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ОФІЦІЙНІ АКТИ ВИЩИХ ОРГАНІВ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ 
 

 

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

 

Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами  

трагедії Бабиного Яру   

від 12 серпня 2015 року № 471/2015  

 

З метою увічнення пам'яті про одну з найтрагічніших сторінок 

Голокосту – масове вбивство євреїв Києва, вшанування жертв 

злочинів, скоєних нацистами під час окупації столиці України, – 

мирних жителів усіх національностей, військовополонених, 

учасників українського визвольного руху, а також для об'єднання 

зусиль суспільства щодо запобігання повторенню злочинів проти 

людяності, задля єднання народу навколо ідеї побудови в Україні 

правової європейської держави, здатної захистити всіх своїх 

громадян, на підтримку українських та міжнародних громадських 

ініціатив та у зв'язку з 75-ми роковинами від початку трагічних 

подій у Бабиному Яру постановляю: 

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та прове-

дення заходів у зв'язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру 

(далі – Організаційний комітет), визначивши співголовами Орга-

нізаційного комітету Прем'єр-міністра України і Главу Адміністра-

ції Президента України. 

Співголовам Організаційного комітету подати у тритижневий 

строк пропозиції до персонального складу Організаційного 

комітету, включивши до нього представників центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, української та зарубіжної 

громадськості, вчених. 

2. Кабінету Міністрів України: 
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1) забезпечити розроблення на основі пропозицій Органі-

заційного комітету та затвердити у двомісячний строк план заходів 

у зв'язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру, передба-

чивши, зокрема: 

проведення за участю представників органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, громадськості, єврейських 

організацій, у тому числі міжнародних, духовенства, дипло-

матичного корпусу іноземних держав жалобних заходів на 

території Національного історико-меморіального заповідника 

"Бабин Яр"; 

створення за участю Національної академії наук України у 

Меморіальному комплексі "Національний музей історії України у 

Другій світовій війні" експозиції про одну з найтрагічніших 

сторінок Голокосту – масове вбивство євреїв 29 – 30 вересня 1941 

року у Бабиному Яру, інші злочини, скоєні нацистами під час 

окупації Києва у роки Другої світової війни; 

організацію міжнародної наукової конференції, присвяченої 

роковинам трагедії Бабиного Яру, та публікацію її матеріалів; 

проведення у навчальних закладах, військових частинах, 

закладах культури тематичних уроків, лекцій, бесід, виставок, 

експозицій, інших заходів про трагічні події у Бабиному Яру; 

організацію та проведення культурно-мистецьких тематичних 

акцій; 

вирішення питання щодо випуску серії видань, присвячених 

трагедії Бабиного Яру; 

здійснення пошукової роботи стосовно загиблих у Бабиному 

Яру, увічнення пам'яті про них; 

випуск в обіг поштової марки і конверта, присвячених 75-м 

роковинам трагедії Бабиного Яру, та здійснення спецпогашення 

поштової марки; 

2) забезпечити розроблення та затвердження до 1 грудня 2015 

року на основі пропозицій Організаційного комітету плану заходів 

щодо розвитку Національного історико-меморіального заповідника 

"Бабин Яр", передбачивши, зокрема, заходи щодо: 

проведення в установленому порядку міжнародного конкурсу 

проектів перспективного розвитку заповідника; 
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уточнення меж та зон охорони заповідника, опрацювання 

питання щодо можливості їх розширення, а також уточнення 

переліку пам'яток, інших об'єктів, що знаходяться на території 

заповідника; 

опрацювання питання щодо створення музею історії Бабиного 

Яру та його розміщення. 

3. Запропонувати релігійним організаціям провести 29 вересня 

2016 року панахиди за жертвами трагедії Бабиного Яру. 

4. Міністерству інформаційної політики України забезпечити 

розроблення та впровадження тематичних інформаційних програм 

для державних засобів масової інформації про трагічні події у 

Бабиному Яру у роки Другої світової війни. 

5. Міністерству закордонних справ України забезпечити 

проведення закордонними дипломатичними установами України 

заходів у зв'язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру. 

6. Державному комітету телебачення і радіомовлення України 

забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації 

заходів у зв'язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру. 

 

Президент України П. Порошенко 

 

Про заходи щодо створення меморіалу 

українських героїв 
від 26 серпня 2015 року № 508/2015 

 

З метою увічнення пам’яті про воїнів, які віддали своє життя 

за свободу, незалежність і територіальну цілісність України у 

протистоянні російській агресії, українських борців за неза-

лежність у XX столітті, збереження національної пам’яті для 

наступних поколінь про мужність і патріотизм захисників Укра-

їнської держави, зміцнення єдності Українського народу і консо-

лідації суспільства навколо побудови в Україні демократичної 

правової європейської держави та на підтримку громадських 

ініціатив постановляю: 
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1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та 

проведення заходів зі створення меморіалу українських героїв 

(далі – Організаційний комітет), визначивши співголовами 

Організаційного комітету Прем'єр-міністра України і Главу 

Адміністрації Президента України. 

Співголовам Організаційного комітету у місячний строк 

подати пропозиції щодо персонального складу Організаційного 

комітету, передбачивши включення до нього, зокрема, пред-

ставників Українського інституту національної пам’яті та інших 

центральних органів виконавчої влади, місцевих органів вико-

навчої влади, Національної академії наук України, інститутів 

громадянського суспільства. 

2. Кабінету Міністрів України: 

1) забезпечити розроблення на основі пропозицій, наданих 

Організаційним комітетом, та затвердити у двомісячний строк план 

заходів зі створення у столиці України - місті Києві меморіалу 

українських героїв, передбачивши, зокрема: 

організацію та проведення за участю представників державних 

органів, органів місцевого самоврядування, громадськості, 

міжнародних організацій, релігійних об’єднань громадського 

обговорення проекту концепції меморіалу українських героїв та 

пропозицій щодо визначення місця розташування у столиці 

України - місті Києві меморіалу українських героїв; 

розроблення з урахуванням результатів обговорення та затвер-

дження концепції меморіалу українських героїв; 

проведення в установленому порядку архітектурного конкурсу 

на створення меморіалу українських героїв; 

2) вирішити в установленому порядку питання фінансування 

заходів, пов’язаних зі створенням меморіалу українських героїв. 

3. Міністерству інформаційної політики України, Міністерству 

освіти і науки України, Міністерству культури України, Україн-

ському інституту національної пам’яті за участю заінтересованих 

громадських організацій подати Кабінету Міністрів України про-

позиції, у тому числі в рамках національно-патріотичного вихо-

вання, щодо вшанування пам’яті про воїнів, які віддали своє життя 

за свободу, незалежність і територіальну цілісність України у 
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протистоянні російській агресії, українських борців за незалеж-

ність у XX столітті. 

4. Державному комітету телебачення і радіомовлення України 

забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації 

заходів зі створення меморіалу українських героїв, зокрема 

пов'язаних із вшануванням борців за свободу, незалежність і 

територіальну цілісність України, презентацією вітчизняного та 

міжнародного досвіду зі створення меморіалів, обговоренням 

пропозицій щодо концепції меморіалу українських героїв та 

архітектурного конкурсу з його створення. 

 

      Президент України П. Порошенко 

 

 

Про Організаційний комітет з підготовки та 

проведення заходів у зв'язку з 75-ми роковинами 

трагедії Бабиного Яру 

від 5 листопада 2015 року № 625/2015 

 

1. Затвердити персональний склад Організаційного комітету з 

підготовки та проведення заходів у зв'язку з 75-ми роковинами 

трагедії Бабиного Яру (додається). 

2. Надати право співголовам Організаційного комітету з 

підготовки та проведення заходів у зв'язку з 75-ми роковинами 

трагедії Бабиного Яру утворювати робочі групи для забезпечення 

діяльності Організаційного комітету. 

 

Президент України П.Порошенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/625/2015#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/625/2015#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/625/2015#n8
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Указом Президента 

України 

від 5 листопада 2015 

року № 625/2015 

 

СКЛАД 

Організаційного комітету з підготовки  

та проведення заходів у зв'язку з 75-ми  

роковинами трагедії Бабиного Яру 

 ЯЦЕНЮК  
Арсеній Петрович 

- Прем'єр-міністр України, 

співголова Організаційного 
комітету 

 ЛОЖКІН  

Борис Євгенович 

- Глава Адміністрації Президента 

України, співголова 

Організаційного комітету 

 КИРИЛЕНКО  

В'ячеслав 

Анатолійович 

- Віце-прем'єр-міністр України - 

Міністр культури України, 

заступник співголови 

Організаційного комітету 

 АДАМОВСЬКИЙ  

Андрій Григорович 

- віце-президент Всесвітнього 

єврейського конгресу, 

співпрезидент Асоціації 

єврейських організацій та громад 

України (Ваад), заступник 

співголови Організаційного 

комітету (за згодою) 

 ПОПОВИЧ  

Мирослав 

Володимирович 

- директор Інституту філософії 

НАН України, співголова 

Громадського комітету для 

вшанування пам'яті жертв 

Бабиного Яру, заступник 

співголови Організаційного 

комітету (за згодою) 
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 АННЕНКОВА  

