здобуття,  захист або відновлення неза-
лежності  України,  включаючи  загони  Холодноярської, 
Медвинської республік, Волинську повстанську (повстан-
чу) армію;

9) Українська військова організація (УВО);
10) Організація українських націоналістів (ОУН);
11)  Народно-визвольна  революційна  організація 

(НВРО);
12) Українська повстанська армія (УПА);
13) Українська повстанча армія отамана Тараса Боров-

ця  (Бульби)  "Поліська  Січ",  Українська  народна  рево-
люційна армія (УНРА);

14) Українська Головна Визвольна Рада (УГВР), вклю-
чаючи  Закордонне  представництво  Української  Головної 
Визвольної Ради (ЗП УГВР);

15) Антибільшовицький блок народів (АБН);
16) Українська Гельсінська спілка (група) (УГС, УГГ);
17)  організації  українського визвольного руху другої 

половини XX століття, включаючи, зокрема, групу "Наша 
зміна", організацію "Пробоєм", групу Василя Бучковсько-
го, групу "Об’єднана партія визволення України" (ОПВУ), 
організацію "Загін юних повстанців" (ЗЮП), групу Богда-
на Стефанюка, підпільну організацію "Об’єднання" (1956-
1959 роки),  Український національний комітет,  Українсь-
кий  робітничо-селянський  союз  (Ходорівська  група), 
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Українську національну партію, Українську робітничо-се-
лянську спілку (УРСС), Український національний фронт, 
Український  національно-визвольний  фронт,  Спілку 
української молоді Галичини, Стебниківську групу,  Росо-
хацьку  групу,  Українську  загальнонародну  організацію 
(УЗНО, УНФ-2);

18) організації, створені особами, які зазнали політич-
них репресій за участь у боротьбі за незалежність України 
у XX столітті, у радянських тюрмах, таборах або табірних 
відділеннях  для  боротьби  за  свої  громадянські  або  інші 
права;

19)  Народний Рух  України за  перебудову (Народний 
Рух України) до 24 серпня 1991 року;

20) інші організації, структури або формування, що іс-
нували протягом XX століття (до 24 серпня 1991 року) і 
метою діяльності яких було здобуття (відновлення) або за-
хист  незалежності  України.  Перелік  таких  організацій, 
структур  та  формувань  затверджується  Кабінетом 
Міністрів України.

Стаття 2. Основи правового статусу борців за незалеж-
ність України у XX столітті

1. Держава визнає, що борці за незалежність України у 
XX столітті, визначені у статті 1цього Закону, відіграли го-
ловну роль у відновленні української державності, закріп-
леної  Актом проголошення незалежності України, ухвале-
ним Верховною Радою України 24 серпня 1991 року, що є 
основною передумовою надання правового статусу та вша-
нування  пам’яті  борців  за  незалежність  України  у  XX 
столітті.

2. Правовою основою надання правового статусу бор-
цям за незалежність України у XX столітті є міжнародні 
акти та національне законодавство України, відповідно до 
положень яких держава вважає правомірними форми і ме-
тоди боротьби за незалежність України у XX столітті.
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Стаття  3. Соціальні  гарантії  борців  за  незалежність 
України у XX столітті та членів їхніх сімей

1.  Держава може надавати  соціальні  гарантії,  пільги 
або інші  виплати борцям за  незалежність  України у  XX 
столітті та членам їхніх сімей.

2. Органи місцевого самоврядування можуть за раху-
нок коштів місцевих бюджетів надавати додаткові соціаль-
ні  гарантії,  пільги  або  інші  виплати  борцям за  незалеж-
ність України у XX столітті та членам їхніх сімей.

Стаття  4. Визнання  нагород  та  військових  ступенів 
борців за незалежність України у XX столітті

1. Державою визнаються державні та військові нагоро-
ди (відзнаки) та військові ступені борців за незалежність 
України  у  XX  столітті,  надані  їм  органами  влади,  ор-
ганізаціями, структурами або формуваннями, що зазначені 
у статті 1 цього Закону.

Стаття 5. Державна політика щодо відновлення, збере-
ження та вшанування національної  пам’яті  про боротьбу 
та борців за незалежність України у XX столітті

1.  Держава забезпечує  всебічне вивчення історії  про 
боротьбу та борців за незалежність України у XX столітті.

2. Держава вживає заходів, спрямованих на підвищен-
ня  поінформованості  суспільства  та  привернення  уваги 
громадськості  до  історії  боротьби  та  борців  за  незалеж-
ність України у XX столітті, розробляє та вдосконалює на-
вчальні  плани,  підручники,  програми та  заходи  з  метою 
вивчення  історії  боротьби  та  борців  за  незалежність 
України у XX столітті, поширює об’єктивну інформацію в 
Україні  та  світі  про  боротьбу та  борців  за  незалежність 
України у XX столітті.

3. Держава заохочує та підтримує діяльність неурядо-
вих установ та організацій, що здійснюють дослідницьку 
та просвітницьку роботу з питань вивчення історії бороть-
би та борців за незалежність України у XX столітті.
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4. Держава сприяє увічненню пам’яті про борців за не-
залежність України у XX столітті, зокрема, шляхом пошу-
ку, обліку, впорядкування та збереження місць їх похован-
ня  на  території  України  та  за  кордоном,  створення  ме-
моріальних комплексів  та  поховань,  спорудження та  від-
новлення  пам’ятників,  пам’ятних  знаків,  увічнення  імен 
або псевдонімів борців та формувань, зазначених у статті 
1 цього  Закону,  у  назвах  об’єктів  топоніміки  населених 
пунктів або адміністративно-територіальних одиниць, на-
звах географічних об’єктів, виготовлення друкованої, кіно- 
та відеопродукції, сприяння діяльності щодо сценічного та 
іншого  художнього  втілення  образів  борців  за  незалеж-
ність України у XX столітті.

Стаття  6. Відповідальність  за  порушення  законодав-
ства  про  статус  борців  за  незалежність  України  у  XX 
столітті

1. Громадяни України, іноземці, а також особи без гро-
мадянства, які публічно виявляють зневажливе ставлення 
до осіб,  зазначених у статті  1 цього Закону,  перешкоджа-
ють реалізації прав борців за незалежність України у XX 
столітті, несуть відповідальність відповідно до законодав-
ства.

2. Публічне заперечення факту правомірності бороть-
би за незалежність України у XX столітті визнається нару-
гою над пам’яттю борців  за  незалежність України у XX 
столітті,  приниженням  гідності  Українського  народу  і  є 
протиправним.

Стаття 7. Прикінцеві положення
1.  Цей Закон набирає чинності  з  дня,  наступного за 

днем його опублікування.
Президент України П.Порошенко
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про утворення Організаційного комітету 
з підготовки і відзначення у 2015 році 70-ї річниці 
Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці 

завершення Другої світової війни
від 8 квітня 2015 року № 320-р 

1.  Утворити  Організаційний  комітет  з  підготовки  і 
відзначення  у  2015  році  70-ї  річниці  Перемоги  над 
нацизмом  у  Європі  та  70-ї  річниці  завершення  Другої 
світової війни у складізгідно з додатком.

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

2. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  21 

листопада 2012 р. № 939 “Про утворення Організаційного 
комітету з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення 
України  від  фашистських  загарбників  та  70-ї  річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років”;
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розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  30 
січня  2013  р.  №  45 “Про  внесення  змін  до  складу 
Організаційного комітету з  підготовки і  відзначення 70-ї 
річниці визволення України від фашистських загарбників 
та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-
1945 років”;

розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  1 
квітня  2013  р.  №  191 “Про  внесення  зміни  до  складу 
Організаційного комітету з  підготовки і  відзначення 70-ї 
річниці визволення України від фашистських загарбників 
та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-
1945 років”.

Прем'єр-міністр України А.Яценюк
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 8 квітня 2015 р. № 320-р

СКЛАД 
Організаційного комітету з підготовки і відзначення у 

2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі 
та 70-ї річниці завершення Другої світової війни

Прем’єр-міністр України, співголова Оргкомітету
Глава  Адміністрації  Президента  України,  співголова 

Оргкомітету
Віце-прем’єр-міністр  України  -  Міністр  культури, 

заступник співголів Оргкомітету
Віце-прем’єр-міністр України - Міністр регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господар-
ства

Міністр соціальної політики
Перший заступник Міністра інфраструктури
Міністр охорони здоров’я
Міністр фінансів
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Міністр економічного розвитку і торгівлі
Міністр внутрішніх справ
Міністр оборони
Голова ДСНС
Міністр закордонних справ
Міністр освіти і науки
Міністр молоді та спорту
Голова СБУ (за згодою)
Заступник Голови Національного банку (за згодою)
Перший заступник Голови правління Пенсійного фон-

ду України
Голова Державної служби у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції
Голова Укрдержархіву
Голова Держкомтелерадіо
Голова Держприкордонслужби
Перший  заступник  Глави  Адміністрації  Президента 

України
Заступник Глави Адміністрації Президента України
Керівник Головного департаменту з питань національ-

ної безпеки та оборони Адміністрації Президента України
Керівник  Головного  департаменту  регіональної 

політики Адміністрації Президента України
Керівник Головного департаменту з  питань внутріш-

ньої політики Адміністрації Президента України
Керівник Головного департаменту Державного Прото-

колу та Церемоніалу Адміністрації Президента України
Заступник Керівника Державного управління  справа-

ми Адміністрації Президента України
Президент Національної академії наук (за згодою)
Відповідальний  секретар  Державної  міжвідомчої 

комісії  у  справах  увічнення  пам’яті  жертв  війни  та 
політичних репресій
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Голова Комісії у справах колишніх партизанів Великої 
Вітчизняної  війни  1941-1945  років  при  Верховній  Раді 
України (за згодою)

Директор Українського інституту національної пам’яті 
(за згодою)

Голова Київської міськдержадміністрації
Голова Київської облдержадміністрації
Голова ради Організації ветеранів України (за згодою)
Голова  Української  спілки  ветеранів  Афганістану 

(воїнів-інтернаціоналістів) (за згодою)
Голова Української спілки в’язнів - жертв нацизму (за 

згодою)
Голова Всеукраїнського союзу громадських об’єднань 

учасників бойових дій, ветеранів військової служби та пра-
воохоронних органів “Всеукраїнський союз” (за згодою)

Директор  Меморіального  комплексу  “Національний 
музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років” 
(за згодою)

Голова громадської спілки “Всеукраїнське громадське 
об’єднання родин загиблих та безвісти зниклих, учасників 
антитерористичної операції, ветеранів війни та активістів 
волонтерського руху “Крила 8 сотні” (за згодою)

Декан історичного факультету Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)

Директор центру досліджень визвольного руху (за зго-
дою)

Перший заступник голови Всеукраїнської громадської 
організації “Спілка офіцерів України” (за згодою)

Директор  міжнародної  благодійної  установи  “Центр 
національного відродження” (за згодою)

Представник  Благодійного  фонду  “Героїка”  (за  зго-
дою)
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Голова  Київського  міського  осередку  Всеукраїнської 
молодіжної  громадської  організації  “Спілка  української 
молоді в Україні” (за згодою)

Голова Всеукраїнської спілки ветеранів війни (за зго-
дою)

Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці 
Перемоги над нацизмом у Європі та 

70-ї річниці завершення Другої світової війни
від 22 квітня 2015 року № 386-р 

1. Затвердити план заходів з відзначення у 2015 році 
70-ї  річниці  Перемоги  над  нацизмом  у  Європі  та  70-ї 
річниці завершення Другої світової війни, що додається.

2.  Міністерствам,  іншим  центральним  органам 
виконавчої  влади,  обласним  та  Київській  міській 
держадміністраціям подати до 10 липня і 10 грудня 2015 р. 
Державній службі у справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної  операції  інформацію  про  стан 
виконання  плану  заходів,  затвердженого  цим 
розпорядженням,  для  її  узагальнення  та  подання  до  25 
липня і 25 грудня 2015 р. Кабінетові Міністрів України.

3.  Державній  службі  у  справах  ветеранів  війни  та 
учасників  антитерористичної  операції  забезпечити 
координацію  здійснення  центральними  і  місцевими 
органами виконавчої  влади заходів  з  відзначення у  2015 
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році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї 
річниці завершення Другої світової війни.

4.  Визнати  таким,  що  втратило 
чинність, розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від 
22 травня 2013 р. № 360 “Про затвердження плану заходів 
на 2013-2015 роки з підготовки і відзначення 70-ї річниці 
визволення України від фашистських загарбників  та 70-ї 
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 
років”.

Прем'єр-міністр України А.Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 22 квітня 2015 р. № 386-р

ПЛАН 
заходів з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги 

над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення 
Другої світової війни

Увічнення безсмертного подвигу Українського народу у 
Другій світовій війні

1. Забезпечити:
1)  фінансування  в  установленому порядку  заходів  з 

підготовки і  відзначення пам’ятних дат історичних подій 
Другої світової війни.

Мінфін, Мінсоцполітики, 
Мінкультури, Державна служба 
у справах ветеранів війни 
та учасників антитерористичної 
операції, 
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Український інститут національної 
пам’яті, 
МЗС, Мінекономрозвитку, 
Мінрегіон, 
МОН, МОЗ, Міноборони, Мін’юст, 
МВС, 
ДСНС, Укрдержархів, 
Держкомтелерадіо, 
Адміністрація 
Держприкордонслужби, 
Національна академія наук (за 
згодою), 
обласні та Київська міська 
держадміністрації.
Протягом 2015 року;

2) виготовлення та випуск в обіг пам’ятної монети 
на відзнаку 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі.