Наталія Валентинівна 

- Керівник Головного департаменту 

регіональної політики 

Адміністрації Президента України 

 БАРАНОВА  

Тетяна Іванівна 

- Голова Державної архівної 

служби України 

 БЕЛЬМАН  

Семен Григорович 

- віце-президент Єврейської ради 

України (за згодою) 

 БІДЕНКО  

Артем Ігорович 

- заступник Міністра інформаційної 

політики України - керівник 

апарату 

 БЛАЙХ  

Яков Дов 

- головний рабин Києва та України, 

президент Об'єднання іудейських 

релігійних організацій України (за 

згодою) 

 ВАЙНБАУМ  

Лоуренс 

- директор Ізраїльської Ради з 

міжнародних відносин 

Всесвітнього єврейського 

конгресу (за згодою) 

 ВИШНЯКОВ  

Олег Володимирович 

- почесний консул Держави Ізраїль 

у Західному регіоні України (за 

згодою) 

 В'ЯТРОВИЧ  

Володимир 

Михайлович 

- Голова Українського інституту 

національної пам'яті 

 ГЕВКО  

Андрій Євгенович 

- заступник Міністра освіти і науки 

України 

 ГЛАЗУНОВ  

Борис Іванович 

- директор Національного історико-

меморіального заповідника 

"Бабин Яр" (за згодою) 

 ГЛУЗМАН  

Семен Фішелевич 

- президент Асоціації психіатрів 

України, співголова Громадського 

комітету для вшанування пам'яті 

жертв Бабиного Яру (за згодою) 
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 ГОНЧАРУК  

Олександр 

Олександрович 

- Керівник Головного департаменту 

з питань внутрішньої політики 

Адміністрації Президента України 

 ГРАНОВСЬКИЙ  

Олександр 

Михайлович 

- народний депутат України (за 

згодою) 

 ГРИГОРИЧЕНКО  

Петро Дмитрович 

- президент Всеукраїнської спілки 

громадських організацій "Конгрес 

ромів України" (за згодою) 

 ДОЛІНСЬКИЙ  

Едуард Ісакович 

- генеральний директор 

Українського єврейського 

комітету (за згодою) 

 ДРАЧ  

Іван Федорович 

- голова Товариства зв'язків з 

українцями за межами України 

"Україна - Світ" (за згодою) 

 ЄЛЕНСЬКИЙ  

Віктор Євгенович 

- народний депутат України (за 

згодою) 

 ЄЛІСЄЄВ  

Костянтин Петрович 

- Заступник Глави Адміністрації 

Президента України 

 ЗІНГЕР  

Роберт 

- генеральний директор 

Всесвітнього єврейського 

конгресу (за згодою) 

 ЗІСЕЛЬС  

Йосип Самойлович 

- віце-президент Конгресу 

національних громад України (за 

згодою) 

 КАРАТНИЦЬКИЙ  

Адріан 

- член Ради директорів ініціативи 

"Українсько-єврейські зустрічі", 

експерт Атлантичної Ради США 

(за згодою) 

 КАЧУР  

Роман Павлович 

- заступник Міністра фінансів 

України 
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 КИСЛИЦЯ  

Сергій Олегович 

- заступник Міністра закордонних 

справ України 

 КЛИЧКО  

Віталій 

Володимирович 

- голова Київської міської 

державної адміністрації 

 КНЯЖИЦЬКИЙ  

Микола Леонідович 

- голова Комітету Верховної Ради 

України з питань культури і 

духовності (за згодою) 

 КОВАЛЬЧУК  

Віталій Анатолійович 

- Перший заступник Глави 

Адміністрації Президента України 

 КОМІСАРЕНКО  

Сергій Васильович 

- академік-секретар Відділення 

біохімії, фізіології і молекулярної 

біології НАН України, директор 

Інституту біохімії імені О.В. 

Палладіна НАН України, академік 

Національної академії наук 

України (за згодою) 

 КОТ  

Сергій Іванович 

- голова правління Фундації імені 

Олега Ольжича (за згодою) 

 КРУГЛЯК  

Едуард Борисович 

- заступник Міністра регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства 

України 

 ЛЕВІН  

Марк 

- виконавчий директор 

Національної коаліції на 

підтримку єврейських громад 

Євразії (за згодою) 

 ЛІХОВИЙ  

Ігор Дмитрович 

- перший заступник Міністра 

культури України 

 ЛОГВИНСЬКИЙ  

Георгій 

Володимирович 

- народний депутат України (за 

згодою) 



17 

 ЛОЙФЕНФЕЛЬД  

Олександр Якович 

- голова наглядової ради 

Благодійної організації "Фонд 

пам'яті "Бабин Яр" (за згодою) 

 МАЙБОРОДА  

Олександр Микитович 

- заступник директора з наукової 

роботи Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень 

імені І.Ф. Кураса НАН України (за 

згодою) 

 МЕЛЬНИК  

Ярослав 

Володимирович 

- Керівник Головного департаменту 

Державного Протоколу та 

Церемоніалу Адміністрації 

Президента України 

 МОВЧАН  

Павло Михайлович 

- голова Всеукраїнського 

товариства "Просвіта" імені 

Тараса Шевченка (за згодою) 

 МОНАСТИРСЬКИЙ  

Аркадій Ілліч 

- президент Всеукраїнської 

громадської організації 

"Єврейський фонд України" (за 

згодою) 

 НАХМАНОВИЧ  

Віталій Рафаїлович 

- відповідальний секретар 

Громадського комітету для 

вшанування пам'яті жертв 

Бабиного Яру (за згодою) 

 НЕМИРЯ  

Григорій Михайлович 

- голова Комітету Верховної Ради 

України з питань прав людини, 

національних меншин і 

міжнаціональних відносин (за 

згодою) 

 НИЩУК  

Євген Миколайович 

- народний артист України (за 

згодою) 

 ОМЕЛЯН  

Володимир 

Володимирович 

- заступник Міністра 

інфраструктури України - 

керівник апарату 



18 

 ПАВЛЕНКО  

Ростислав 

Миколайович 

- Заступник Глави Адміністрації 

Президента України 

 ПОДОЛЬСЬКИЙ  

Анатолій Юхимович 

- директор Українського центру 

вивчення історії Голокосту, 

провідний науковий співробітник 

Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень 

імені І.Ф. Кураса НАН України (за 

згодою) 

 ПОПОВИЧ  

Наталія Борисівна 

- радник Глави Адміністрації 

Президента України 

 РЕЄНТ  

Олександр Петрович 

- заступник директора Інституту 

історії України НАН України (за 

згодою) 

 РОЗЕНБЛАТ  

Борислав 

Соломонович 

- народний депутат України (за 

згодою) 

 РУБАН  

Юрій Григорович 

- Керівник Головного департаменту 

з питань гуманітарної політики 

Адміністрації Президента України 

 САРНАЦЬКИЙ  

Євген Володимирович 

- заступник Керівника Державного 

управління справами 

 СТАРОСТЕНКО  

Ганна Вікторівна 

- заступник голови Київської 

міської державної адміністрації 

 СУСЛЕНСЬКИЙ  

Олександр Семенович 

- президент Єврейської ради 

України, голова товариства 

єврейської культури (за згодою) 

 ТРАХТЕНБЕРГ  

Ісаак Михайлович 

- член-кореспондент Національної 

академії медичних наук України 

(за згодою) 

 

 ФЕЛЬДМАН  

Олександр Борисович 

- президент Українського 

єврейського комітету, народний 

депутат України (за згодою) 
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 ФУКСМАН  

Борис Леонідович 

- віце-президент Всесвітнього 

єврейського конгресу, президент 

Єврейської конфедерації України 

(за згодою) 

 ЧЕРВАК  

Богдан Остапович 

- перший заступник Голови 

Державного комітету телебачення 

і радіомовлення України. 

Глава Адміністрації  

Президента України 

 

Б. ЛОЖКІН 

  

 

 

Про заходи у зв’язку з Днем пам’яті  

жертв голодоморів 

від 13 листопада 2015 року № 635/2015 

 

З метою гідного вшанування пам’яті жертв геноциду 

Українського народу – Голодомору 1932–1933 років в Україні, 

вчиненого тоталітарним репресивним сталінським режимом, а 

також голодоморів 1921–1922, 1946–1947 років в Україні, 

забезпечення належної організації та проведення у 2015 році 

заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів постановляю: 

1. Кабінету Міністрів України: 

1) невідкладно утворити Організаційний комітет з підготовки 

та проведення у 2015 році заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв 

голодоморів, залучивши до його складу, зокрема, представників 

Громадського комітету із вшанування пам’яті жертв Голодомору – 

геноциду 1932 – 1933 років в Україні; 

2) затвердити та забезпечити виконання плану заходів у 

зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів, передбачивши, зокрема, 

проведення: 

28 листопада 2015 року у м. Києві жалобних заходів на 

території Національного музею «Меморіал жертв Голодомору», а 

також в інших населених пунктах України за участю представників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
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громадськості, науковців, духовенства, а також представників 

іноземних держав; 

тематичних наукових, інформаційних, освітніх, патріотично-

виховних та культурно-мистецьких заходів; 

виставок, презентацій документів, їх копій, фото– і 

відеоматеріалів, друкованої продукції, оновлення в музейних 

закладах діючих тематичних експозицій. 