Національний банк (за згодою).
Протягом 2015 року;

3) випуск  в  обіг  поштової  марки  і  конверта, 
присвячених  70-й  річниці  Перемоги  над  нацизмом  у 
Європі, та здійснення спецпогашення поштової марки.

Мінінфраструктури, Українське 
державне підприємство 
поштового зв’язку “Укрпошта” 
(за згодою), 
Мінфін.
Друге півріччя 2015 р.;

4) проведення:
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заходів з упорядження військових поховань, ремонту 
та реставрації меморіалів, пам’ятників, обелісків, пам’ят-
них знаків полеглим співвітчизникам.

Обласні та Київська міська 
держадміністрації, 
Мінрегіон.
Постійно;

заходів  з  патріотичного  виховання  молоді,  зокрема 
вивчення героїчних сторінок історії українського народу у 
Другій світовій війні.

МОН, Мінмолодьспорт, 
Міноборони, 
Мінкультури, обласні та 
Київська міська 
держадміністрації.
Постійно;

у  загальноосвітніх  навчальних  закладах  уроків, 
присвячених  70-й  річниці  Перемоги  над  нацизмом  у 
Європі та 70-й річниці завершення Другої світової війни, 
за  участю  ветеранів  війни,  учасників  українського 
визвольного  руху  часів  Другої  світової  війни,  жертв 
нацистських переслідувань,  учасників  антитерористичної 
операції.

Обласні та Київська міська 
держадміністрації, 
Мінмолодьспорт, 
МОН, Міноборони, 
Державна служба 
у справах ветеранів війни 
та учасників 
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антитерористичної операції, 
Мінсоцполітики.
5-8 травня 2015 р., 
перша декада вересня 
2015 р.;

наукових  конференцій,  присвячених  історичним 
подіям Другої світової війни, ролі Українського народу у 
визвольній боротьбі,  його визначному внеску у перемогу 
антигітлерівської коаліції.

Український інститут 
національної пам’яті, 
МОН, Державна служба 
у справах ветеранів війни 
та учасників 
антитерористичної операції, 
обласні 
та Київська міська 
держадміністрації, 
Національна академія наук 
(за згодою), 
громадські пошукові 
організації (за згодою).
Протягом 2015 року;

зустрічей  керівників  органів  виконавчої  влади  з 
представниками громадських організацій ветеранів війни, 
учасників  українського  визвольного  руху  часів  Другої 
світової  війни,  жертв  нацистських  переслідувань, 
учасників антитерористичної операції з метою виявлення 
проблемних питань соціального захисту та вжиття заходів 
для їх вирішення.
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Мінсоцполітики, обласні та
Київська міська 
держадміністрації, Державна служ-
ба 
у справах ветеранів війни та учас-
ників 
антитерористичної операції.
Протягом 2015 р.;

5) підготовку брошури про внесок Українського наро-
ду в  Перемогу над  нацизмом та  її  переклад на  іноземні 
мови.

Український інститут національної 
пам’яті, 
МЗС, Національна академія наук (за 
згодою), 
Національний інститут 
стратегічних досліджень (за згодою).
Квітень 2015 року.

2. Провести заходи із:
1) запобігання  актам  вандалізму  та  руйнування 

військових меморіалів, пам’ятників та місць поховань по-
леглих співвітчизників,  торгівлі  бойовими нагородами та 
іншими відзнаками часів Другої світової війни.

МВС, Мінрегіон, обласні та 
Київська 
міська держадміністрації.
Постійно;

2) активізації  науково-дослідницьких  та 
пошукових робіт  із  залученням громадських об’єднань  з 
метою встановлення невідомих поховань  та  непохованих 
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останків  воїнів,  мирного  населення,  які  загинули  або 
пропали безвісти під час Другої світової війни.

Український інститут національної 
пам’яті, 
Мінрегіон, Міноборони, 
Укрдержархів, 
Національна академія наук (за 
згодою), 
Мінкультури, Адміністрація 
Держприкордонслужби, Державна 
служба 
у справах ветеранів війни та 
учасників 
антитерористичної операції, 
обласні 
та Київська міська 
держадміністрації, 
всеукраїнські громадські організації 
(за згодою).
Постійно.

3. Сприяти:
1) проведенню у Верховній Раді України урочисто-

го засідання, присвяченого 70-й річниці Перемоги над на-
цизмом  у  Європі,  місцю  та  ролі  Українського  народу  у 
Другій світовій війні.

Український інститут національної 
пам’яті, 
Мінсоцполітики, Державна служба 
у справах ветеранів війни 
та учасників антитерористичної опе-
рації.
Протягом 2015 року;
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2) проведенню у вищих навчальних закладах нау-
ково-практичних  конференцій,  присвячених  70-й  річниці 
Перемоги над нацизмом у Європі  та 70-й річниці  завер-
шення Другої світової війні.

МОН, Український інститут 
національної пам’яті, Міноборони, 
МВС, 
Національна академія наук (за 
згодою), 
обласні та Київська міська 
держадміністрації.
5-8 травня 2015 р., 
перша декада вересня 2015 р.;

3) встановленню  у  загальноосвітніх  навчальних 
закладах  дощок  (стендів)  пошани  з  метою  увічнення 
пам’яті  випускників,  які  загинули  за  незалежність  та 
територіальну цілісність України, а також присвоєнню цим 
навчальним закладам імен загиблих героїв.

Обласні та Київська міська 
держадміністрації, 
МОН, Український інститут 
національної пам’яті,
громадські об’єднання (за 
згодою).
Протягом 2015 року;

4) відвідуванню  делегаціями  ветеранів  Другої 
світової  війни та членами їх сімей,  близькими родичами 
загиблих  військовослужбовців,  представниками 
громадських  організацій  ветеранів  війни  місць  поховань 
воїнів,  які  загинули  під  час  Другої  світової  війни  на 
території  України,  а  також  участі  ветеранів  війни  у 
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заходах, що проводяться у рамках святкування 70-ї річниці 
Перемоги  над  нацизмом  у  Європі  та  70-ї  річниці 
завершення Другої світової війни.

Державна служба у справах 
ветеранів війни 
та учасників 
антитерористичної операції, 
МЗС, Мінінфраструктури, 
Мінсоцполітики, 
Адміністрація 
Держприкордонслужби, 
обласні та Київська міська 
держадміністрації.
Постійно;

5) проведенню  за  участю  громадських  організацій, 
зокрема  організацій  ветеранів  війни,  жертв  нацистських 
переслідувань,  студентської  та  учнівської  молоді 
урочистостей,  присвячених  70-й  річниці  Перемоги  над 
нацизмом  у  Європі  та  70-й  річниці  завершення  Другої 
світової війни.

МОН, Мінмолодьспорт, Дер-
жавна служба 
у справах ветеранів війни та 
учасників 
антитерористичної операції.
Постійно.

Забезпечення  соціального  захисту  та  медичного 
обслуговування  ветеранів  війни,  учасників  українського 
визвольного  руху  часів  Другої  світової  війни,  жертв 
нацистських переслідувань, нинішніх захисників Вітчизни 
і шанобливого ставлення до них

4. Забезпечити:
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1) надання  належної  кваліфікованої  медичної 
допомоги  ветеранам  війни,  учасникам  українського 
визвольного  руху  часів  Другої  світової  війни,  жертвам 
нацистських  переслідувань,  нинішнім  захисникам 
Вітчизни,  зокрема  диспансеризацію  та  госпіталізацію, 
приділивши  особливу  увагу  тим,  що  проживають  у 
сільських населених пунктах.

МОЗ, Міноборони, обласні та 
Київська міська держ-
адміністрації.
Постійно;

2) зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази 
госпіталів, відділень, палат для ветеранів війни, учасників 
українського визвольного руху часів Другої світової війни, 
жертв нацистських переслідувань, будинків-інтернатів для 
громадян  похилого  віку  та  інвалідів,  геріатричних 
пансіонатів, пансіонатів для ветеранів війни і праці.

МОЗ, Мінфін, Міноборони, 
Мінсоцполітики, 
обласні та Київська міська 
держадміністрації.
Постійно;

3) надання громадським організаціям ветеранів війни, 
учасників  українського  визвольного  руху  часів  Другої 
світової  війни,  жертв  нацистських  переслідувань 
фінансової  підтримки,  передбачивши  поступове 
збільшення її обсягу.

Державна служба у 
справах ветеранів війни 

35



та учасників 
антитерористичної 
операції, 
Мінсоцполітики, Мінфін, 
обласні 
та Київська міська 
держадміністрації.
Постійно;

4) проведення обстеження матеріальних та соціально-
побутових  умов  проживання  ветеранів  війни,  учасників 
українського визвольного руху часів Другої світової війни, 
жертв нацистських переслідувань та сімей загиблих воїнів 
з  метою  надання  їм  за  рахунок  місцевих  бюджетів 
матеріальної та іншої допомоги.

Обласні та Київська міська дер-
жадміністрації.
Постійно.

Організаційне забезпечення урочистих заходів
5. Забезпечити підготовку та проведення:
1)  урочистостей з  нагоди 70-ї  річниці  Перемоги над 

нацизмом  у  Європі  та  70-ї  річниці  завершення  Другої 
світової війни.

Мінкультури, Український 
інститут 
національної пам’яті, Державна 
служба 
у справах ветеранів війни та 
учасників 
антитерористичної операції, 
Мінсоцполітики, 
Міноборони, МЗС, обласні 
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та Київська міська 
держадміністрації.
Травень 2015 р.;

2)  покладення  вінків,  квітів  з  нагоди  70-ї  річниці 
Перемоги  над  нацизмом  у  Європі  та  70-ї  річниці 
завершення  Другої  світової  війни  до  пам’ятників  і 
меморіалів у столиці України - місті-герої Києві, обласних 
центрах, інших населених пунктах.

Обласні та Київська міська дер-
жадміністрації, 
Державна служба у справах ве-
теранів війни 
та учасників антитерористичної 
операції, 
Мінсоцполітики.
9 травня, 2 вересня 2015 р.;

3) виставки архівних матеріалів “Родинну пам’ять про 
війну збережено”.

Мінкультури, Український 
інститут 
національної пам’яті, 
Київська 
міськдержадміністрація.
Травень - червень 2015 р.;

4)  меморіально-мистецької  акції  “Перша  хвилина 
миру”.

Мінкультури, Український 
інститут 
національної пам’яті, Київська 
міськдержадміністрація, 
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громадські об’єднання (за 
згодою).
8 травня 2015 р.;

5)  урочистих  заходів  на  території  Меморіального 
комплексу  “Національний  музей  історії  Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років”,  передбачивши марш 
військових оркестрів та прийняття присяги новобранцями 
на вірність Батьківщині.

Київська 
міськдержадміністрація, 
Мінкультури, Міноборони, 
Український інститут 
національної пам’яті, 
громадські об’єднання (за 
згодою).
9 травня 2015 р.;

6) заходів закордонними дипломатичними установами 
України з  нагоди 70-ї  річниці  Перемоги над нацизмом у 
Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни.

МЗС, Державна служба у спра-
вах 
ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції.
Протягом 2015 року;

7) урочистих заходів з  відзначення ювілеїв  видатних 
земляків - героїв Другої світової війни.

Обласні та Київська міська 
держадміністрації, 
Український інститут 
національної пам’яті, 
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МОН, Адміністрація 
Держприкордонслужби, 
Державна служба у справах 
ветеранів війни 
та учасників антитерористичної 
операції.
Протягом 2015 року.

6. Забезпечити:
1) запрошення до участі в заходах в Україні, присвяче-

них пам’ятним датам історичних подій Другої світової вій-
ни,  представників  іноземних  держав  та  дипломатичного 
корпусу, міжнародних організацій, української діаспори.

МЗС, Український інститут 
національної пам’яті, 
Державна служба у справах 
ветеранів війни 
та учасників антитерористичної 
операції, 
обласні та Київська міська 
держадміністрації.
Постійно;

2)  здійснення  заходів  з  інформування  закордонними 
дипломатичними установами України міжнародної  спіль-
ноти, у тому числі у мм. Берліні, Вашингтоні, Лондоні, Па-
рижі,  про звитяги Українського народу у Другій світовій 
війні,  передбачивши  проведення  фотовиставок,  лекцій 
тощо.

МЗС, Український інститут 
національної пам’яті.
Протягом 2015 року;
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3)  широке висвітлення у державних засобах масової 
інформації заходів з підготовки і відзначення 70-ї річниці 
Перемоги  над  нацизмом  у  Європі  та  70-ї  річниці 
завершення Другої світової війни.

Держкомтелерадіо, обласні 
та Київська міська 
держадміністрації.
Постійно;

4)  відвідування  представниками  органів  виконавчої 
влади  та  органів  місцевого  самоврядування,  а  також 
учнівською  молоддю  ветеранів  війни,  учасників  україн-
ського визвольного руху часів Другої світової війни, жертв 
нацистських переслідувань,  учасників  антитерористичної 
операції, у тому числі тих, що перебувають на лікуванні.

Міноборони, МОН, МОЗ, МВС, 
Адміністрація 
Держприкордонслужби, 
Мінсоцполітики, обласні та 
Київська міська 
держадміністрації, Державна 
служба 
у справах ветеранів війни та 
учасників 
антитерористичної операції.
Постійно;

5) у місцях проведення заходів з нагоди 70-ї річниці 
Перемоги  над  нацизмом  у  Європі  та  70-ї  річниці 
завершення Другої світової війни:

охорону громадського порядку та безпеку дорожнього 
руху.
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МВС, обласні та Київська місь-
ка держадміністрації.
Постійно;

медичне  супроводження  та  належний  державний 
санітарно-епідеміологічний нагляд.

МОЗ, обласні та Київська міська 
держадміністрації.
Постійно.

7. Організувати:
показ художніх та документальних фільмів, присвяче-

них подвигу Українського народу у Другій світовій війні, 
виступи у засобах масової інформації учасників українсь-
кого визвольного руху часів Другої світової війни, жертв 
нацистських переслідувань,  учасників  антитерористичної 
операції та представників ветеранського руху.

Держкомтелерадіо, обласні 
та Київська міська 
держадміністрації.
Постійно;

проведення  виставок  фото-  та  архівних  документів, 
присвячених  70-й  річниці  Перемоги  над  нацизмом  у 
Європі та 70-й річниці завершення Другої світової війни.

Укрдержархів, Український 
інститут 
національної пам’яті, 
обласні 
та Київська міська 
держадміністрації.
Постійно.
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8. Опрацювати питання щодо трансляції в Україні за-
ходів з відзначення у державах - членах ЄС Дня пам’яті та 
примирення.

Держкомтелерадіо, Націо-
нальна телекомпанія.
До 30 квітня 2015 року.

Про затвердження плану заходів щодо вшанування
у 2015 році пам’яті князя 

Київського Володимира Великого
від 15 червня 2015 року № 598-р 

Затвердити план заходів щодо вшанування у 2015 році 
пам’яті  князя  Київського  Володимира  Великого,  що  до-
дається.

Прем'єр-міністр України А.Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 15 червня 2015 р. № 598-р

ПЛАН 
заходів щодо вшанування у 2015 році пам’яті 

князя Київського Володимира Великого

1.  Організувати і  провести урочисті  заходи з  нагоди 
вшанування пам’яті князя Київського Володимира Велико-
го.

Мінкультури, МОН, МЗС, Мінін-
фраструктури, обласні та Київська 
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міська держадміністрації за уча-
стю християнських конфесій.
Липень.

2. Забезпечити проведення:
урочистого заходу, присвяченого пам’яті князя Київсь-

кого Володимира Великого, в Національній опері України.
Мінкультури, МОН за участю хри-
стиянських конфесій.
Липень;

зустрічей  з  відомими  християнськими  богословами, 
засідань за круглим столом, семінарів, інших наукових та 
просвітницьких  заходів,  спрямованих  на  вивчення 
державотворчої  діяльності  князя  Київського  Володимира 
Великого,  впливу  його  політики  на  політичний  та 
економічний  розвиток  середньовічної  Європи,  зокрема 
держав Балтійсько-Чорноморського регіону.

Мінкультури, МОН, МЗС, обласні 
та Київська міська держ-
адміністрації за участю християн-
ських конфесій.
Протягом року;

уроків, лекцій, бесід і тематичних заходів, спрямова-
них на висвітлення життя і діяльності князя Київського Во-
лодимира Великого, з метою виховання у молоді почуття 
поваги до духовної спадщини Українського народу.

МОН, Національна академія наук 
(за згодою), інші заінтересовані 
центральні та місцеві органи вико-
навчої влади за участю християн-
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ських конфесій.
Протягом року;

Всеукраїнського  конкурсу  творчих  робіт  школярів  і 
студентів, присвячених життю і діяльності князя Київсько-
го Володимира Великого.

МОН, обласні та Київська міська 
держадміністрації за участю хри-
стиянських конфесій.
Протягом року;

тематичних  конференцій,  книжкових  виставок,  днів 
пам’яті  та  годин  читання,  присвячених  вшануванню 
пам’яті князя Київського Володимира Великого, в бібліо-
теках,  архівах,  науково-практичних  конференцій  на  теми 
“Постать Святого князя Володимира у “Слові про Закон і 
Благодать”  митрополита  Іларіона”,  присвячених  історіо-
софському осмисленню значення Хрещення Русі, та “Хре-
щення  Русі  як  цивілізаційно-визначальний  чинник”  в 
Національному музеї літератури України.

Мінкультури, обласні та Київ-
ська міська держадміністрації 
за участю християнських кон-
фесій.
Червень - липень;

виставок  церковно-богословської  та  історичної 
літератури,  художніх  творів,  присвячених  історії  Руси-
України  X-XI століття,  релігійного  портрета,  церковних 
реліквій,  зокрема  тематичної  виставки  в  Національному 
музеї  історії  України  “Володимир  Великий  -  князь 
Київський, творець Руси-України”.

Мінкультури, Український 
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інститут національної пам’яті, 
обласні та Київська міська 
держадміністрації за участю 
християнських конфесій.
Протягом року;

художньої  експозиції,  конкурсу  дитячого  малюнка, 
присвяченого історії християнства в Україні.

Мінкультури за участю хри-
стиянських конфесій.
Червень - липень;

виставок церковних реліквій, що зберігаються у фон-
дах музеїв України, за кордоном.

Мінкультури, МЗС, обласні та 
Київська міська держадміністрації 
за участю християнських кон-
фесій.
Протягом року;

Міжнародної наукової конференції,  присвяченої жит-
тю і діяльності князя Київського Володимира Великого, з 
подальшим виданням збірника її матеріалів.

МОН, Національна академія наук 
(за згодою), Український інститут 
національної пам’яті за участю 
християнських конфесій.
Протягом року;

заходів із вшанування пам’яті князя Київського Воло-
димира Великого закордонними дипломатичними устано-
вами України.

МЗС, Мінкультури за участю хри-
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стиянських конфесій та громадсь-
ких об’єднань.
Протягом року.

3. Забезпечити:
підготовку та видання наукової біографії князя Київсь-

кого Володимира Великого.
МОН, Національна академія наук 
(за згодою), Мінкультури за уча-
стю християнських конфесій.
Протягом року;

карбування та введення в обіг в установленому поряд-
ку ювілейних монет.

Національний банк (за згодою).
Протягом року;

виготовлення та введення в обіг поштового блока, не-
маркованого  художнього  конверта,  присвячених  життю  і 
діяльності князя Київського Володимира Великого.

Мінінфраструктури.
Протягом року;

видання наукових та науково-популярних праць, при-
свячених історії християнства в Київській Русі та Україні.

МОН, Національна академія 
наук (за згодою).
Протягом року.

4. Сприяти:
проведенню релігійними організаціями та громадськи-

ми об’єднаннями заходів, присвячених 1000-им роковинам 
упокоєння князя Київського Володимира Великого - видат-
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ного державного та політичного діяча, творця середньовіч-
ної європейської держави Руси-України.

Обласні та Київська міська держ-
адміністрації.
Протягом року;

проведенню християнськими церквами та релігійними 
організаціями урочистих молебнів та інших церковних за-
ходів із вшанування пам’яті князя Київського Володимира 
Великого за участю Президента України, членів Кабінету 
Міністрів України, народних депутатів України, представ-
ників  громадськості,  органів  місцевого  самоврядування, 
дипломатичного корпусу іноземних держав, молоді, зокре-
ма урочистих молебнів біля пам’ятника князю Київського 
Володимира  Великого  та  у  Національному  заповіднику 
“Софія Київська”.

Обласні та Київська міська держ-
адміністрації.
Липень;

організації урочистого покладення квітів до пам’ятни-
ка князя Київського Володимира Великого у м. Лондоні та 
пам’ятних  знаків  за  межами нашої  держави,  які  асоцію-
ються з процесами українського державотворення, прове-
денню богослужінь в м. Стамбулі (Турецька Республіка) за 
участю духовенства, Вселенського Патріархату та україн-
ських православних церков у діаспорі, залучивши до про-
ведення тематичних урочистих чи пам’ятних заходів пред-
ставників громадських об’єднань світового українства.

МЗС, Мінкультури, Світовий кон-
грес українців (за згодою).
Липень;
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трансляції  державними  засобами  масової  інформації 
художніх,  документальних,  телевізійних  та  науково-
популярних  фільмів,  пов’язаних  з  життям  і  діяльністю 
князя  Київського  Володимира  Великого,  а  також 
висвітленню  заходів,  що  проводитимуться  у  зв’язку  із 
вшануванням  пам’яті  князя  Київського  Володимира 
Великого, популяризації його історичної спадщини.

Держкомтелерадіо, Мінкультури, 
обласні та Київська міська держ-
адміністрації за участю християн-
ських конфесій.
Протягом року.

Про затвердження плану заходів з підготовки 
та відзначення 19-ї річниці Конституції України

від 26 червня 2015 року № 629

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 
19-ї річниці Конституції України, що додається.

2.  Міністерствам,  іншим центральним органам вико-
навчої  влади,  обласним  та  Київській  міській  держ-
адміністраціям забезпечити виконання затвердженого цим 
розпорядженням плану заходів у межах відповідних бюд-
жетних призначень.

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 26 червня 2015 р. № 629-р

ПЛАН 
заходів з підготовки та відзначення 

19-ї річниці Конституції України
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1. Забезпечити організацію та проведення:
1) урочистих заходів за участю представників органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, нау-
кових  кіл,  гуманітарної  сфери,  народних  депутатів 
України,  громадськості,  політиків  у  м.  Києві,  обласних 
центрах, інших населених пунктах.

Обласні та Київська міська держ-
адміністрації, Мінкультури.
28 червня;

2)  покладення за  участю керівництва  держави квітів 
до  пам’ятника  автора  першої  української  Конституції 
гетьмана Пилипа Орлика у м. Києві.

Київська міськдержадміністрація.
28 червня;

3) покладення квітів до пам’ятників і пам’ятних знаків 
видатним діячам  українського  державотворення  в  облас-
них центрах, інших населених пунктах.

Облдержадміністрації.
28 червня;

4) науково-практичної конференції у м. Києві на тему 
історії  вітчизняного  конституційного  права  та  напрямів 
удосконалення Основного  Закону  України за  участю 
Конституційної Комісії, а також тематичних наукових кон-
ференцій, засідань за круглим столом у регіонах держави.

МОН, Мінкультури, обласні та 
Київська міська держадміністрації.
Червень - липень;
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5)  інформаційно-просвітницьких  заходів  (лекцій, 
засідань за круглим столом, демонстрації  фільмів,  виста-
вок фото- та архівних документів тощо) в закладах культу-
ри,  військових  частинах,  закладах  для  дітей  та  молоді, 
спрямованих  на  роз’яснення  значення  норм Конституції 
України у становленні демократичної держави, формуван-
ня правової культури, виховання громадянської свідомості 
та поваги до Основного Закону України.

Мінкультури, МОН, 
Мінмолодьспорт, Міноборони, 
Укрдержархів, обласні та Київська 
міська держадміністрації.
Червень;

6) закордонними дипломатичними установами Украї-
ни заходів з нагоди 19-ї річниці Конституції України.

МЗС.
Червень - липень.

2.  Організувати роботу із  забезпечення охорони гро-
мадського порядку та безпеки дорожнього руху в місцях 
проведення святкових заходів.

МВС.
Червень - липень.

3.  Сприяти широкому висвітленню засобами масової 
інформації заходів з відзначення 19-ї річниці Конституції 
України, трансляції тематичних теле- та радіопередач.

Держкомтелерадіо.
Червень - липень.
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НАКАЗИ ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Про затвердження Графіка особистого прийому 
громадян в Укрдержархіві

від 2 квітня 2015 року№ 64

Відповідно  достатті  22  Закону  України  «Про  звер-
нення громадян» з метою проведення особистого прийому 
громадян,  поліпшення  умов  реалізації  конституційного 
права громадян на особисте звернення,
НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити  Графік  особистого  прийому громадян 
Головою  Укрдержархіву,  першим  заступником,  заступ-
ником Голови Укрдержархіву (далі - Графік), що додається.

2.  Першому  заступнику  Голови,  заступнику  Голови 
забезпечити виконання Графіка.

3. Оприлюднити цей наказ на офіційному веб-порталі 
Укрдержархіву,  на  стендах  для  відвідувачів  (вул. 
Солом‘янська,  24)  та  в  інших  державних  архівних 
установах  в  доступному  для  вільного  огляду  місці 
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(Ярошенко Д. В., Забенько Ю. І., Дяченко І. В., керівники 
державних архівних установ).

4.  Визнати  таким,  що  втратив  чинність,  наказ 
Укрдержархіву від  24  листопада 2014 року № 138 «Про 
затвердження  графіка  особистого  прийому  громадян  в 
Укрдержархіві».

5.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за 
собою.

Голова Т.І. Баранова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрдержархіву 

02.04.2015 рю № 64

Г Р А Ф І К
особистого прийому громадян Головою Укрдержархіву, 

першим заступником Голови,
заступником Голови Укрдержархіву

Голова
Державної архівної служби 
України

БАРАНОВА
Тетяна
Іванівна

вівторок
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Перший заступник
Голови
Державної архівної служби 
України

КІСІЛЬ
Іван
Миколайович

понеділок

Заступник
Голови Державної архівної 
служби України

БОНДАРЧУК
Ігор
Володимирович

середа

Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву 
від 31.03.2015 № 3/2 “Про стан виконання в Державній 
архівній службі законів України, постанов Верховної 
Ради України, актів Президента України, Кабінету 

Міністрів України, власних рішень”
від 3 квітня 2015 року № 67

Відповідно до пункту 12 Положення про Державну 
архівну службу України, затвердженого Указом 
Президента України від 06 квітня 2011р. № 407/2011, та 
пункту 41 Положення про колегію Державної архівної 
служби України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 
25 липня 2011 р. № 13,
НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію рішення колегії  Укрдержархіву від 
31.03.2015  №  3/2  «Про  стан  виконання  в  Державній 
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архівній службі законів України, постанов Верховної Ради 
України,  актів  Президента  України,  Кабінету  Міністрів 
України, власних рішень».