2. Запропонувати релігійним організаціям провести панахиди 

за жертвами голодоморів 1921–1922, 1932 – 1933 та 1946 – 1947 

років в Україні. 

3. Оголосити 28 листопада 2015 року о 16.00 загально-

національну хвилину мовчання. 

4. На території України 28 листопада 2015 року приспустити 

Державний Прапор України, обмежити проведення заходів 

розважального змісту, внести відповідні зміни до програм радіо та 

телебачення. 

5. Обласним, Київській міській державним адміністраціям 

затвердити і забезпечити виконання регіональних планів заходів у 

зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів. 

6. Міністерству закордонних справ України: 

забезпечити проведення закордонними дипломатичними 

установами України заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв 

голодоморів; 

активізувати роботу щодо визнання міжнародною спільнотою 

Голодомору 1932 – 1933 років в Україні геноцидом Українського 

народу. 

7. Міністерству інформаційної політики України, Державному 

комітету телебачення і радіомовлення України разом із 

Українським інститутом національної пам’яті забезпечити широке 

висвітлення заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів, 

створення та трансляцію тематичних теле– та радіопередач, 

документальних фільмів, а також підготовку і розповсюдження 

тематичної соціальної реклами. 

8. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

 

Президент України    П.Порошенко 
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Про відзначення 25-ї річниці незалежності України 

від 03 грудня 2015 року № 675/2015  

 

З нагоди 25-ї річниці проголошення незалежності України – 

знаменної події у багатовіковій історії національного 

державотворення, з метою її гідного відзначення у 2016 році, 

засвідчення поваги до подвигу борців за свободу, незалежність і 

територіальну цілісність, єднання суспільства у справі розбудови 

України як високорозвиненої європейської держави постановляю: 

1. Кабінету Міністрів України: 

1) утворити у місячний строк Організаційний комітет з 

підготовки та відзначення 25-ї річниці незалежності України 

(далі – Організаційний комітет), визначивши його співголовами 

Прем'єр-міністра України і Главу Адміністрації Президента 

України та залучивши до його складу представників центральних і 

місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, 

громадських об'єднань; 

2) розробити у тримісячний строк з урахуванням пропозицій 

Організаційного комітету та затвердити план заходів із відзначення 

25-ї річниці незалежності України, передбачивши, зокрема: 

а) проведення до Дня Державного Прапора України (23 серпня 

2016 року) у місті Києві, інших населених пунктах, закордонних 

дипломатичних установах України: 

офіційної церемонії урочистого підняття Державного Прапора 

України; 

тематичних інформаційних, навчально-виховних, культурно-

мистецьких та інших заходів, спрямованих на популяризацію 

державних символів України; 

б) з нагоди Дня незалежності України: 

проведення урочистостей у місті Києві за участю керівництва 

держави, представників органів державної влади і органів 

місцевого самоврядування, громадськості, дипломатичного 

корпусу, міжнародних організацій, української діаспори, 

науковців, творчої інтелігенції, духовенства; 
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покладення квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків та місць 

поховань видатних діячів українського державотворення, борців за 

незалежність України у XX столітті, учасників Революції Гідності 

та антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях; 

проведення для широкої аудиторії інформаційних, наукових, 

просвітницьких, культурних та інших заходів, присвячених історії 

здобуття Україною незалежності та 25-й річниці цієї знаменної 

події, видатним історичним особистостям та сучасним діячам 

українського державотворення, захисникам Батьківщини, які 

сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність 

держави, її європейський вибір; 

організацію у навчальних, у тому числі дошкільних та 

позашкільних, закладах пізнавальних, ігрових, навчально-

виховних, мистецьких, спортивних заходів, спрямованих на 

формування у підростаючого покоління активної громадянської 

позиції та національно-патріотичної свідомості; 

забезпечення разом із Національним банком України 

виготовлення та випуску в обіг у встановленому порядку ювілейної 

монети на відзнаку 25-ї річниці незалежності України; 

випуск в обіг поштової марки і конверта, присвячених 25-й 

річниці незалежності України, та здійснення спецпогашення 

поштової марки; 

в) організацію урочистих, просвітницьких та інших 

тематичних заходів з нагоди 25-ї річниці референдуму на 

підтвердження Акта проголошення незалежності України (1 грудня 

1991 року); 

3) ужити разом з обласними, Київською міською державними 

адміністраціями невідкладних заходів щодо вирішення проблемних 

питань соціального захисту осіб, які отримали інвалідність 

внаслідок участі у Революції Гідності, антитерористичній операції 

в Донецькій і Луганській областях, родин загиблих учасників 

Революції Гідності, учасників антитерористичної операції в 

Донецькій і Луганській областях, а також забезпечувати надання 

державної підтримки борцям за незалежність України у XX 

столітті та громадянам, які сьогодні відстоюють суверенітет і 

територіальну цілісність України; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1427-12
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4) сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на 

консолідацію українського суспільства, розвиток міжрегіонального 

співробітництва, популяризацію України у світі, її культури, 

звичаїв і традицій; 

5) забезпечити виконання плану заходів із відзначення 25-ї 

річниці незалежності України та вирішити в установленому 

порядку питання фінансування видатків на організацію та 

проведення зазначених заходів. 

2. Запропонувати релігійним організаціям провести 24 серпня 

2016 року молебні за Україну. 

3. Міністерству освіти і науки України: 

разом з Українським інститутом національної пам'яті 

забезпечити проведення завершального етапу конкурсу "Як 

зробити історію України цікавою для молоді" та нагородження 

переможців; 

разом із Міністерством молоді та спорту України, обласними, 

Київською міською державними адміністраціями активізувати 

роботу, спрямовану на формування у молодіжному середовищі 

шанобливого ставлення до нинішніх захисників України, борців за 

її незалежність у XX столітті, поваги до державних символів 

України. 

4. Міністерству закордонних справ України: 

організувати запрошення до участі в урочистостях з нагоди 25-

ї річниці незалежності України представників іноземних держав, 

дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, української 

діаспори; 

забезпечити проведення закордонними дипломатичними 

установами України заходів із відзначення 25-ї річниці 

незалежності України за участю представників української 

громадськості за кордоном; 

ужити разом з іншими центральними органами виконавчої 

влади додаткових заходів з метою донесення до міжнародної 

спільноти об'єктивної інформації про історичні події українського 

державотворення, а також про сучасні події, спрямовані на 

відстоювання незалежності і територіальної цілісності України, 

протидію агресії з боку Російської Федерації. 
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5. Міністерству інформаційної політики України разом з 

іншими заінтересованими органами виконавчої влади за участю 

Національної академії наук України забезпечити: 

розроблення та впровадження інформаційних програм для 

державних засобів масової інформації про історію та сьогодення 

України, життя й діяльність видатних українців, історію державних 

символів України, а також створення тематичних анімаційних 

фільмів; 

створення медійних проектів, спрямованих на утвердження 

позитивного іміджу України у світі як демократичної європейської 

держави, популяризацію української культури; 

підготовку та розповсюдження тематичної соціальної реклами. 

6. Державному комітету телебачення і радіомовлення України 

забезпечити широке висвітлення заходів із підготовки і 

відзначення 25-ї річниці незалежності України, підготовку циклів 

документальних фільмів, радіо-, телепередач, присвячених історії 

державотворення та боротьби за незалежність України, подіям в 

Україні під час Революції Гідності, подвигу учасників 

антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях. 

7. Міністерству внутрішніх справ України, Національній 

поліції України, Службі безпеки України, обласним, Київській 

міській державним адміністраціям ужити заходів із забезпечення 

громадського порядку та безпеки громадян під час проведення 

заходів з нагоди 25-ї річниці незалежності України. 

8. Обласним, Київській міській державним адміністраціям: 

забезпечити розроблення та реалізацію регіональних планів 

заходів із підготовки та відзначення 25-ї річниці незалежності 

України; 

сприяти в установленому порядку розвитку волонтерського 

руху, діяльності громадських об'єднань, релігійних організацій, 

активістів, які надають підтримку особам, які втратили здоров'я і 

працездатність внаслідок участі у Революції Гідності, 

антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях, 

родинам загиблих (померлих) осіб з їх числа; 

сприяти реалізації ініціатив громадськості щодо проведення 

просвітницьких, виховних, культурно-мистецьких, спортивних та 
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інших заходів патріотичного змісту, відповідних молодіжних 

акцій, розвитку міжрегіональних культурних обмінів; 

уживати заходів із висвітлення інформації з історії 

українського державотворення, актуальних питань сучасного 

розвитку України; 

забезпечити здійснення благоустрою населених пунктів, 

упорядкування об'єктів культурної спадщини, пам'ятників, 

пам'ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського 

державотворення, борців за незалежність України у XX столітті, 

загиблих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях. 

9. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

Президент України П.Порошенко 

 

 

Про вшанування пам'яті Івана Франка 

від 08 грудня 2015 року № 687/2015 

  

З метою вшанування пам'яті видатного українського 

письменника, вченого та громадського діяча Івана Яковича 

Франка, популяризації його літературної, публіцистичної, наукової 

спадщини, зважаючи на його вагомий внесок у становлення 

української нації, а також з нагоди відзначення у 2016 році 

пам'ятних дат –160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня 

смерті Івана Франка постановляю: 

1.Кабінету Міністрів України: 

утворити у двотижневий строк Організаційний комітет з 

підготовки та проведення заходів, присвячених ушануванню 

пам'яті Івана Франка (далі – Організаційний комітет), включивши 

до складу Організаційного комітету представників центральних та 

місцевих органів влади, Національної академії наук України, 

громадських об'єднань; 

розробити у місячний строк з урахуванням пропозицій 

Організаційного комітету і затвердити план заходів, присвячених 

ушануванню пам'яті Івана Франка; 
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вирішити в установленому порядку питання щодо 

фінансування таких заходів. 

2. Обласним, Київській міській державним адміністраціям: 

затвердити регіональні плани заходів, присвячених 

ушануванню пам'яті Івана Франка, та забезпечити їх виконання; 

сприяти громадським організаціям, благодійним фондам у їх 

діяльності зі вшанування пам'яті та популяризації творчості Івана 

Франка. 

3. Міністерству закордонних справ України, Міністерству 

культури України забезпечити проведення закордонними 

дипломатичними установами України заходів, присвячених 

ушануванню пам'яті Івана Франка, зокрема в державах, у яких він 

перебував. 

4. Державному комітету телебачення і радіомовлення України 

забезпечити широке висвітлення заходів, присвячених ушануванню 

пам'яті Івана Франка. 

 

Президент України П.Порошенко  

 

 

Про відзначення у 2016 році Дня Соборності України 

від 30 грудня 2015 року № 731/2015 

 

З нагоди 97-ї річниці проголошення Акта злуки Української 

Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, з 

метою належного відзначення у 2016 році Дня Соборності України, 

дальшої консолідації суспільства навколо ідеї єдності держави, 

виховання у громадян патріотизму та гордості за героїчне минуле 

та сьогодення Українського народу постановляю: 

1. Кабінету Міністрів України: 

1) розробити із залученням громадськості та науковців, 

затвердити невідкладно план заходів із відзначення у 2016 році Дня 

Соборності України, передбачивши, зокрема: 

проведення 22 січня 2016 року в місті Києві урочистостей за 

участю керівництва держави, представників центральних і 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0011300-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0011300-18
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місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, народних депутатів України, учасників 

антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, 

представників української діаспори, громадських об'єднань і 

релігійних організацій, діячів науки та культури; організацію 

відповідних урочистих заходів в інших населених пунктах 

України; 

покладання квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків та місць 

поховань видатних діячів Української Народної Республіки і 

Західноукраїнської Народної Республіки, борців за незалежність 

України у XX столітті, загиблих учасників Революції Гідності та 

антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях; 

організацію та проведення для широкої аудиторії 

інформаційних, науково-просвітницьких, культурно-мистецьких та 

інших заходів, присвячених історії національно-визвольних 

змагань в Україні на початку XX століття, боротьбі за суверенітет 

та територіальну цілісність України; 

проведення тематичних заходів у навчальних закладах, 

закладах культури, військових частинах; 

організацію нових та оновлення діючих виставок архівних 

документів та матеріалів; 

2) забезпечити виконання плану заходів із відзначення у 2016 

році Дня Соборності України, вирішити в установленому порядку 

питання фінансування видатків на організацію та проведення 

зазначених заходів. 

2. Запропонувати релігійним організаціям провести 22 січня 

2016 року молебні за єдність України. 

3. Міністерству закордонних справ України забезпечити 

проведення закордонними дипломатичними установами України 

заходів, пов'язаних із відзначенням Дня Соборності України, 

зокрема, за участю представників української громадськості за 

кордоном. 

4. Міністерству внутрішніх справ України, Національній 

поліції України, Службі безпеки України, обласним, Київській 

міській державним адміністраціям ужити заходів із забезпечення 
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громадського порядку та безпеки громадян під час проведення 

заходів із відзначення Дня Соборності України. 

5. Державному комітету телебачення і радіомовлення України 

забезпечити висвітлення у засобах масової інформації заходів із 

відзначення Дня Соборності України, організувати цикли 

тематичних теле– та радіопередач, присвячених історії 

національно-визвольних змагань в Україні на початку XX століття, 

сучасному етапу боротьби за суверенітет та територіальну 

цілісність України. 

6. Обласним, Київській міській державним адміністраціям: 

забезпечити розроблення та реалізацію регіональних планів 

заходів із відзначення у 2016 році Дня Соборності України; 

максимально сприяти реалізації ініціатив громадськості, 

зокрема молодіжних організацій, спрямованих на розвиток 

міжрегіональних культурних обмінів, проведення тематичних 

просвітницьких, виховних, культурно-мистецьких, спортивних та 

інших заходів патріотичного змісту. 

7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

 

Президент України П.Порошенко 
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

 

Про утворення Організаційного комітету з підготовки 

та відзначення 24-ї річниці незалежності України 

від 7 липня 2015 року № 686-р 

 

Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 

24-ї річниці незалежності України у складі згідно з додатком. 

Надати співголовам Організаційного комітету право 

затверджувати його персональний склад та вносити у разі потреби 

до нього зміни. 

 

Прем'єр-міністр України А.Яценюк 

 

 

Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 7 липня 2015 р. № 686-р 

 

СКЛАД 

Організаційного комітету з підготовки та відзначення 

24-ї річниці незалежності України 

 

Прем’єр-міністр України, співголова Оргкомітету 

Глава Адміністрації Президента України, співголова 

Оргкомітету (за згодою) 

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр культури, заступник 

співголів Оргкомітету 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/686-2015-%D1%80#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/686-2015-%D1%80#n8
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Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

Міністр юстиції 

Міністр економічного розвитку і торгівлі 

Міністр закордонних справ 

Міністр інформаційної політики 

Міністр Кабінету Міністрів України 

Заступник Міністра внутрішніх справ 

Заступник Міністра інфраструктури 

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства 

Заступник Міністра екології та природних ресурсів 

Заступник Міністра молоді та спорту 

Заступник Міністра оборони 

Заступник Міністра освіти і науки 

Заступник Міністра охорони здоров’я 

Заступник Міністра соціальної політики 

Заступник Міністра фінансів 

Заступник Голови ДСНС 

Голова Державної архівної служби 

Голова Держкомтелерадіо 

Голова Держкіно 

Голова Українського інституту національної пам’яті 

Голова Київської міськдержадміністрації 

Голова Київської облдержадміністрації 

Президент Національної академії наук (за згодою) 

Заступник Голови СБУ (за згодою) 

Представники громадських організацій 

 

Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 

24-ї річниці незалежності України  

від 5 серпня 2015 року № 788-р 

 

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 24-ї 

річниці незалежності України, що додається. 

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої 

влади, обласним та Київській міській держадміністраціям забез-

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/788-2015-%D1%80#n9
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/788-2015-%D1%80#n9
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печити виконання затвердженого цим розпорядженням плану 

заходів у межах відповідних бюджетних призначень. 

 

Прем'єр-міністр України А. Яценюк 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 5 серпня 2015 року № 788-р 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з підготовки та відзначення 24-ї річниці  

незалежності України 

 

1. Провести урочистості з нагоди Дня незалежності України та 

Дня Державного Прапора України за участю Президента України, 

керівників органів державної влади, представників органів 

місцевого самоврядування, громадськості, науковців, творчої 

інтелігенції, представників іноземних держав та дипломатичного 

корпусу, міжнародних організацій, української діаспори, духо-

венства, передбачивши, зокрема, організацію: 

проведення у населених пунктах України, а також дипло-

матичних представництвах України в іноземних державах цере-

моній урочистого підняття Державного Прапора України. 

 Облдержадміністрації, МЗС. 

 23 серпня 2015 р.; 

церемонії урочистого підняття Державного Прапора України 

за участю Президента України, керівників органів державної влади 

на Софійській площі у м. Києві та відкриття виставки бойових 

прапорів частин Збройних Сил, Національної гвардії України, 

Держприкордонслужби, які брали участь в антитерористичній 

операції. 
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 Міноборони, Київська 

міськдержадміністрація, Мінкультури, 

МВС, Адміністрація 

Держприкордонслужби, СБУ (за згодою). 

 23 серпня 2015 р.; 

церемонії поховання на території Парку Вічної Слави у м. 

Києві останків воїна, що загинув під час проведення 

антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, та 

перепоховання останків воїна часів Другої світової війни. 

 Міноборони, Київська 

міськдержадміністрація, Мінкультури, 

Мінрегіон, МВС, Адміністрація 
Держприкордонслужби, СБУ (за згодою). 

 23 серпня 2015 р.; 

загальнонаціональної хвилини мовчання в пам’ять про 

загиблих воїнів - захисників України. 

 Обласні та Київська міська 
держадміністрації. 

 23 серпня 2015 р.; 

проведення в Національній опері України до Дня Державного 

Прапора України мистецького заходу “Ніхто, крім нас”. 

 Мінкультури, Київська 

міськдержадміністрація. 