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

Перший заступник Голови І.М. Кісіль

РІШЕННЯ
Колегії Державної архівної служби України

від 31 березня 2015 року № 3/2
Про стан виконання в Державній архівній службі 

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

Кабінету МіністрівУкраїни, васних рішень

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  стан 
виконавської дисципліни в Укрдержархіві за І квартал 2015 
року та  заходи  щодо  посилення  контролю  і  підвищення 
відповідальності  за  своєчасне  і  безумовне  виконання 
законів України, постанов Верховної Ради України, актів і 
доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, 
наказів  і  доручень  Міністерства  юстиції,  звернень  та 
запитів  народних  депутатів  України,  колегія 
Укрдержархіву  відзначає,  що  питання  забезпечення 
належної виконавської дисципліни  посідають пріоритетне 
місце в діяльності Укрдержархіву.

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

-  здійснюється  щотижневий  випереджувальний  конт-
роль  виконання  доручень;  щоквартально,  щомісяця  та 
щотижнево  готуються  інформаційні  довідки  про  стан 
виконання актів та доручень Верховної Ради України, актів 
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і  доручень  Президента  України,  Кабінету  Міністрів 
України, наказів і доручень Міністерства юстиції, звернень 
та  запитів  народних  депутатів  України;  ведеться  реєстр 
персонально  відповідальних  за  несвоєчасно  виконані 
завдання,  визначені  актами  законодавства,  дорученнями 
Президента України, Кабінету Міністрів України;

- на виконання доручення Кабінету Міністрів України 
від  11.07.2008  №30400/1/1-07  забезпечується  щоквар-
тальне  інформування  Секретаря  Ради  національної 
безпеки і оборони України та Кабінету Міністрів України 
про стан виконання завдань, доведених органам виконавчої 
влади рішеннями РНБО.

У І кварталі 2015 року до Укрдержархіву надійшло 198 
документів  органів  влади  вищого  рівня,  в  тому числі:  7 
актів  Президента  України,  82  постанови,  розпоряджень, 
витягів  з  протоколів  Кабінету  Міністрів  України,  З 
постанови Верховної Ради України, 1 звернення народного 
депутата  України,  105  доручень  та  наказів  Міністерства 
юстиції.  З  них  таких,  що  вимагали  виконання  з  боку 
Укрдержархіву - 115;

Не виконаних - немає.
Особливу  увагу  Укрдержархів  приділяє  розгляду 

запитів та звернень народних депутатів України відповідно 
до  Закону  України  «Про  статус  народного  депутата 
України». Порушень термінів виконання запитів народних 
депутатів не було.

Станом на 31.03.2015 на контролі виконання доручень 
в  Укрдержархіві   75  довгострокових  документів,  на  які 
надається  щоквартальна,  щомісячна  або  щотижнева 
інформація.

Також  у  І  кварталі  2015  року  взято  на  контроль  20 
доручень керівництва Укрдержархіву. З них 2- доручення 
Голови.  17  -  доручень  Першого  заступника  Голови  .  1- 
доручення заступника Голови.
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Протягом  першого  кварталу  2015  р.  Державним 
департаментом страхового фонду документації не подано 
інформацію  про  виконання  протокольного  доручення 
Кабінету  Міністрів  України  від  11.02.2015  в  частині 
вжиття  заходів  щодо  оновлення  номенклатури 
матеріальних резервів  з  урахуванням сучасних потреб,  а 
також методологію їх формування та розміщення.

Не  забезпечено  виконання  наказу  Укрдержархіву  від 
18.11.2014 № 131 «Про переміщення Донбаського РЦ СФД 
з  тимчасово  неконтрольованої  території»  в  частині 
відновлення діяльності Донбаського РЦ СФД.

Не вжито дієвих заходів з виконання доручень першого 
заступника  Голови  Укрдержархіву  від  06.03.2015  щодо 
реагування на зайняття РВЗ МНС.

Разом з тим колегія зазначає, що мають місце недоліки 
в організації контролю виконавської дисципліни.

Так,  деякі  доручення  виконано  з  незначними 
порушеннями  термінів  у  зв’язку  з  їх  надходженням  до 
Укрдержархіву  в  останній  день  строку  виконання 
документів  або  із  запізненням,  що  унеможливлює 
виконання доручення в строк. В основному це стосується 
листів та факсограм Міністерства юстиції.

Мали  місце  випадки  несвоєчасного  надання  або 
взагалі ненадання відповідальному за контроль інформації 
про  стан  виконання  доручень,  про  перенесення  терміну, 
про виконання чи невиконання доручення.

Слід  також  підкреслити,  що,  незважаючи  на  наказ 
Укрдержархіву  від  27.03.2012  № 45  стосовно  посилення 
контролю за станом виконавської дисципліни працівників 
апарату  Укрдержархіву,  не  всі  виконавці  надають 
відповідальному за контроль ініціативний документ разом 
з  листом-  відповіддю  та  його  копією  для  необхідних 
відміток.
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При отриманні  документа безпосередньо у керівника 
Укрдержархівў,  деякі  виконавці  не  надавали  документ  з 
резолюцією на реєстрацію та подальше опрацювання.

Значна  частина  документів  подавалася  на  підпис 
керівництву  в  день  закінчення  термінів  виконання.  При 
цьому  неякісно  підготовлений  документ  повертався  на 
доопрацювання, що призводило до порушень строків його 
виконання.

З метою підвищення рівня виконавської дисципліни в 
Укрдержархіві,  посилення  персональної  відповідальності 
за  своєчасне  і  повне  виконання  законів  України,  актів 
Президента України, Кабінету Міністрів України,

Міністерства  юстиції  України,  звернень  та  запитів 
народних депутатів України колегія

ВИРІШИЛА:
1. Керівникам  структурних  підрозділів 

Укрдержархіву:
1)  забезпечити  неухильне  виконання  завдань, 

визначених актами і дорученнями Верховної Ради України, 
Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України, 
Міністерства юстиції України систематично аналізувати та 
перевіряти стан цієї роботи;

2) забезпечити належну взаємодію під час виконання 
відповідних  завдань  з  органами  виконавчої  влади  – 
співвиконавцями.

2.  Керівництву  Державного  департаменту  страхового 
фонду документації (Степаненко В.  JI.)  звернути увагу на 
неналежний рівень виконавської дисципліни та здійснити 
детальний  аналіз  причин  зниження  рівня  виконавської 
дисципліни у департаменті.

3. Відділу нормативно-методичного забезпечення діло-
водства  Укрдержархіву  (Денисенко  О.В.)  продовжити 
моніторинг  виконання  законів  України,  актів  і  доручень 
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Верховної  Ради  України,  Президента  України,  Кабінету 
Міністрів  України,  Міністерства  юстиції  України, 
народних депутатів України.

В. о. Голови колегії,
Перший заступник 
Голови Державної архівної служби України  І. М. Кісіль

Секретар колегії       І. В.Шеремет

Про участь державних архівів у заходах з відзначення
 у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом 

у Європі та  70-ї річниці завершення 
Другої світової війни

від 10 квітня 2015 року № 68
На виконання Указу Президента України від 24.03.2015 

№ 169 “Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці 
Перемоги  над  нацизмом  у  Європі  та  70-ї  річниці 
завершення Другої світової війни”

НАКАЗУЮ:
1. Директору ЦДАГО Бажан О. В. забезпечити:
спільно з ЦДАВО та ЦДКФФА підготовку експозиції 

та афіші виставки, присвяченої 70-ій річниці Перемоги над 
нацизмом у Європі та ролі Українського народу у Другій 
світовій війні;
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урочисте відкриття виставки в приміщенні ЦДАГО  7 
травня 2015 року.

2 Директорам державних архівів:
1) підготувати і провести тематичні виставки до:
70-ї  річниці  Перемоги  над  нацизмом  у  Європі,  Дня 

пам’яті та примирення, Дня Перемоги – до 8 травня 2015 
року;

70-ї  річниці  завершення  Другої  світової  війни  –  до 
2 вересня 2015року ;

2) організувати  публікацію  в  засобах  масової 
інформації архівних документів цієї тематики;

3) забезпечити участь державних архівів у тематичних 
конференціях,  круглих  столах,  інших  інформаційно-про-
світницьких  і  навчально-виховних  заходах,  присвячених 
пам’ятним датам історичних подій Другої світової війни;

4) сприяти представникам пошукових організацій та гро-
мадських  об’єднань  у  проведенні  пошукової  роботи  з  уста-
новлення імен невідомих воїнів, які загинули в період Другої 
світової війни на території України та інших держав;

5) інформувати  Департамент  організації  архівної 
роботи Укрдержархіву (Прись Т. П.) про проведену роботу 
до 8 травня та 7 вересня 2015 року.

3. ЦДКФФА (Божук Г. І.)  надавати всебічну допомогу 
представникам  телеканалів  у  підготовці  документальних 
фільмів, що висвітлюють внесок Українського народу у пе-
ремогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні.

4. Директору Департаменту організації архівної роботи 
Укрдержархіву Прись Т. П. забезпечити:

координацію роботи державних архівів з підготовки та 
проведення виставок фото- та архівних документів до 70-ї 
річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці 
завершення Другої світової війни;

висвітлення  в  ЗМІ  інформації  про  виставку  у  при-
міщенні ЦДАГО;
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подання  до  13  травня  та  10  вересня  2015  року  
Мінсоцполітики  України  узагальненої  інформації  про 
роботу,  проведену  Укрдержархівом  та  державними 
архівами  на  виконання  Указу  Президента  України 
від 22.03.2015  № 169  “Про  заходи  з  відзначення  у  2015 
році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї 
річниці завершення Другої світової війни”.

5. Директору Департаменту діловодства,  формування, 
зберігання та обліку документів Національного архівного 
фонду Укрдержархіву Сельченковій С. В. до 6 травня 2015 
року розмістити на офіційному веб-порталі Укрдержархіву 
он-лайн виставку до 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у 
Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни;

6. Визнати  таким,  що  втратив  чинність,  наказ 
Укрдержархіву від 06.11.2012 № 167.

7. Контроль  за  виконанням цього  наказу  залишаю  за 
собою.

Перший заступник Голови І. М. Кісіль

Про внесення змін до наказу Укрдержархіву 
від 30 березня 2015 року № 63 “Про проведення 
перевірки діяльності Дирекції з експлуатації 
комплексу споруд центральних державних 

архівних установ України”
від 14 квітня 2015 року № 69

Відповідно до пункту 9 Положення про Державну 
архівну службу України, затвердженого Указом Президен-
та України від 06 квітня 2011 року № 407,

НАКАЗУЮ:
Унести до наказу Укрдержархіву від 30 березня 2015 

року № 63 «Про проведення перевірки діяльності Дирекції 
з  експлуатації  комплексу споруд центральних державних 
архівних установ України» такі зміни:
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виключити  зі  складу  робочої  групи  щодо  перевірки 
діяльності  Дирекції  з  експлуатації  комплексу  споруд 
центральних  державних  архівних  установ  України 
начальника  відділу  планово-економічної  діяльності 
табюджетної звітності Потапенко Аллу Андріївну;

виключити  зі  складу  робочої  групи  щодо  перевірки 
діяльності  Дирекції  з  експлуатації  комплексу  споруд 
центральних державних архівних  установ України завіду-
вача  сектору  нормативно-правового  забезпечення  Швець 
Ольгу Іванівну.

1. Продовжити строк проведення перевірки діяльності 
Дирекції  з  експлуатації  комплексу  споруд  центральних 
державних  архівних  установ  України  до  20  квітня  2015 
року.

2.  Контроль  за  виконанням цього наказу залишаю за 
собою.

Підстава  -  подання  І.  В.  Бондарчука  від  10.04.2015 
року

Голова Т. І. Баранова
Про внесення змін до Положення про службу 
охорони праці Державної архівної служби, 

затвердженого наказом
Укрдержархіву від 03.12.2012 № 183

від 28 квітня 2015 року № 76

На  виконання  вимог  Закону  України  «Про  охорону 
праці»  та  Правил  охорони  праці  в  архівних  установах, 
затверджених  наказом  Державного  комітету  України  з 
нагляду за охороною праці від 01.02.2005 № 22

НАКАЗУЮ:
1. Пункт 1.1 розділу 1 Положення про службу охорони 

праці Державної архівної службі після слів «Відповідно до 
Закону України «Про охорону праці» доповнити словами 
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«, Типового  положення  про  службу  охорони  праці, 
затвердженого  наказом  Державного  комітету  України  з 
нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255».

2. Контроль  за  виконанням цього наказу покласти на 
заступника Голови Бондарчука І. В.

Голова Т. І. Баранова

Про внесення змін до інструкцій, затверджених 
наказом Укрдержархіву від 28.12.2012 № 197

від 28 квітня 2015 року № 77
Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 

12.04.2005 № 34/5 «Про вдосконалення порядку державної 
реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві 
юстиції України та скасування рішення про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за 

№ 381/10661

НАКАЗУЮ:
1. В  Інструкцію  з  охорони  праці  працівників 

Державної архівної служби внести такі зміни:
у назві Інструкції знак та цифри «№ 04» виключити;
пункт 1.3. розділу 1 виключити.
2. Інструкцію з проведення вступного інструктажу для 

працівників Державної архівної служби викласти в новій 
редакції, що додається.

3. Керівникам структурних підрозділів  Укрдержархіву 
до 15 травня 2015 року провести позаплановий інструктаж 
з охорони праці з працівниками підрозділів.

4. Контроль  за  виконанням цього наказу покласти на 
заступника Голови Бондарчука І. В.

Голова Т. І. Баранова
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Про внесення змін до складу колегії Центрального 
державного історичного архіву України, м. Київ, 

затвердженого наказом Державної архівної служби 
від 26.12.2014 № 170

від 8 травня 2015 року № 79

На часткову зміну наказу Державної архівної служби 
від 26.12.2014 №170 «Про затвердження складу колегії 
Центрального державного історичного архіву України, м. 
Київ» та у зв’язку з кадровими змінами

НАКАЗУЮ:
1. Вивести із складу колегії Центрального державного 

історичного  архіву  України,  м.  Київ  Кугай  Ольгу Мико-
лаївну - заступника директора-головного зберігача фондів 
Центрального  державного  історичного  архіву  України, 
м. Київ.

2.  Ввести до складу колегії Центрального державного 
історичного архіву України, м.  Київ Москалець Вікторію 
Володимирівну - начальника відділу використання інфор-
мації  документів  Центрального  державного  історичного 
архіву України, м. Київ.

3. У позиції 6 складу колегії Центрального державного 
історичного  архіву  України,  м.  Київ  слова  «завідувач 
сектору  користування  документами  Центрального  дер-
жавного історичного архіву України, м. Київ, голова проф-
спілки»  замінити  словами  «голова  профспілки  Цент-
рального державного історичного архіву України, м. Київ».

4. У позиції 7 складу колегії Центрального державного 
історичного  архіву  України,  м.  Київ  слова  «начальник 
відділу використання інформації документів Центрального 
державного історичного архіву України, м. Київ» замінити 
словами «заступник директора - головний зберігач фондів 
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Центрального державного історичного архіву України, м. 
Київ».

5.  Контроль за виконанням цього наказу залишається 
за ГоловоюУкрдержархіву

В.о.  Голови І. М. Кісіль

Про внесення змін до Інструкції про порядок 
визначення, затвердження, використання фонду 

оплати праці та складання штатного розпису 
працівників установ, що належать до сфери управління 

Державної архівної служби України
від 12 травня 2015 року № 81

Відповідно  до підпункту 3  пункту 5  Положення  про 
Державну архівну службу України, затвердженого Указом 
Президента України від 6 квітня 2011 року № 407/2011,

НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до Інструкції про порядок визначення, 

затвердження,  використання  фонду  оплати  праці  та 
складання  штатного  розпису  працівників  установ,  що 
належать до сфери управління Державної архівної служби 
України,  затвердженої  наказом  Укрдержархіву  від 
06.07.2012 №121 «Про порядок визначення, затвердження, 
використання фонду оплати праці та складання штатного 
розпису  працівників  установ,  що  належать  до  сфери 
управління  Державної  архівної  служби  України», 
доповнивши пункт 5 абзацом 6 такого змісту:

«».
2. Контроль  за  виконанням цього  наказу  залишаю  за 

собою. 

Голова Т. І. Баранова
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Про внесення змін до складу колегії 
Державної архівної служби, затвердженого 

наказом Державної архівної служби 
від 04.12.2014 року № 148

від 12 травня 2015 року № 82

На часткову зміну наказу Укрдержархіву від 04.12.2014 
№ 148 «Про затвердження складу колегії Державної 
архівної служби України»

НАКАЗУЮ:
1. Вивести зі складу колегії Державної архівної 

служби України Топішко Ніну Олександрівну - директора 
Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. 
Г. С. Пшеничного. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за 
собою.

Голова  Т. І. Баранова

Про оформлення місцевих відряджень
від 12 травня 2015 року № 83

З метою вдосконалення порядку оформлення місцевих 
відряджень

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити  форму  Журналу  реєстрації  місцевих 

відряджень  працівників  Укржержархіву (далі  –  Журнал), 
що додається. 

2. Визначити наступну процедуру оформлення записів 
до Журналу:

працівник  Укрдержархіву  перед  тим,  як  відбути  у 
місцеве  відрядження  та  після  повернення  з  нього  в 
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обов’язковому порядку  вносить  запис  до  Журналу,  який 
зберігається у структурному підрозділі;

керівник  структурного  підрозділу  до  вибуття 
працівника  у  місцеве  відрядження  проставляє  підпис  у 
Журналі про надання дозволу на відрядження.

3. Заступнику  директора  департаменту  –  начальнику 
відділу  кадрового  забезпечення  департаменту  організації 
архівної  роботи  Щебликіній  Н. Д.  щоквартально 
здійснювати  контроль  за  веденням  журналів  реєстрації 
місцевих відряджень структурних підрозділів.

4. Визнати  таким,  що  втратив  чинність,  наказ 
Держкомархіву  від  24.07.2009  № 129  «Щодо  реєстрації 
місцевих відряджень».

5. Контроль  за  виконанням цього наказу покласти на 
заступника Голови Бондарчука І. В.

Голова Т. І. Баранова

Про внесення змін до складу 
Нормативно-методичної комісії 

Державної архівної служби України
від 15 травня 2015 року № 84

У  зв'язку  з  кадровими  змінами,  на  часткову  зміну 
наказу  Укрдержархіву  від  24.11.2014  №  140  «Про 
затвердження  складу  Нормативно-методичної  комісії 
Державної архівної служби України»

НАКАЗУЮ:
1.  Вивести  зі  складу  Нормативно-методичної  комісії 

Державної  архівної  служби  України  Топішко  Ніну 
Олександрівну.
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2.  Ввести  до  складу  Нормативно-методичної  комісії 
Державної архівної служби України Ковтанюка Юрія Сла-
вовича  -  директора  Центрального  державного  електрон-
ного архіву України.

3.  Контроль  за  виконанням цього наказу залишаю за 
собою.

ГоловаТ. І. Баранова

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

архівної служби 
від 04.12.2014 року № 148

від 21 травня 2015 року № 87

На часткову зміну наказу Укрдержархіву від 04.12.2014 
№ 148 «Про затвердження складу колег ії Державної 

архівної служби України»
НАКАЗУЮ:
1. Вивести зі складу колегії Державної архівної служби 

України  Шеремет  Ірину  Володимирівну  -  головного 
спеціаліста  відділу  організаційно-аналітичної  роботи  та 
міжрегіонального  співробітництва  Державної  архівної 
служби, секретаря колегії.

2. Ввести до складу колегії Державної архівної служби 
України  Галицьку  Тетяну  Вікторівну  -  головного 
спеціаліста  відділу  організаційно-аналітичної  роботи  та 
міжрегіонального  співробітництва  Державної  архівної 
служби, секретаря колегії.

3.  Контроль  за  виконанням цього наказу залишаю за 
собою.

ГоловаТ. І. Баранова
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Про чисельність працівників центральних 
державних архівних установ

від 26 травня 2015 року № 89

З метою забезпечення ефективної діяльності 
центральних державних архівних установ України

НАКАЗУЮ:
1.  Затвердити  штатну  чисельність  працівників 

центральних державних архівних установ у кількості 677 
штатних одиниць:

Український  науково-дослідний  інститут  архівної 
справи та документознавства - 38 одиниць;

Центральний державний архів вищих органів влади та 
управління України - 88 одиниць;

Центральний державний архів громадських об'єднань 
України 50 одиниць;

Центральний державний історичний архів України, м. 
Київ 61 одиниця;

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

Центральний державний кінофотофоноархів України 
ім.Г. С Пшеничного - 78 одиниць;

Центральний державний науково-технічний архів 
України - 42 одиниці;

Центральний державний архів-музей літератури і 
мистецтва України 79 одиниць;

Центральний державний електронний архів України - 
28 одиниць;

Центральний державний архів зарубіжної  україніки - 
28 одиниць;

Державний  центр  збереження  документів  НАФ  41 
одиниця;
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Державна  наукова  архівна  бібліотека,  м.  Київ  11 
одиниць;

Дирекція з експлуатації комплексу споруд центральних 
державних архівних установ України - 60 одиниць.

2.  Керівникам  ЦДАМЛМ  (Чижова  О.  В.)  та  ДЕКС 
ЦДАУ (Басов В. В.) подати структури та штатні розписи на 
затвердження Голові Державної архівної служби України з 
чисельністю працівників, відповідно до наказу.

3.  Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  накази 
Укрдержархіву від

18.12.2013 р. № 184 «Про чисельність працівників цен-
тральних державних архівних установ» та від 22.10.2014 р. 
№ 127  «Про внесення змін до наказу  Укрдержархіву від 
18.12.2013  р.  № 184  «Про чисельність працівників  цент-
ральних державних архівних установ».

4.  Контроль  за  виконанням цього  наказу залишаю за 
собою

Голова Т. І. Баранова

Про внесення змін до складу Центральної комісії 
Державної архівної служби з контролю за наявністю, 

станом та розшуком документів Національного 
архівного фонду, затвердженого наказом Державної 

архівної служби від 22.12.2014 № 156
від 28 травня 2015 року № 90

У зв’язку із кадровими змінами та на часткову зміну 
наказу Державної  архівної  служби від 22.12.2014 № 156 
„Про затвердження складу Центральної комісії Державної 
архівної  служби  з  контролю  за  наявністю,  станом  та 
розшуком документів Національного архівного фонду”,
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НАКАЗУЮ:
1.  Вивести  із  складу  Центральної  комісії  Державної 

архівної  служби  з  контролю  за  наявністю,  станом  та 
розшуком  документів  Національного  архівного  фонду 
Богомол І. Г., головного спеціаліста відділу зберігання та 
обліку  документів  Національного  архівного  фонду  Укр-
держархіву.

2.  Ввести  до  складу  та  призначити  секретарем 
Центральної  комісії  Державної  архівної  служби  з  конт-
ролю за  наявністю,  станом та  розшуком документів  На-
ціонального архівного фонду Нагурську О. В., головного 
спеціаліста  відділу  зберігання  та  обліку  документів 
Національного архівного фонду Укрдержархіву.

3.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на 
першого заступника Голови Кісіля І. М.

Голова Т. І. Баранова

ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ

В Укрдержархіві

2 квітня 2015 р. відбулось засідання Спілки архівістів 
України,  на якому обговорювався проект Закону України 
“Про  доступ  до  архівів  репресивних  органів 
комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”.

* * *
3 квітня 2015 р. відбулось спільне засідання громадсь-

кої та науково-експертної рад при Укрдержархіві.
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* * *
6 квітня  2015 р.  на  офіційному  веб-порталі  Укрдер-

жархіву в рубриці “Документальні виставки on-line” опуб-
ліковано  виставку  за  документами  з  фондів  Галузевого 
державного архіву Міністерства оборони України до річ-
ниці аварії на Чорнобильській АЕС.

* * *
7 квітня 2015 р. відбулось чергове засідання Централь-

ної експертно-перевірної комісії  Укрдержархіву,  на якому 
розглядалась  низка  питань,  в  тому  числі  “Про  розгляд 
Переліку документів, що створюються під час діяльності 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України, із зазначенням строків зберігання докумен-
тів”,  та  “Про внесення змін до Переліку документів,  що 
створюються під час діяльності органів внутрішніх справ, 
підприємств та закладів охорони здоров’я, що належать до 
сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, 
із зазначенням строків зберігання документів”.

* * *
15 квітня  2015 р.  начальник  відділу  використання  ін-

формації  Департаменту  організації  архівної  роботи  Укр-
держархіву Д. В. Ярошенко взяв участь у сесії  Загальних 
зборів  Національної  академії  наук  України,  присвяченій 
підсумкам  діяльності  НАН  України  у  2009-2014  роках  і 
основним завданням наступного періоду.

* * *
28 квітня  2015 р.  Голова  Державної  архівної  служби 

України  Т. І. Баранова  відвідала  Урядовий  контактний 
центр, де ознайомилася з роботою Центру, поспілкувалася 
з фахівцями та взяла участь у телепрограмі “Уряд на зв’яз-
ку  з  громадянами”  та  радіопрограмі  “Під  контролем”,  у 
яких відповідала на актуальні звернення громадян.
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* * *
13 травня 2015 р.  відбулось  засідання Науково-видав-

ничої ради при Державній архівній службі України.

* * *
15 травня 2015 р. на території архівно-музейного комп-

лексу “Літературно-мистецькі Плюти” відбувся традицій-
ний урочистий захід “Весна в Плютах”, приурочений увіч-
ненню Перемоги над нацизмом у Європі в Другій світовій 
війні, вшануванню бійців АТО на сході України, відзначен-
ню Міжнародного дня музеїв. Захід відбувся за сприяння 
Державної  архівної  служби  України,  Української  міської 
ради Обухівського району Київської області.