 23 серпня 2015 р.; 

покладення квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць 

поховань видатних діячів українського державотворення, борців за 

незалежність України у ХХ столітті, загиблих осіб під час участі у 
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масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 

2013 р. по 21 лютого 2014 р., осіб, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях. 

 Обласні та Київська міська 

держадміністрації, громадські 

організації (за згодою). 

 24 серпня 2015 р.; 

проведення урочистого заходу “Парад незалежності” з нагоди 

24-ї річниці незалежності України на вул. Хрещатику та майдані 

Незалежності у м. Києві, передбачивши, зокрема, передачу 

Президентом України бойових прапорів представникам підрозділів 

(частин), проходження зведених колон Збройних Сил, 

Національної гвардії України, Держприкордонслужби, а також 

відповідне оформлення вул. Хрещатика та майдану Незалежності. 

 Міноборони, МВС, Адміністрація 

Держприкордонслужби, СБУ (за згодою), 

ДСНС, Національна гвардія України, 
Київська міськдержадміністрація. 

 24 серпня 2015 р.; 

звернення до релігійних організацій з пропозицією провести 

молитви за Україну в храмах усіх конфесій, а також молитовний 

захід у Соборі Святої Софії Національного заповідника “Софія 

Київська”. 

 Мінкультури. 

 24 серпня 2015 р.; 

проведення в Національній опері України мистецького заходу 

“Європейська симфонія - Українській Незалежності”, присвяченого 

24-й річниці незалежності України. 

 Мінкультури. 

 24 серпня 2015 р.; 
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проведення на вул. Хрещатику у м. Києві мистецького заходу 

“Європейська симфонія - Українській Незалежності”, присвяченого 

24-й річниці незалежності України. 

 Київська міськдержадміністрація, 
Мінкультури. 

 24 серпня 2015 р.; 

проведення на території Національного заповідника “Софія 

Київська” урочистого прийняття від імені Президента України. 

 Державне управління справами (за 

згодою), Мінкультури. 

 24 серпня 2015 року. 

2. Вжити заходів для залучення до участі в урочистостях з 

нагоди 24-ї річниці незалежності України представників іноземних 

держав, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, 

української діаспори, а також забезпечити проведення 

закордонними дипломатичними установами України святкових 

заходів за участю представників української громадськості за 

кордоном. 

 МЗС. 

 Серпень 2015 року. 

3. Сприяти проведенню закордонними дипломатичними 

установами України протокольних урочистостей, заходів із 

вшанування пам’яті, засідань за круглим столом, концертів, 

фестивалів, виставок та благодійних ярмарків із залученням 

громадських організацій та української діаспори. 

 МЗС. 

 Серпень - вересень 2015 року. 
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4. Забезпечити: 

проведення просвітницьких, культурно-мистецьких та інших 

тематичних заходів, присвячених державним символам України, їх 

популяризації у світі. 

 МОН, Мінкультури, Мінмолодьспорт, 

МЗС, Національна академія наук (за 

згодою), Український інститут 

національної пам’яті, обласні та 
Київська міська держадміністрації. 

 Серпень - вересень 2015 р.; 

проведення тематичних наукових, науково-просвітницьких, 

спортивних та культурно-мистецьких заходів з можливим 

залученням творчих колективів, виконавців з-за кордону, а також 

виставок фото- та архівних документів. 

 МОН, Мінмолодьспорт, Мінкультури, 

МЗС, Національна академія наук (за 

згодою), Укрдержархів, Український 

інститут національної пам’яті, обласні 
та Київська міська держадміністрації. 

 Серпень 2015 р.; 

проведення на майдані Незалежності у м. Києві виставки копій 

найважливіших державних актів та фотодокументів із скарбниці 

української пам’яті - Національного архівного фонду, що 

висвітлюють процес здобуття Україною незалежності. 

 Укрдержархів, Київська 

міськдержадміністрація. 

 Серпень 2015 р.; 

організацію та урочисте оголошення в День незалежності 

України конкурсу “Як зробити історію України цікавою для 

молоді”, залучивши до складу журі конкурсу представників 

громадськості, зокрема молодіжних організацій, із підбиттям 
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підсумків та нагородженням переможців до 25-ї річниці 

незалежності України у 2016 році. 

 МОН, Український інститут 
національної пам’яті, Укрдержархів. 

 24 серпня 2015 року. 

5. Сприяти проведенню за ініціативою громадських об’єднань, 

молодіжних та фізкультурно-спортивних організацій 

всеукраїнських і регіональних акцій, спрямованих на зміцнення 

державності, консолідацію українського народу, національно-

патріотичне виховання молоді та формування здорового способу 

життя. 

 Мінмолодьспорт, обласні та Київська 
міська держадміністрації. 

 Серпень 2015 року. 

6. Вжити додаткових заходів до надання державної підтримки 

борцям за незалежність України у XX столітті, родинам загиблих 

осіб, які брали участь у масових акціях громадського протесту в 

Україні з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., осіб, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції в Донецькій і 

Луганській областях, а також особам, які стали інвалідами 

внаслідок участі у масових акціях громадського протесту в Україні 

з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., антитерористичній 

операції в Донецькій і Луганській областях. 

 Мінсоцполітики, Міноборони, МОЗ, 

Державна служба у справах ветеранів 

війни та учасників антитерористичної 

операції, обласні та Київська міська 

держадміністрації. 

 Протягом 2015 року. 

7. Організувати інформаційну підтримку державними 

засобами масової інформації подій, приурочених до 24-ї річниці 

незалежності України, підготовку циклу документальних 
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фільмів,теле- та радіопередач, телемостів у різних регіонах 

України, присвячених історії державотворення та боротьби за 

незалежність України, подіям в Україні під час масових акцій 

громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 р. по 21 

лютого 2014 р., та подвигу осіб, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях, у 

боротьбі із зовнішньою агресією. 

 Держкомтелерадіо, обласні та Київська 
міська держадміністрації. 

 Серпень 2015 року. 

8. Забезпечити: 

висвітлення урочистих заходів з нагоди 24-ї річниці 

незалежності України у галузевих засобах масової інформації. 

 Центральні органи виконавчої влади. 

 Серпень 2015 р.; 

розповсюдження рекламної, патріотичної друкованої 

продукції, присвяченої відзначенню 24-ї річниці незалежності 

України, на об’єктах транспорту. 

 Мінінфраструктури. 

 Серпень 2015 р.; 

розроблення та виконання регіональних планів заходів з 

підготовки та відзначення 24-ї річниці незалежності України. 

 Обласні та Київська міська 
держадміністрації. 

 Серпень 2015 року. 

9. Забезпечувати: 

підготовку та розповсюдження тематичної соціальної реклами, 

відповідних відеоматеріалів; 

створення медійних проектів про історію та сьогодення 

України, діяльність видатних українців; 
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проведення заходів з популяризації українського кіно в 

Україні та за її межами. 

 МІП, Український інститут 

національної пам’яті, Національна 

академія наук (за згодою), 

Укрдержархів, Держкіно, 

Держкомтелерадіо, МЗС, обласні та 
Київська міська держадміністрації. 

 Постійно. 

10. Вжити додаткових заходів із забезпечення громадського 

порядку та безпеки громадян під час проведення масових заходів з 

нагоди Дня Державного Прапора України та 24-ї річниці 

незалежності України. 

 МВС, СБУ (за згодою), ДСНС, МОЗ, 

обласні та Київська міська 

держадміністрації. 

 Серпень 2015 року. 

11. Провести роботу із забезпечення благоустрою населених 

пунктів, упорядження об’єктів культурної спадщини, пам’ятників, 

пам’ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського 

державотворення, борців за незалежність України у XX столітті, 

загиблих осіб під час участі у масових акціях громадського 

протесту в Україні з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., 

осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції в 

Донецькій і Луганській областях. 

 Обласні та Київська міська 
держадміністрації. 

 Серпень 2015 року. 
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Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на 

період до 2020 року  

від 23 вересня 2015 року № 998-р  

 

1. Затвердити план заходів з увічнення пам’яті захисників 

України на період до 2020 року, що додається. 

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої 

влади, обласним та Київській міській держадміністраціям подавати 

щороку до 10 липня і 10 грудня 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 Кабінетові Міністрів України. 

3. Обласним та Київській міській держадміністраціям 

розробити і затвердити у місячний строк регіональні плани заходів 

з увічнення пам’яті захисників України та забезпечити їх 

виконання. 

4. Українському інституту національної пам’яті і Державній 

службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 

операції забезпечити координацію здійснення центральними та 

місцевими органами виконавчої влади заходів з увічнення пам’яті 

захисників України. 

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 199 “Про 

заходи з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 

1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки”. 

 

Прем'єр-міністр України А. Яценюк 

 

 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998-2015-%D1%80#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998-2015-%D1%80#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/199-2011-%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/199-2011-%D1%80
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 23 вересня 2015 року № 998-р 

 

ПЛАН 

заходів з увічнення пам’яті захисників України  

на період до 2020 року 
 

1. Проаналізувати стан роботи з увічнення пам’яті воїнів, які 

брали участь у захисті України в роки Другої світової війни та під 

час проведення антитерористичної операції. 