* * *
26 травня  2015 р.  відбулось  чергове  засідання  колегії 

Укрдержархіву, на якому розглянуто питання “Про хід ви-
конання Угоди між Державною архівною службою України 
та Профспілкою працівників  державних установ України 
на 2012-2017 роки у 2014 році”, “Про стан виконання анти-
корупційного законодавства в Державній архівній службі”, 
“Про виконавську дисципліну в Державному департаменті 
страхового фонду документації”.

* * *
28 травня 2015 р. відбулось засідання Нормативно-ме-

тодичної комісії Укрдержархіву, на якому, зокрема, розгля-
дались роботи, що надійшли на конкурс науково-методич-
них розробок і науково-інформаційних робіт з архівознав-
ства, документознавства, археографії.

* * *
2 червня 2015 р. в ефірі Першого національного теле-

каналу вийшла передача “Державні архіви” телепрограми 
“Уряд на зв’язку з громадянами” за участі Голови Держав-
ної архівної служби України Т. І. Баранової.
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* * *
16 червня 2015 р. відбулось спільне засідання громад-

ської та науково-експертної рад при Укрдержархіві.

* * *
30 червня 2015 р. Голова Укрдержархіву Т. І. Баранова 

взяла участь у прямій телефоній лінії Кабінету Міністрів 
України та  відповіла на звернення громадян.

У державних архівних установах України

В Українському науково-дослідному інституті 
архівної справи

та документознавства (УНДІАСД)

7 квітня  2015 р.  на  інтернет-порталі  “Громадський 
простір” опублікувано офіційну позицію Спілки архівістів 
України та директора УНДІАСД О. Я. Гараніна щодо зако-
нопроекту “Про доступ до архівів репресивних органів ко-
муністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”.

* * *
8 квітня  2015 р.  директор  УНДІАСД  О. Я. Гаранін  у 

статусі  Заступника  Голови  Спілки  архівістів  України 
(САУ)  взяв  участь  у  засіданні  Комітету  Верховної  Ради 
України з питань культури і духовності щодо законопроек-
тів,  з  опрацювання  яких  Комітет  визначено  головним та 
довів  членам  Комітету  та  запрошеним  позицію  САУ  та 
архівної спільноти з приводу проекту Закону України “Про 
доступ до архівів репресивних органів комуністичного то-
талітарного  режиму  1917-1991  років”,  який  було  зареє-
стровано Верховною Радою України 03.04.2015 № 2540.

* * *
73



21-22 травня 2015 р. відбулась Всеукраїнська науково-
практична  конференція,  присвячена  20-річчю  УНДІАСД: 
“Архіви – наука - суспільство: шляхи взаємодії”.

* * *
28 квітня 2015 р. відбувся тематичний семінар, органі-

зований спільно з ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного в рамках 
відзначення Всесвітнього дня охорони праці, що в цьому 
році пройшов під девізом – “Приєднуйтесь до формування 
превентивної  культури  охорони  праці”.  Під  час  роботи 
семінару старший науковий співробітник сектора розроб-
лення технологій забезпечення збереженості архівних до-
кументів УНДІАСД, на яку покладено виконання обов'яз-
ків  служби охорони праці,  Н. В. Мурашко прочитала для 
працівників  інституту  та  ЦДКФФА  ім. Г. С. Пшеничного 
лекцію  на  тему  “Правила  поведінки  в  умовах  надзви-
чайних ситуацій природного та техногенного характеру”.

* * *
29 квітня 2015 р. учений секретар УНДІАСД Л. В. Ан-

дрієвська  взяла  участь  у  роботі  наукової  конференції 
“Гетьманат Павла Петровича Скоропадського”,  присвяче-
ної 96-річчю з часу заснування Української Держави та 70-
м роковинам від дня смерті  гетьмана П. Скоропадського. 
Співорганізаторами  конференції  виступили:  Музей 
гетьманства,  товариство “Кубанське козацтво в м. Києві”, 
кафедра історії України, країнознавства і туризмознавства 
Київського  національного  лінгвістичного  університету, 
Науково-дослідний  інститут  козацтва  Інституту  історії 
України НАН України.

* * *
20 травня 2015 р. наказом Міністерства освіти і науки 

України від 12 травня 2015 р. № 528 друковані періодичні 
виданя УНДІАСД “Памятки” та “Студії з архівної справи 
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та документознавства” включені до Переліку наукових фа-
хових видань України.

* * *
26 травня  2015 р.  на  засіданні  спеціалізованої  вченої 

ради інституту було прийнято до розгляду дисертаційні до-
слідження В. Ф. Бойко на тему “Уніфікація документації в 
Україні: історія та сучасний стан” та І. Г. Отамась на тему: 
“Організація  діловодства  у  регіонах  УСРР-УРСР  1920–
1980 рр. (на прикладі Черкаської області)” та відбувся за-
хист дисертації Т. М. Білущак на тему: “Архівні джерела з 
військової справи у Львові другої половини ХІV–ХVІІІ ст.: 
класифікація,  функції,  інформаційний потенціал”,  подану 
на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 
за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство 
та спеціальні історичні дисципліни.

Рішенням   спеціалізованої  вченої  ради Т. М. Білущак 
одноголосно присуджено науковий ступінь кандидата істо-
ричних наук.

* * *
4 червня  2015 р.  заступник  директора  УНДІАСД 

М. В. Горбатюк взяв участь у науковій конференції “Київ-
ська  Стара  Громада  в  культурно-історичному  просторі 
України”,  яка  відбулася  у  Музеї  видатних  діячів  укра-
їнської культури.

* * *
24 червня 2015 р. директор УНДІАСД О. Я. Гаранін та 

заступник  директора  ЦДЕА  України  Л. В. Паламарчук 
взяли  участь  у  робочій  нараді  з  директором  Навчально-
наукового  інституту  післядипломної  освіти  Державного 
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університету  телекомунікацій  (ДУТ)  Н. І. Бойко.  Під  час 
зустрічі  сторони  обговорили  питання  потенційного 
співробітництва,  зокрема,  участі  та  проведенні  спільних 
семінарів,  проходження  виробничої  практики  студентів 
ДУТ  на  базі  УНДІАСД,  працевлаштування  випускників 
ДУТ, а  також перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників  УНДІАСД  у  галузі  інформаційної  безпеки, 
менеджменту та адміністрування на базі ДУТ.

У Центральному державному архіві 
вищих органів влади та управління України 

(ЦДАВО України)

6 квітня 2015 р. у читальному залі ЦДАВО України в 
рамках серії  “Гортаючи архівні  сторінки” відбувся  показ 
електронної  презентації  “До  міжнародного  дня  дитячої 
книги”. 

* * *
17 квітня 2015 р. заступник директора архіву О. Б. Бер-

ковська  провела  практичне  заняття-семінар  для  слухачів 
групи  підвищення  кваліфікації  фахівців  режимно-
секретних  органів  державних  органів,  органів  місцевого 
самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій 
України,  які  проходять  навчання  в  Навчально-науковому 
інституті  інформаційної  безпеки  Національної  академії 
Служби безпеки України.

* * *
22 квітня 2015 р. директор ЦДАВО України Н. В. Ма-

ковська  взяла  участь  у  запису  телепрограми  “Позиція” 
телеканалу “Рада” на тему “Архівна справа сьогодні”.

* * *
23 квітня 2015 р. у читальному залі ЦДАВО України в 

рамках серії  “Гортаючи архівні  сторінки” відбувся  показ 
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електронної  презентації  до  Дня  пам’яток  історії  та 
культури України про спорудження в м. Києві пам’ятника 
Богдану Хмельницькому. 

* * *
24 квітня 2015 р. заступник директора архіву О. Б. Бер-

ковська  провела  екскурсію  по  архіву  для  студентів 
Київського коледжу міського господарства Академії муні-
ципального управління.

* * *
30 квітня  2015 р.  відбулось  чергове  засідання  колегії 

архіву,  на  якому,  зокрема,  заслухано  доповідь  директора 
ПП “Архівні інформаційні системи” К. А. Віслобокова про 
програму  інформатизації  ЦДАВО  України  на  2015–
2016 рр. 

* * *
7 травня  2015 р.  директор  архіву  Н. В. Маковська, 

заступник  директора  О. Б. Берковська  та  працівники 
відділу використання інформації документів взяли участь 
у  відкритті  виставки  “Україна:  шлях  до  перемоги”,  яка 
відбулася в ЦДАГО України.

* * *
8 травня  2015 р.  для  відвідувачів  читального  залу 

ЦДАВО України проведено показ електронної презентації, 
присвяченої 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі 
та 70-й річниці завершення Другої світової війни.

* * *
Того  ж  дня  у  ЦДАВО  України  проведено  урочисті 

збори  колективу  архіву,  на  яких  презентовано  виставку 
документів “Відкрита пам’ять про війну. З розсекречених 
фондів ЦДАВО України” та виставку дитячих малюнків.
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* * *
Того  ж  дня  у  ЦДАВО  України  проведено  урочисті 

збори  колективу  архіву,  на  яких  представлено  виставку 
документів “Відкрита пам’ять про війну. З розсекречених 
фондів ЦДАВО України” та виставку дитячих малюнків.

* * *
10 травня  2015 р.  провідний  науковий  співробітник 

сектору публікації документів К. І. Криворучко виступила 
на  святі,  присвяченому  Дню  матері  в  Україні,  яке 
організувала Національна рада жінок України на території 
Ботанічного саду ім. Гришка.

* * *
14 травня  2015 р.  у  ЦДАВО  України  в  рамках  серії 

“Гортаючи  архівні  сторінки”  відбулась  презентація 
документів з фондів архіву “До Всеукраїнського дня сім’ї”.

* * *
19 травня  2015 р.  у  ЦДАВО  України  в  рамках  серії 

“Гортаючи архівні  сторінки” відбулась  презентація  доку-
ментів  з  фондів  архіву  “До  Всесвітнього  дня  інфор-
маційного суспільства”.

* * *
20 травня 2015 р. ЦДАВО України та Держархів Київ-

ської  області  провели  семінар  на  тему  “Впровадження 
нормативних актів з  питань електронного діловодства та 
забезпечення збереженості документів у практику роботи 
всеукраїнських галузевих профспілок”. Учасники семінару 
розглянули питання про зміни в нормативних актах у сфері 
діловодства  та  архівного  зберігання,  порядок  роботи  з 
електронними документами у  діловодстві,  порядок пере-
дачі  архівних  документів  (в  тому числі  електронних)  на 
постійне  зберігання  до  державних  архівів.  З  огляду  на 
втрату  документів  галузевих  профспілкових  організацій 
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внаслідок  пожежі  у  Будинку профспілок  у  2014  році  на 
семінарі  також  обговорювалося  питання  щодо  порядку 
оформлення  втрат  документів  унаслідок  надзвичайних 
ситуацій.

* * *
4 червня  2015 р.  у  ЦДАВО  України  телеканал  ZIK 

проводив зйомки сюжету для програми “Історична правда 
з Вахтангом Кіпіані”.

* * *
10 червня 2015 р. на запрошення Фундації ім. О. Оль-

жича провідний науковий співробітник сектору публікації 
документів  К. І. Криворучко  виступила  перед 
громадськістю біля меморіальної  дошки поету і  вченому 
О. Ольжичу  в  роковини  його  загибелі  в  нацистському 
концтаборі Заксенхаузен.

* * *
16 червня  2015 р.  заступник  директора  архіву 

О. Б. Берковська  провела  практичне  заняття-семінар  для 
слухачів групи підвищення кваліфікації фахівців режимно-
секретних  органів  державних  органів,  органів  місцевого 
самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій 
України,  які  проходять  навчання  в  Навчально-науковому 
інституті  інформаційної  безпеки  Національної  академії 
Служби безпеки України.

* * *
20 червня  2015 р.  провідний  науковий  співробітник 

сектору публікації документів К. І. Криворучко виступила 
в  Національному  академічному  драматичному  театрі  ім. 
Івана Франка при врученні їй та народній артистці України 
Г. Г. Яблонській  медалей  “За  жертовність  і  любов  до 
України”. 

* * *
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22 червня 2015 р. на сайті ЦДАВО України розміщено 
он-лайнову  виставку  архівних  документів  “До  Дня  мо-
лодіжних та дитячих громадських організацій”.

* * *
23 червня 2015 р. на сайті ЦДАВО України розміщено 

он-лайнову виставку архівних документів “До Дня моло-
діжних і дитячих громадських організацій (пласт)”.

* * *
Того  ж  дня заступник  директора  архіву  О. Б. Бер-

ковська  відвідала  презентацію  книги  відомого  історика, 
професора  Єльського  університету  Тімоті  Снайдера,  яка 
відбулася  в  Меморіальному  комплексі  “Національний 
музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років”.

* * *
25 червня 2015 р. у Київському міському будинку вчи-

теля ЦДАЗУ спільно з ЦДАВО України відкрито докумен-
тальну виставку “Українські молодіжні організації на емі-
грації”.

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

6 квітня  2015 р.  у  ЦДАГО  України  в  рамках  серії 
“Гортаючи  архівні  сторінки”  відбулась  презентація 
документів з фондів архіву “До міжнародного дня дитячої 
книги”.

* * *
28 травня 2015 р. у ЦДАГО України відкрито виставку 

документів,  присвячену  90-річчю  заснування  Музею 
визвольної боротьби України в Празі.
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У Центральному державному історичному
архіві України, м. Київ (ЦДІАК України)

2 квітня  2015 р.  на  базі  ЦДІАК  України  відбувся 
науково-практичний  семінар  для  слухачів  Національної 
академії державного управління при Президентові України 
з  розглядом  проблематики  залучення  ретроспективної 
інформації до “електронного врядування”.

* * *
10 квітня  2015 р.  до  свята  Великодня  на  веб-сайті 

ЦДІАК  України  розміщено  тематичну  он-лайн  виставку 
документів з фондів архіву.

* * *
14 квітня  2015 р.  працівниками  ЦДІАК  України  у 

рамках Ініціативи “Архів  Alive”  та  з  нагоди  відзначення 
дня заснування архіву проведено День відкритих дверей.

* * *
30 квітня  2015 р.  у  читальному  залі  ЦДІАК  України 

відбулась  тематична  зустріч  з  нагоди  100-х  роковин 
Геноциду  вірмен,  яку  провів  Голова  комітету  з  питань 
історико-культурної  спадщини  Союзу  вірмен  України 
Давид Давтян.

* * *
25 травня 2015 р.  директор ЦДІАК України О. В. Му-

зичук взяла участь у прямому ефірі програми “Громадська 
приймальня”  телеканалу  “Київ”  за  темою  “Генеалогічне 
дерево: як віднайти своє коріння?”.

* * *
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29 травня 2015 р. на веб-сайті ЦДІАК України відкрито 
документальну  виставку,  присвячену  240-й  річниці 
ліквідації Запорозької Січі.

* * *
19 червня  2015 р.  на  веб-сайті  та  у  читальному  залі 

ЦДІАК України  презентовано  виставку документів,  при-
свячену  325-й  річниці  від  дня  народження  останнього 
кошового  отамана  Війська  Запорозького  Низового  Петра 
Калнишевського.

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

7 квітня 2015 р. у ЦДІАЛ України відбулось засідання 
оргкомітету  з  підготовки  виставки  до  100-річчя  пере-
можних боїв легіону УСС з російськими військами на горі 
Маківка.

* * *
18 травня  2015 р.  у  ЦДІАЛ  України  телеканал  ZIK 

проводив зйомки   для телепередачі  “Історична правда з 
Вахтангом Кіпіані”, присвяченої діяльності відомого гро-
мадського діяча і адвоката Степана Федака (1861-1937).

* * *
26 травня  2015 р.  у  приміщеннях  ЦДІАЛ України  та 

Держархіву Львівської області відкрито спільну виставки 
до 100-річчя переможних боїв легіону УСС з російськими 
військами на горі Маківка.

У Центральному державному науково-технічному
архіві України (ЦДНТА України)
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1 квітня 2015 р.  у ЦДНТА України  проведено екскур-
сію для  студентів  ІІІ курсу  історичного  факультету Хар-
ківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

* * *
18 квітня  2015 р.  у  рамках  щорічного  свята  “День 

випускника Харківського університету” у ЦДНТА України 
відкрито  виставку  архівних  документів  “Ювілейні  і 
пам’ятні дати 2015 року з історії науки і техніки”.

* * *
23 квітня 2015 р. у ЦДНТА України відкрито виставку 

архівних документів  “Внесок професора О. М. Матвієнко 
(1910-1994)  у  розвиток  альгології  у  Харківському 
університеті”.

* * *
14 травня  2015 р.  у  ЦДНТА  України  в  рамках  Дня 

науки  в  Україні  відкрито  виставку  архівних  документів, 
присвячену  науково-технічній  діяльності  Інституту 
монокристалів  упродовж  1955–1985  років  (до  60-річчя 
установи).

У Центральному державному архіві-музеї
літератури і мистецтва України 

(ЦДАМЛМ України)

22 квітня  2015 р.  у  ЦДАМЛМ  України  відбулась 
презентація  документів  про історію українського віолон-
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чельного виконавства та авторський концерт українського 
композитора та віолончеліста, лауреата премії ім. Л. М. Ре-
вуцького, премії ім. М. В. Лисенка, артиста Національного 
ансамблю  солістів  “Київська  камерата”  Золтана  Алмаші 
(за  участю  Маріанни  Скрипи,  скрипка,  та  Олексія 
Шмурака,  фортепіано)  у  рамках  Літературно-музичного 
проекту “Мистецькі зустрічі в архіві-музеї”.

* * *
28 травня  2015 р.  у  Зеленій  залі  ЦДАМЛМ  України 

відкрито  документальну  виставку  “Поетичні  автографи. 
Українська лірика ХХ століття”.

* * *
10 червня 2015 р. у ЦДАМЛМ України у рамках Літе-

ратурно-музичного проекту “Мистецькі  зустрічі  в  архіві-
музеї”  відбулася  творча зустріч  із  видатним українським 
оперним  співаком,  народним  артистом  СРСР,  лауреатом 
Шевченківської премії Анатолієм Кочергою.

У Центральному державному архіві
зарубіжної україніки (ЦДАЗУ)

1 квітня  2015 р.у ЦДАЗУ відбулася лекція професора 
кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної 
науки  історичного  факультету  Київського  національного 
університету  ім. Тараса  Шевченка,  доктора  історичних 
наук М. Г. Палієнко на тему “Зарубіжна архівна україніка: 
основні етапи формування та центри локалізації”.

* * *
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10 квітня 2015 р. 10 квітня 2015 р. у ЦДАЗУ відкрито 
виставку  документів  з  до  140-річчя  з  дня  народження 
митрополита УАПЦ Полікарпа (Сікорського).

У Центральному державному електронному 
архіві України (ЦДЕА України)

23  квітня  2015  р.  у розділі  «Виставки  онлайн» 
оновлено  виставку,  присвячену  29  річниці  аварії  на 
Чорнобильській  АЕС  «Чорнобильська  катастрофа  -  біль 
України».

* * *
29 травня 2015 р. директор ЦДЕА України Ковтанюк 

Ю.С.  взяв  участь  у  зустрічі  Голови  Державної  архівної 
служби  Баранової  Т.І.  з  грузинською  делегацією,  яка 
відвідала Укрдержархів, на чолі з Міністром юстиції Грузії 
Теа  Цулукіані  та  Надзвичайним  і  Повноважним  Послом 
Грузії  в  Україні  та  Постійним  Представником  Грузії  в 
ОДЕР-ГУАМ Міхеїлом Уклебою.

У Держархіві Волинської області

18 червня  2015 р.  у  Держархіві  Волинської  області 
відкрито виставку архівних документів “Війна: дні та ночі, 
що злились в роки”.

У Держархіві Дніпропетровської області

22 квітня  2015 р.  у  Держархіві  Дніпропетровської 
області  відкрито  виставку  на  вшанування  пам’яті  жертв 
аварії на Чорнобильській АЕС.
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У Держархіві Житомирської області

29 травня 2015 р.у Держархіві Житомирської  області 
відкрито стендову виставку архівних документів під наз-
вою: «Житомирському музичному училищу імені В.С. Ко-
сенка -110 років».

* * *
25 червня 2015 р. у Держархіві Житомирської області 

відкрито стендову виставку копій архівних документів «До 
Дня Конституції України».

У Держархіві Закарпатської області

24 червня 2015 р.  у Держархіві Закарпатської області 
відкрито  виставку  архівних  документів  до  19-ї  річниці 
Конституції України

У Держархіві Запорізької області

2 квітня 2015 р. у газеті Запорізької обласної ради та 
облдержадміністрації «Запорізька правда» у постійній руб-
риці «Сторінки історії» опубліковано статтю «Капела «Дні-
прельстан»: з хорового гуртка до державної хорової капе-
ли». Створений наприкінці 1920-х років він був одним з 
найкращих хорових колективів України першої половини 
ХХ ст..

* * *
13 травня у Держархіві Запорізької області до роковин 

смерті Я.П.Новицького (1847-1925), відомого запорізького 
краєзнавця, етнографа та історика відкрито документальну 
виставку «Діяльність Я.П. Новицького».
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* * *
18  травня  2015  р.  у  Держархіві  Запорізької  області 

відкрито  документальну  виставку  до  Дня  пам’яті  жертв 
політичних  репресій  «Журналіст.  Політв’язень.  Людина. 
Штрихи до портрета», присвяченої М. К. Попелю.

У Держархіві Івано-Франківської області

1 квітня  2015 р.  у  Держархіві  Івано-Франківської 
області відкрито тематичну виставку “Стрілець і пісня -  то 
брат і сестра” (до 120-річчя від дня народження уродженця 
Прикарпаття  Ю. А. Шкрумеляка  (1895-1965),  письмен-
ника, поета, січового стрільця).

* * *
6 травня  2015 р.  у  Держархіві  Івано-Франківської 

області  відкрито  виставку  “Станиславів-Станіслав-Івано-
Франківськ” (до Дня міста)”.

* * *
2 червня  2015 р.  у  Держархіві  Івано-Франківської 

області  відкрито  тематичну  виставку  “Наталія  Кобрин-
ська - засновниця жіночого руху в Галичині” (до 150-річчя 
від дня народження).

У Держархіві Київської області

23  квітня  2015 р.  у  Держархіві  Київської  області 
відкрито документальну виставку до 29-ї річниці аварії на 
ЧАЕС “Чорнобиль - біль наш довічний”.
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* * *
29 квітня  2015 р.  у  Держархіві  Київської  області 

проведена  нарада-семінар  для  начальників  архівних 
відділів районних державних адміністрацій, міських рад та 
керівників  трудових  архівів  області  на  тему:  “Робота  із 
зверненнями  громадян  в  архівних  установах  Київської 
області”.

* * *
18 червня  2015 р.  у  Держархіві  Київської  області 

відкрито виставку архівних документів “Трагічний 41-й у 
документах архіву”.

У Держархіві Кіровоградської області

10 квітня 2014 р. у Держархіві Кіровоградської області 
відкрито  виставку  архівних  документів  та  матеріалів 
“Вони звільняли кіровоградську землю”.

* * *
24 квітня 2015 р. у Держархіві Кіровоградської області 

відкрито  виставку  архівних  документів  та  матеріалів 
“Чорнобиль...Трагедія...Пам’ять”.

У Держархіві Львівської області

28 квітня  2015 р.  у  Держархіві  Львівської  області 
відкрито  тематичну  виставку:  “Андрей  Шептиць-
кий - духовний будівничий української нації (До 150-річчя 
від дня народження Андрея Шептицького)”.

* * *
7  травня  2015  р  у   Держархіві  Львівської  області 

відкрито тематичну виставку "Дух, що душу рве до бою" 
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(До 70-ої річниці Перемоги над нацизмом у Європі,  Дня 
пам‘яті та примирення, Дня Перемоги)

У Держархіві Миколаївської області

18 травня 2015 р. у Держархіві Миколаївської області 
відбувся  круглий  стіл  до  Дня  пам’яті  жертв  політичних 
репресій в Україні.

* * *
11-12  червня  2015 р.  у  Миколаєві  проходила  Всеу-

країнська  науково-практична  конференція  “Літературна 
Миколаївщина - актуальні  проблеми  збереження  куль-
турно-історичної  спадщини”,  скликана Держархівом Ми-
колаївської  області,  Центральним  державним  архівом-
музеєм  літератури  і  мистецтва  України,  Миколаївською 
бібліотечною асоціацією та Інтернет-журналом “Миколаїв 
літературний”.

У Держархіві Полтавської області

4 квітня  2015 р.  директор  Держархіву  Полтавської 
області  В. В. Гудим  взяла  участь  у  телепередачі  ОДТРК 
“Лтава” “Уроки історії: міфи та реальність”. Тема передачі: 
про  хрущовський  “подарунок”  або  як  полтавці  відбу-
довували Крим.

* * *
23 квітня  2015 р.  у  Держархіві  Полтавської  області 

відкрито  документальну  виставку  “З  історії  бібліотечної 
справи  на  Полтавщині”  до  120-річчя  створення 
губернської земської бібліотеки.

* * *
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20 травня  2015 р.  у  Держархіві  Полтавської  області 
відкрито  документальну  виставку  до  Дня  пам’яті  жертв 
політичних репресій.

У Держархіві Рівненської області

8  травня  2015  р.  у  Держархіві  Рівненської  області 
відкрито  виставку  документів  "Невиплакані  сльози 
України". 

У Держархіві Сумської області

07  травня  2015  р.  у  Держархіві  Сумської  області 
відбулася презентація виставки до 70-ї річниці Перемоги 
над нацизмом у Європі.

* * *
23  червня  2015  р.  у  приміщенні  Сумської  обласної 

державної адміністрації відкрито документальну виставку 
до 19-ї річниці Конституції України за документами Держ-
архіву Сумської області.

У Держархіві Тернопільської області

7 квітня 2015 р.  у Держархіві Тернопільської області 
відкрито виставку «З вірою і надією», присвячену світлому 
Христовому Воскресінню. 

* * *
22 квітня 2015 р. у Держархіві Тернопільської області 

відкрито виставку пам’яті жертв нацистських концтаборів 
«Долі, оповиті колючим дротом».

* * *
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7 травня 2015 р. у Держархіві Тернопільської області 
відкрито виставку “Пам'ять не знає сивини”.

* * *
15-16  червня  2015  р. у  Держархіві  Тернопільської 

області  з  робочим  візитом  перебувала  директор 
Державного Архіву у м. Перемишлі (Республіка Польща) 
Анна Новак.

У Держархіві Харківської області

15 квітня  2015 р.  у  Держархіві  Харківської  області 
відкрито  виставку  архівних  документів  “З  історії 
харківської караїмської громади”.