 
Український інститут національної 

пам’яті, Державна служба у справах 

ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції, 

Мінкультури, МОН, Міноборони, 

МВС, Мінрегіон, СБУ (за згодою), 

обласні та Київська міська 
держадміністрації. 

 
До 25 грудня 2015 року. 

2. Створити: 

1) базу даних щодо поховань загиблих (померлих) осіб, які 

брали участь у захисті України під час проведення антитеро-

ристичної операції. 

 Український інститут національної 

пам’яті, Міноборони, МВС, Державна 

служба у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції, 

Мінрегіон, Мінсоцполітики, обласні та 

Київська міська держадміністрації. 

 Протягом 2015 року; 

2) в Інтернеті веб-сторінку, на якій розміщуватиметься 

інформація про Національний меморіал “Герої не вмирають”, із 
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зазначенням у ньому віртуальних місць поховань воїнів, які брали 

участь у захисті України під час проведення антитерористичної 

операції. 

 Український інститут національної 

пам’яті, Державна служба у справах 

ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції, 

Міноборони, МВС, Мінсоцполітики, 

СБУ (за згодою), Мінрегіон, обласні та 

Київська міська держадміністрації, 

громадські об’єднання (за згодою). 

 Протягом 2015-2016 років. 

3. Розглянути питання щодо: 

1) розроблення та затвердження єдиного зразка надгробка на 

могилі особи, яка брала участь у захисті України під час про-

ведення антитерористичної операції, та порядку його спорудження. 

 Український інститут національної 

пам’яті, Мінрегіон, Державна служба 

у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції, 

Мінкультури, Міноборони, МВС, 
громадські об’єднання (за згодою). 

 До 1 листопада 2015 р.; 

2) увічнення пам’яті воїнів, які виявили героїзм у захисті 

України під час проведення антитерористичної операції, шляхом 

установлення пам’ятних знаків (пам’ятників, меморіальних дощок 

тощо); найменування (перейменування) на їх честь об’єктів 

місцевої інфраструктури (площ, вулиць, провулків), навчальних 

закладів; створення музеїв; установлення іменних нагород, премій 

та стипендій. 
 Обласні та Київська міська 

держадміністрації, МОН, Міноборони, 

МВС, СБУ (за згодою), сільські, 
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селищні, міські ради (за згодою), 

Український інститут національної 

пам’яті, Державна служба у справах 

ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції, 

громадські об’єднання (за згодою). 

 Постійно; 

3) організації патронату навчальними закладами, військовими 

частинами, закладами культури місць поховань (могил) захисників 

України в роки Другої світової війни та під час проведення 

антитерористичної операції. 

 
Обласні та Київська міська 

держадміністрації, Міноборони, МОН, 

МВС, Мінрегіон, громадські 

об’єднання (за згодою). 

 
Постійно; 

4) спорудження Українського національного пантеону у 

м. Києві. 

 
Український інститут національної 

пам’яті, Мінрегіон, Київська 

міськдержадміністрація, Мінкультури, 

Міноборони, Державна служба у 

справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції, громадські 
об’єднання (за згодою). 

 Протягом 2015-2018 років; 

5) спорудження Національного військового меморіального 

кладовища. 
 Мінрегіон, Міноборони, Київська 

міська та обласна держадміністрація, 

Український інститут національної 

пам’яті, Державна служба у справах 

ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції, 
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громадські об’єднання ветеранів (за 

згодою). 
 Протягом 2015-2018 років. 

4. Забезпечити: 

1) упорядження та утримання в належному стані меморіальних 

комплексів, пам’ятників і меморіальних дощок в честь захисників 

України, а також місць поховання загиблих (померлих) осіб, які 

брали участь у захисті України в роки Другої світової війни та під 

час проведення антитерористичної операції. 
 Обласні та Київська міська 

держадміністрації, Український 

інститут національної пам’яті, 

Мінрегіон, громадські об’єднання (за 

згодою). 
 Постійно; 

2) запобігання актам вандалізму та руйнуванню меморіальних 

комплексів, пам’ятників та меморіальних дощок в честь захисників 

України, а також місць поховання загиблих (померлих) осіб, які 

брали участь у захисті України в роки Другої світової війни та під 

час проведення антитерористичної операції. 

 
Обласні та Київська міська 

держадміністрації, МВС, СБУ (за 

згодою), Державна служба у справах 

ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції, 

громадські об’єднання (за згодою). 
 Постійно; 

3) збір і зіставлення зразків ДНК родичів зниклих безвісти 

учасників антитерористичної операції та неідентифікованих 

останків загиблих під час проведення антитерористичної операції з 

їх подальшою ідентифікацією і переданням рідним. 
 

МВС, МОЗ, СБУ (за згодою), обласні 

та Київська міська держадміністрації. 

 
Постійно до остаточної ідентифікації; 
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4) проведення тематичних виставок творів мистецтва, 

документів, фотографій і плакатів, присвячених пам’яті воїнів, які 

брали участь у захисті України в роки Другої світової війни та під 

час проведення антитерористичної операції. 
 

Мінкультури, Український інститут 

національної пам’яті, обласні та 

Київська міська держадміністрації, 

громадські об’єднання (за згодою). 
 Постійно; 

5) проведення у навчальних закладах, військових частинах, 

закладах культури тематичних уроків, бесід, присвячених героїзму 

захисників України. 
 МОН, Мінкультури, Міноборони, 

Український інститут національної 

пам’яті, обласні та Київська міська 

держадміністрації, громадські 

об’єднання ветеранів (за згодою). 
 Постійно; 

6) запобігання торгівлі державними нагородами України, 

бойовими нагородами та іншими відзнаками часів Другої світової 

війни. 
 МВС, СБУ (за згодою), обласні та 

Київська міська держадміністрації, 

громадські об’єднання (за згодою). 
 Постійно; 

7) відвідування військових поховань і військових пам’ятників 

ветеранами війни та членами сімей загиблих (померлих) воїнів, які 

брали участь у захисті України. 

 
Державна служба у справах ветеранів 

війни та учасників антитерористичної 

операції, Мінсоцполітики, МЗС, 

обласні та Київська міська 

держадміністрації, громадські 

об’єднання ветеранів (за згодою). 
 Постійно. 
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5. Організувати роботу з підготовки та видання Книги пам’яті 

захисників України, що загинули під час проведення антитеро-

ристичної операції. 
 

Український інститут національної 

пам’яті, Держкомтелерадіо, 

Міноборони, МВС, СБУ (за згодою), 

Укрдержархів, громадські об’єднання 

(за згодою). 
 Протягом 2015-2020 років. 

6. Сприяти: 

1) проведенню пошукових робіт з метою встановлення неві-

домих місць поховань та імен осіб, які загинули (пропали безвісти) 

в роки Другої світової війни. 

 
Український інститут національної 

пам’яті, обласні та Київська міська 

держадміністрації, Мінкультури, 

Мінрегіон, Державна служба у справах 

ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції, МВС, СБУ 

(за згодою), ДСНС, Адміністрація 

Держприкордонслужби, спеціалізовані 

підприємства та громадські об’єднання 

(за згодою). 

 Постійно; 

2) забезпеченню проведення пошукових робіт з метою вста-

новлення невідомих місць поховань та імен осіб, загиблих, помер-

лих (зниклих безвісти) під час проведення антитерористичної 

операції, перепоховання їх останків. 

 
Міноборони, МВС, МОЗ, ДСНС, СБУ 

(за згодою), обласні та Київська міська 

держадміністрації, спеціалізовані 

підприємства та громадські 

об’єднання (за згодою). 
 

Постійно; 
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3) здійсненню громадськими об’єднаннями заходів з увічнення 

пам’яті воїнів, які брали участь у захисті України в роки Другої 

світової війни та під час проведення антитерористичної операції. 
 

Державна служба у справах ветеранів 

війни та учасників антитерористичної 

операції, Український інститут 

національної пам’яті, Мінсоцполітики, 

Мінрегіон, Мінкультури, Міноборони, 

МВС, обласні та Київська міська 

держадміністрації. 

 
Постійно; 

4) провадженню науково-дослідницької діяльності з увічнення 

пам’яті воїнів, які брали участь у захисті України в роки Другої 

світової війни та під час проведення антитерористичної операції. 
 

Український інститут національної 

пам’яті, Національна академія наук 
(за згодою), Укрдержархів, МОН. 

 Постійно; 

5) виданню художньої, документальної та мемуарної 

літератури про героїзм воїнів, які брали участь у захисті України в 

роки Другої світової війни та під час проведення антитеро-

ристичної операції. 
 

Обласні та Київська міська 

держадміністрації, Держкомтелерадіо, 

Український інститут національної 

пам’яті, Укрдержархів, МОН, 

Міноборони, Державна служба у 

справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції, 
громадські об’єднання (за згодою). 

 Постійно; 
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6) виробництву художніх та документальних фільмів про 

героїзм воїнів, які брали участь у захисті України в роки Другої 

світової війни та під час проведення антитерористичної операції. 
 Держкіно, Український інститут 

національної пам’яті, Мінкультури, 

громадські об’єднання (за згодою). 
 Постійно; 

7) широкому висвітленню у державних засобах масової 

інформації прикладів героїзму воїнів, які брали участь у захисті 

України в роки Другої світової війни та під час проведення 

антитерористичної операції. 