* * *
15 травня  2015 р.  у  Держархіві  Харківської  області 

відкрито  виставку  архівних  документів  “Репресовані 
архівісти”  (до  Дня  пам’яті  жертв  політичних  репресій  в 
Україні).

* * *
19 червня  2015 р.  у  Держархіві  Харківської  області 

відкрито виставку архівних документів “Навіки в пам’яті 
серця”  (До  Дня  скорботи  і  вшанування  пам’яті  жертв 
війни).

У Держархіві Херсонської області

6  травня  2015  р.  у  Держархіві  Херсонської  області 
відкрито  виставку  архівних  документів  до  70-річчя 
Перемоги.

* * *
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26  червня  2015  р.  у  Державному архіві  Херсонської 
області  відкрито  виставку  архівних  документів  "Кроки 
незалежності", присвячену Дню Конституції України.

У Держархіві Хмельницької області

6 квітня  2015 р.  у  Держархіві  Хмельницької  області 
відкрито  книжково-документальну  виставку  до  річниці 
визволення Хмельниччини від нацистських загарбників.

У Держархіві Черкаської області
\

16 квітня  2015 р.  у  Держархіві  Черкаської  області 
відкрито  виставку  архівних  документів  та  матеріалів 
“Найпотужніше  підприємство  Черкащини  ПАТ “АЗОТ” 
(до 50-річчя)”.

* * *
24 квітня  2015 р.  у  Держархіві  Черкаської  області 

відкрито  виставку  архівних  документів  “Чорнобиль: 
документи свідчать”.

* * *
11 червня  2015 р.  у  Держархіві  Черкаської  області 

відкрито  виставку  з  нагоди  вшанування  пам’яті  князя 
Київського Володимира Великого.

У Держархіві Чернівецької області

25 червня 2015 р.  У Державному архіві Чернівецької 
області  відкрито  тематичну  документальну  виставку 
"19 років Конституції незалежної України"
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У Держархіві Чернігівської області

24 квітня  2015 р.  у  Держархіві  Чернігівської  області 
відкрито фотодокументальну виставку, присвячену річниці 
аварії  на  Чорнобильській  АЕС – “Чорнобиль:  трагедія  та 
подвиг”.

* * *
6  травня  2015  р.  у  Держархіві  Чернігівської  області 

відкрито  фотодокументальну  виставку,  присвячену  Дню 
перемоги  над  нацизмом  у  Другій  світовій  війні  1939-
1945 рр.

* * *
25 червня 2015 р.  у  Держархіві Чернігівської області 

відкрито  фотодокументальну  виставку  "До  Дня  Кон-
ституції України.

МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ

В Укрдержархіві

15 квітня  2015 р.  відбулась  робоча  зустріч  Голови 
Державної  архівної  служби  України  Т. І. Баранової  з 
представниками  німецької  частини  Змішаної  українсько-
німецької  комісії  з  питань  повернення  та  реституції 
втрачених та незаконно переміщених під час та внаслідок 
Другої світової війни культурних цінностей.

* * *
21 квітня 2015 р. у м. Вільнюсі (Литовська Республіка) 

підписано  Угоду  про  співробітництво  між  Державною 
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архівною  службою  України  та  Службою  Головного 
архівіста  Литовської  Республіки  та  Угоду  про 
співробітництво  між  Державною  архівною  службою 
України та Національним архівом Латвійської Республіки.

* * *
29 травня  2015 р.  Голова  Державної  архівної  служби 

Т. І. Баранова  зустрілась  з  представником оціночної  місії 
експертів,  що  проводить  стратегічний  аналіз  функцій, 
Гінтарасом  Сведасом,  професором  факультету  права 
університету Вільнюса (Литовська Республіка).

* * *
Того  ж  дня  Голова  Державної  архівної  служби 

Т. І. Баранова  зустрілась  з  Міністром  юстиції  Грузії  Теа 
Цулукіані та Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії 
в  Україні  та  Постійним  Представником  Грузії  в  ОДЕР-
ГУАМ  Міхеїлом  Уклеба,  іншими  членами  грузинської 
делегації, що відвідали Укрдержархів.

* * *
14-17 червня  2015 р.  Голова  Державної  архівної 

служби  Т. І. Баранова  взяла  участь  у  VI засіданні 
Міжурядової українсько-польської комісії у справі охорони 
та повернення втрачених і незаконно переміщених під час 
Другої світової війни культурних цінностей, що проходило 
у м. Ольштин (Польща).

В Українському науково-дослідному інституті 
архівної справи

та документознавства (УНДІАСД)
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21 квітня  2015 р.  заступник  директора  УНДІАСД 
М. В. Горбатюк взяв участь у Міжнародній науковій кон-
ференції  “Українська  політична  еміграція  у  ХХ столітті: 
досвід  культурно-спільного  себе  представлення  і  само-
утвердження  в  Західному  світі”  до  130-річчя  від  дня 
народження  чесько-українського  науковця,  громадсько-
політичного діяча Ольгерда Бочковського, що відбулася у 
Музеї видатних діячів української культури.

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

5 квітня  2015 р.  директор  архіву  Н. В. Маковська  та 
заступник  директора  О. Б. Берковська  провели  зустріч  з 
представниками  німецької  делегації  та  Міністерства 
культури  України  на  території  ЦДАВО  України.  В  ході 
зустрічі присутні були ознайомлені з основними напрям-
ками  діяльності  архіву,  складом  та  змістом  документів. 
Члени  делегації  переглянули  документи  окремих  фондів 
періоду окупації, довідковий апарат до документів, ознайо-
мились з умовами їх зберігання та формами використання. 
Були обговорені питання можливих напрямків подальшого 
взаємовигідного  співробітництва,  підготовки  довідкових 
видань, збірників документів, створення баз даних, обмін 
цифровими копіями документів.

* * *
29 травня  2015 р.  директор  архіву  Н. В. Маковська 

взяла участь у зустрічі Голови Державної архівної служби 
України  Т. І. Баранової  з  грузинською  делегацією,  що 
перебувала в Укрдержархіві,  на чолі з Міністром юстиції 
Грузії Теа Цулукіані.

У Центральному державному історичному
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архіві України, м. Київ

5 червня 2015 р. у ЦДІАК України у рамках XIII Між-
народної наукової конференції “Церква-наука-суспільство: 
питання  взаємодії”  відбувся  круглий  стіл  “Фонди  київ-
ських  монастирів  в  Центральному  державному  історич-
ному архіві України, м. Київ”.

ЮВІЛЕЙНІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

Заходи державних архівних установ, присвячені 
70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі 

та 70-й річниці завершення Другої світової війни

7 травня 2015 р.  на офіційному веб-порталі Укрдерж-
архіву  в  рубриці  “Документальні  виставки  on-line”  опу-
бліковано виставку “До 70-ї річниці перемоги над нациз-
мом у Європі”.

* * *
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9 травня  2015 р.  Голова  Державної  архівної  служби 
Т. І. Баранова взяла участь у передачі “Під контролем” УР 
1, де розповіла про заходи державних архівних установ з 
підготовки  та  відзначення  70-ї  річниці  Перемоги  над 
нацизмом.

* * *
8 травня 2015 р. у ЦДАВО України відкрито виставки 

“Відкрита  пам’ять  про  війну.  З  розсекречених  фондів 
ЦДАВО України" та “Архіви і війна”.

* * *
7 травня 2015 р. в ЦДАГО України відкрито виставку 

документів, присвячену 70-й річниці Перемоги над нациз-
мом у Європі.

* * *
8 травня 2015 р. у ЦДІАК України проведено тематич-

ну зустріч  “Доля Київського  центрального  архіву давніх 
актів  у  часи  Другої  світової  війни  періоду  1941-1945 
років”.

* * *
8 травня  2015 р.  у  ЦДНТА  України  відкрито  виставку 
архівних  документів  “Праці  українських  науковців  в 
евакуації (з фондів ЦДНТА України)”.

* * *
8 травня  2015 р.  у  ЦДАМЛМ  України  відкрито  вис-

тавку “Друга світова війна у споминах учасників (за доку-
ментами особових фондів представників української діас-
пори ЦДАМЛМ України)”.

* * *
7 травня  2015 р.  на  веб-сайті  ЦДЕА України  презен-

товано онлайн-виставку архівних копій  веб-сайтів  “70-та 
річниця Перемоги над нацизмом у Європі”.
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* * *
8 травня 2015 р. у ЦДАЗУ відкрито виставку “Україн-

ське книговидання у роки Другої світової війни”.

* * *
5 травня 2015 р. у Держархіві Вінницької області від-

крито виставку документів до 70-річчя Перемоги “Спасибі, 
солдати, за подвиг століть…”.

* * *
6 травня 2015 р. у Держархіві Волинської області від-

крито виставку архівних документів “Велика Перемога”.

* * *
5 травня  2015 р.  у  Держархіві  Дніпропетровської  об-

ласті відкрито виставку до Дня перемоги.

* * *
8 травня  2015 р.  у  Держархіві  Житомирської  області 

відкрито виставку документів “До 70-ї річниці Перемоги 
над нацизмом”.

* * *
5 травня  2015 р.  у  Держархіві  Київської  області  від-

крито  виставку  архівних  документів  “Не  віддамо  нашу 
Перемогу!”.

* * *
7 травня 2015 р.  у  Держархіві  Львівської  області  від-

крито тематичну виставку “Дух, що душу рве до бою”.

* * *
6 травня  2015 р.  у  Держархіві  Миколаївської  області 

відбулося  засідання  круглого  столу  на  тему:  “Участь 
українського народу у Другій світовій війні”.

* * *
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7 травня  2015 р.  у  Держархіві  Полтавської  області 
відкрито  документальну  виставку  до  70-річчя  Перемоги 
над нацизмом у Європі.

* * *
8 травня 2015 р. у Держархіві Рівненської області від-

крито виставку документів “Невиплакані сльози України”.

* * *
8 травня  2015 р.  у  Держархіві  Харківської  області 

відкрито  виставку  архівних  документів  “Тих  днів  не 
змеркне слава”.

* * *
6 травня 2015 р. у Держархіві Херсонської області від-

крито виставку архівних документів до 70-річчя Перемоги.

* * *
7 травня  2015 р.  співробітники  Держархіву  Херсон-

ської  області  привітали  ветеранів  війни – колишніх  пра-
цівників обласного архіву та архівного відділу тодішнього 
облвиконкому з наступаючим святом Перемоги. Представ-
ники держархіву поспілкувалися з  ветеранами,  побажали 
їм  міцного  здоров’я  та  мирного  неба,  передали  святкові 
подарунки  від  імені  колективу  та  профспілкової  орга-
нізації.

* * *
5 травня 2015 р. у Держархіві Черкаської області від-

крито  виставку  архівних  документів  “Руйнівна  сила 
війни”.

* * *
6 травня  2015 р.  у  Держархіві  Чернігівської  області 

відкрито  фотодокументальну  виставку,  присвячену  Дню 
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перемоги  над  нацизмом  у  Другій  світовій  війні 
1939-1945 рр.

Заходи державних архівних установ, 
присвячені Дню Конституції України

24 червня 2015 р. у читальному залі ЦДАВО України в 
рамках  серії  “Гортаючи  архівні  сторінки  відбувся  показ 
електронної презентації до Дня Конституції України ”.

* * *
25 червня 2015 р. на веб-сайті ЦДІАК України розмі-

щено виставку з нагоди 19-ї річниці Конституції України.

* * *
19 червня 2015 р.  в  рамках відзначення  19-ї  річниці 

Конституції  України  на  офіційному  веб-сайті  ЦДЕА 
України  оновлено  онлайн-виставку  «До  дня  прийняття 
Конституції України».

* * *
24 червня  2015 р.у  Держархіві  Волинської  області 

відкрито  виставку  архівних  документів  та  друкованих 
видань “Основний Закон України”.

* * *
24 червня 2015 р.  у  Держархіві  Закарпатської  області 

відкрито  виставку  архівних  документів  до  19-ї  річниці 
Конституції України.

* * *
25 червня 2015 р. у Держархіві Кіровоградської області 

відкрито  виставку  архівних  документів  та  матеріалів 
“Конституція  України - правовий  атрибут  стабільності 
держави”.
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* * *
23 червня 2015 р.  у приміщенні  Полтавскої  облдерж-

адміністрації  відкрито  документальну  виставку  “Консти-
туційний  процес  в  Україні:  мовою  документів”,  підго-
товлену за документами Держархіву Полтавської області.

* * *
23 червня  2015 р.  у  приміщенні  Сумської  обласної 

державної адміністрації відкрито документальну виставку 
до  19-ї  річниці  Конституції  України,  підготовлену  за 
документами Держархіву Сумської області.

* * *
26 червня  2015 р.  у  Держархіві  Херсонської  області 

відкрито  виставку архівних  документів  “Кроки  незалеж-
ності”

* * *
24 червня  2015 р.  у  Держархіві  Черкаської  області 

відкрито  виставку  архівних  документів  з  нагоди  19-ї 
річниці Конституції України.

* * *
25 червня  2015  р.  у  Держархіві  Чернівецької  області 

відкрито  тематичну  документальну  виставку  “19  років 
Конституції незалежної України”.

* * *
25 червня  2015 р.  у  Держархіві  Чернігівської  області 

відкрито  фотодокументальну  виставку  “До  Дня  Консти-
туції України”.
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