 
Держкомтелерадіо, Українське 

національне інформаційне агентство 

“Укрінформ” (за згодою), Український 

інститут національної пам’яті, обласні 

та Київська міська держадміністрації. 
 Постійно. 

 

Про затвердження плану заходів у зв’язку з 75-ми 

роковинами трагедії Бабиного Яру  

від 30 грудня 2015 року № 1410-р 

1. Затвердити план заходів у зв’язку з 75-ми роковинами 

трагедії Бабиного Яру, що додається. 

2. Міністерству культури, Міністерству освіти і науки, 

Міністерству закордонних справ, Міністерству внутрішніх справ, 

Міністерству інформаційної політики, Міністерству оборони, 

Міністерству молоді та спорту, Міністерству інфраструктури, 

Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства, Українському інституту національної 

пам’яті, Державному комітетові телебачення і радіомовлення, 

Державному агентству з питань кіно, Фонду державного майна, 

обласним та Київській міській державним адміністраціям 

забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим 

розпорядженням. 

 

Прем'єр-міністр України А. Яценюк 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1410-2015-%D1%80#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1410-2015-%D1%80#n8
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 30 грудня 2015 року № 1410-р 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ  

у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру 
 

1. Забезпечити: 

1) проведення жалобних заходів на території Національного 

історико-меморіального заповідника “Бабин Яр” за участю 

Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної 

Ради України, Голови Київської міської держадміністрації, 

представників державних органів та установ, особового складу 

Збройних Сил, громадських організацій, у тому числі міжнародних, 

духовенства, дипломатичного корпусу іноземних держав, 

передбачивши, зокрема, закладення пам’ятного знака на місці 

спорудження Меморіального музею пам’яті жертв трагедії 

Бабиного Яру. 

 
Мінкультури, МЗС, Міноборони 

Київська міська держадміністрація. 

 
29 вересня 2016 року; 

2) широке висвітлення у засобах масової інформації заходів у 

зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру. 

 
Держкомтелерадіо. 

 Протягом 2016 року; 

3) упорядкування пам’ятних місць, пов’язаних із трагедією 

Голокосту під час Другої світової війни на території України. 

 
Обласні, Київська міська 

держадміністрації. 

 Протягом року; 
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4) оформлення інформаційно-роз’яснювальних стендів на 

території Національного історико-меморіального заповідника 

“Бабин Яр” та прилеглій до нього території. 

 
Мінкультури, Інститут національної 

пам’яті. 

 Протягом 2016 року; 

5) випуск конверта “Перший день”, поштової марки та її 

спецпогашення. 

 Мінінфраструктури. 

 Вересень 2016 року; 

6) видання та перевидання у 2016 році кількома іноземними 

мовами тематичних матеріалів щодо вшанування пам’яті трагедії 

Бабиного Яру. 

 МОН, Мінкультури, Інститут 

національної пам’яті, Київська міська 

держадміністрація. 

 Протягом 2016 року; 

7) передачу нежитлової будівлі (будинку садівника) по вул. 

Мельникова, 48б, у м. Києві у безоплатне користування 

Національному історико-меморіальному заповіднику “Бабин Яр” 

для розміщення охорони та технічного персоналу адміністрації 

зазначеного заповідника. 

 Київська міська держадміністрація. 

 Січень - березень 2016 року; 

8) передачу приміщення контори колишнього єврейського 

кладовища по вул. Мельникова, 44, у м. Києві Національному 

історико-меморіальному заповіднику “Бабин Яр” для створення 

Меморіального музею пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру. 

 
Мінекономрозвитку, Мінфін, 

Мінкультури,  

Фонд державного майна. 

 Січень - квітень 2016 року; 
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9) проведення реставрації пам’ятки національного значення 

“Пам’ятник радянським громадянам та військовополоненим 

солдатам і офіцерам Радянської армії, розстріляним німецькими 

фашистами у Бабиному Яру”, пам’ятних знаків “Менора” і “Хрест 

у пам’ять про розстріляних німецько-фашистськими окупантами 

української поетеси О. Теліги та членів Організації українських 

націоналістів”, інших пам’ятників і пам’ятних знаків, що 

розміщуються на території Національного історико-меморіального 

заповідника “Бабин Яр”, а також фінансування відповідних робіт. 

 
Мінкультури, Мінфін, Київська міська 

держадміністрація. 

 Протягом 2016 року; 

10) створення документального фільму та соціальної реклами з 

питань вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру. 

 
Держкомтелерадіо, Інститут 

національної пам’яті, Держкіно, 

Мінкультури. 

 Протягом 2016 року; 

11) підготовку пропозицій для надіслання персональних 

запрошень провідним державним та громадським діячам іноземних 

держав для участі у вересні 2016 року у заходах у зв’язку з 75-ми 

роковинами трагедії Бабиного Яру. 

 
МЗС. 

 Січень 2016 року; 

12) розроблення проектно-кошторисної документації та 

виконання робіт із встановлення пам’ятника загиблим 

представникам ромської національності на території 

Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”. 

 
Мінкультури, Київська міська 

держадміністрація. 

 
Протягом 2016 року; 
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2. Організувати та провести в закладах освіти і культури, 

військових частинах книжкові та документальні виставки, 

тематичні виставки фото- та архівних документів, уроки, бесіди, 

лекції, семінари, науково-практичні конференції, інформаційні 

години на тему “Мовчазний крик Бабиного Яру: 75 років трагедії”, 

“Біль нашої пам’яті”, присвячені пам’яті про масове вбивство 

громадян єврейської та інших національностей та вшануванню 

жертв злочинів, скоєних нацистами під час окупації м. Києва; 

розробити необхідні методичні рекомендації для забезпечення 

виконання зазначених заходів. 

 
МОН, Національна академія наук, 

Інститут національної пам’яті, 

Мінкультури, Міноборони, обласні, 

Київська міська держадміністрації. 

 Вересень 2016 року. 

3. Вжити необхідних заходів для забезпечення охорони 

громадського порядку та безпеки дорожнього руху в усіх місцях 

проведення культурно-мистецьких та інших заходів, передбачених 

цим планом. 

 МВС, обласні, Київська міська 

держадміністрації. 

 Вересень 2016 року. 

4. Розробити та затвердити план заходів щодо розвитку 

Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”, 

передбачивши, зокрема, проведення в установленому порядку 

міжнародного конкурсу проектів перспективного розвитку 

заповідника, створення Меморіального музею пам’яті жертв 

трагедії Бабиного Яру, уточнення переліку пам’яток та об’єктів, що 

розміщуються на території заповідника, меж і зон охорони 

заповідника та опрацювання питання щодо можливості їх 

розширення. 

 Мінкультури, Інститут національної 

пам’яті, Київська міська 

держадміністрація. 

 Січень 2016 року. 
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6. Звернутися до релігійних організацій з пропозицією щодо 

проведення панахид за жертвами трагедії Бабиного Яру. 

 
Мінкультури, обласні, Київська міська 

держадміністрації. 

 Протягом 2016 року. 

7. Створити у Меморіальному комплексі “Національний музей 

історії України у Другій світовій війні” експозиції про масове 

вбивство громадян єврейської та ромської національностей у 

Бабиному Яру, інші злочини, скоєні нацистами під час окупації м. 

Києва у роки Другої світової війни. 

 
Мінкультури, Інститут національної 

пам’яті, Національна академія наук. 

 Вересень 2016 року. 

8. Організувати: 

1) міжнародну наукову конференцію, присвячену 75-м 

роковинам трагедії Бабиного Яру, та публікацію її матеріалів. 

 
Національна академія наук, 

Мінкультури, Інститут національної 

пам’яті. 

 Протягом 2016 року; 

2) науково-практичну конференцію “Забутий геноцид ромів”. 

 
Національна академія наук, 

Мінкультури, Інститут національної 

пам’яті, Київська міська 
держадміністрація. 

 Вересень - жовтень 2016 року. 

9. Забезпечувати: 

1) виконання пошукової роботи стосовно загиблих у Бабиному 

Яру, увічнення пам’яті про них. 
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Мінрегіон, Київська міська 

держадміністрація, Інститут 
національної пам’яті, Мінкультури. 

 Постійно; 

2) охорону пам’яток, пам’ятних знаків та території Націо-

нального історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”. 

 
МВС. 

 Постійно. 
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НАКАЗИ ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ  

СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 
 

Про внесення змін до Положення про Центральну комісію 

Державної архівної служби з контролю за наявністю 

станом і рухом документів Національного архівного фонду, 

затвердженого наказом Укрдержархіву від 22.12.2011 № 126 

від 03 липня 2015 року № 104 

Відповідно до Положення про Державну архівну службу 

України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 

2011 року № 407 та Інструкції з діловодства у Державній архівній 

службі, затвердженої наказом Державної архівної служби від 

06.07.2012 № 120,  

НАКАЗУЮ: 

1. Внести до Положення про Центральну комісію Державної 

архівної служби з контролю за наявністю станом і рухом 

документів Національного архівного фонду, затвердженого 

наказом Укрдержархіву від 22.12.2011 № 126 такі зміни: 

пункт 15 викласти у такій редакції: 

«15. Окремі думки членів Комісії, які присутні на засіданні, 

стосовно прийняття того чи іншого рішення вносяться до 

протоколу засідання чи додаються в письмовій формі до нього»; 

 пункт 20 викласти у такій редакції: 

«20. Рішення Комісії у вигляді витягу з протоколу засідання, 

який оформлюється належним чином, надсилається зацікавленим 

архівним установам після затвердження протоколу Головою 

Державної архівної служби. Один примірник документів, що 

розглядалися на засіданні Комісії повертається архівній установі, 

питання якої було розглянуто». 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на 

першого заступника Голови Кісіля І. М. 

Голова Т.І. Баранова 
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Про утворення робочої групи з підготовки Порядку 

приймання-передавання електронних документів на постійне 

зберігання до державних архівів, архівних відділів міських рад 

від 07 липня 2015 року № 107 

 

З метою підготовки Порядку приймання-передавання 

електронних документів на постійне зберігання до державних 

архівів, архівних відділів міських рад 

НАКАЗУЮ: 

1. Утворити робочу групу у складі: 

Бондарчук І.В. – заступник Голови Укрдержархіву, голова комісії; 

Члени комісії: 

Боровков  

Андрій Петрович 

інженер I категорії Державного 

підприємства «Інформаційний Центр» (за 

згодою) 

 

Боронило  

Вікторія Миколаївна 

начальник відділу формування НАФ та 

діловодства Державного архіву 

Дніпропетровської області 

Грохольський  

Роман Ярославович 

начальник відділу департаменту 

технічного захисту інформації 

Адміністрації Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту 

інформації України (за згодою) 

Денисенко  

Олександр 

Володимирович 

заступник директора департаменту - 

начальник відділу нормативно-

методичного забезпечення  

діловодства департаменту діловодства, 

формування, зберігання та обліку 

документів НАФ 

Квіта  

Геннадій Іванович 

 

Радник генерального директора 

Державного підприємства 

«Інформаційний Центр» (за згодою) 

Киструська  

Ніна Володимирівна 

головний науковий співробітник 

Державного архіву Дніпропетровської 

області 
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Ковтанюк  

Юрій Славович 

директор Центрального державного 

електронного архіву України 

Конопчук  

Максим 

Олександрович 

спеціаліст за рахунок посади головного 

спеціаліста департаменту державного 

контролю за станом криптографічного та 

технічного захисту інформації 

Адміністрації Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту 

інформації України (за згодою) 

Кузнєцова  

Марина Ігорівна 

начальник відділу формування НАФ 

департаменту діловодства, формування, 

зберігання та обліку документів НАФ 

Лісневська  

Вікторія 

Олександрівна 

Помічник генерального директора 

Державного підприємства 

«Інформаційний Центр» (за згодою) 

 

Мелащенко  

Андрій Олегович 

старший науковий співробітник 

Національної академії НАН України 

Інституту кібернетики імені 

В.М.Глушкова 

Нечай  

Андрій Петрович 

головний спеціаліст департаменту 

спеціальних інформаційно-

телекомунікаційних систем Адміністрації 

Державної служби спеціального зв’язку 

та захисту інформації України (за згодою) 

Сельченкова  

Світлана Вікторівна 

директор департаменту діловодства, 

формування, зберігання та обліку 

документів НАФ 

 

Тренін  

Олександр Юрійович 

начальник сектору державного центру 

захисту інформаційно-

телекомунікаційних систем Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України (за згодою) 

Христова  

Наталія Миколаївна 

заступник директора Українського 

науково-дослідного інституту архівної 

справи та документознавства 
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Шаповалова  

Тетяна Миколаївна 

начальник управління інформаційних 

технологій та електронного урядування 

Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації (за згодою) 

2. Робочій групі (Бондарчук І.В., Ковтанюк Ю.С.) до 

1 вересня 2015 року розробити проект Порядку приймання-

передавання електронних документів на постійне зберігання до 

державних архівів, архівних відділів міських рад.  

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

      Голова Т. І. Баранова 

 

 

 

 

Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 

26.05.2015 № 4/3 “Про виконавську дисципліну в Державному 

департаменті страхового фонду документації 

від 09 липня 2015 року № 108 

 

Відповідно до пункту 12 Положення про Державну архівну 

службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 

квітня 2011 р.      № 407, 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 26.05.2015 № 4/3 «Про виконавську дисципліну в Державному 

департаменті страхового фонду документації». 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Голова Т. І. Баранова 
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РІШЕННЯ  

Колегії Державної архівної служби України  

від 26 травня 2015 року 

  

Про виконавську дисципліну в Державному департаменті 

страхового фонду документації 

 

Провівши аналіз виконання питань діяльності Державного 

департаменту СФД, насамперед якості виконання деяких 

документів, виникають проблеми організаційного характеру, які 

впливають на виконання загальних завдань Укрдержархіву. 

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 вирішено питання щодо нового місця зберігання 

документів та матеріальних носіїв секретної інформації СФД у 

відповідних захисних спорудах, що відповідають умовам 

зберігання вказаних документів. Також, не визначено нове місце 

дислокації позаміських пунктів управління.  

Не забезпечено в повному обсязі 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 регіонального вузлу звязку МНС. 

Слід констатувати перевищення керівництвом Державного 

департаменту СФД повноважень в частині взаємодії з центральним 

органом виконавчої влади. 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Рішення колегії Укрдержархіву від 31.03.2015 № 3/2 «Про 

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

Міністрів України, власних рішень», введеного в дію наказом 

Укрдержархіву від 03.04.2015 № 67 залишити без змін. 

2. Керівництву Державного департаменту СФД: 

- забезпечити ефективне функціонування державної системи 

страхового фонду документації; 

- виконувати в повному обсязі завдання з охорони, оборони 

об’єктів за які відповідає Державний департамент СФД; 

- неухильно дотримуватися чинних нормативно правових 

актів, що регламентують порядок взаємодії з центральними 

органами виконавчої влади. 

3. Департаменту діловодства, формування, зберігання та 

обліку документів НАФ (Сельченковій С. В) забезпечити ведення 

єдиної бази доручень з піврічною, щоквартальною або щомісячною 

періодичністю надання інформації, доступну для усіх структурних 

підрозділів Укрдержархіву. 

 

Голова Державної архівної служби України, 

Голова колегії Т. І. Баранова 

 

Секретар колегії Т. В. Галицька 

 

Про внесення змін до складу колегії ЦДАЗУ,  

затвердженого наказом Укрдержархіву від 13.12.2013 № 180 

від 13 липня 2015 року № 111 
 

Відповідно до п. 11 Положення про Центральний 

державний архів зарубіжної україніки, затвердженого наказом 

Міністерства юстиції України від 10.04.2012 року № 556/5  

НАКАЗУЮ: 

1. Вивести зі складу колегії Вороніна Віктора 

Миколайовича. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова Т. І. Баранова 
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Про внесення змін до складу комісії з перевірки знань  

з питань охорони праці в Укрдержархіві, затвердженого 

наказом Укрдержархіву від 26.02.2015 № 39 

від 17 липня 2015 року № 118 

 

У зв’язку з кадровими змінами 

НАКАЗУЮ: 

1. Виключити зі складу комісії з перевірки знань з питань 

охорони праці в Укрдержархіві Ткаченко О.Ю. 

2. Включити до складу комісії з перевірки знань з питань 

охорони праці в Укрдержархіві Кіслову Г. В. – головного 

спеціаліста відділу організаційно-аналітичної роботи та 

регіонального співробітництва департаменту організації архівної 

роботи. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на 

заступника Голови Бондарчука І. В. 

Голова Т. І. Баранова  

 

Про внесення змін до складу служби з охорони праці в 

Укрдержархіві, затвердженого наказом Укрдержархіву від 

03.12.2012 № 183 

від 17 липня 2015 року № 119 

У зв’язку з кадровими змінами 

НАКАЗУЮ: 

1. Виключити зі складу служби з охорони праці в 

Укрдержархіві Ткаченко О.Ю. 

2. Включити до складу служби з охорони праці в 

Укрдержархіві   Кіслову Г.В. – головного спеціаліста відділу 

організаційно-аналітичної роботи та регіонального співробітництва 

департаменту організації архівної роботи. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на 

заступника Голови Бондарчука І.В. 

Голова Т. І. Баранова 



61 

Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву 

від 21.07.2015   № 5/2 «Про дотримання Укрдержархівом 

положень Закону України «Про міжнародні договори», 

Положення про порядок укладання, виконання  

та денонсації міжнародних договорів України  

міжвідомчого характеру» 

від 21 липня 2015 року № 122 

 

Відповідно до пункту 12 Положення про Державну архівну 

службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 

квітня 2011 р. № 407, 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 21.07.2015 № 5/2 «Про дотримання Укрдержархівом положень 

Закону України «Про міжнародні договори», Положення про 

порядок укладання, виконання та денонсації міжнародних 

договорів України міжвідомчого характеру». 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Голова Т. І. Баранова 

 

РІШЕННЯ 

Колегії Державної архівної служби України 

 

Про дотримання Укрдержархівом положень Закону України 

«Про міжнародні договори», Положення про порядок  

укладан-ня, виконання та денонсації міжнародних  

договорів України міжвідомчого характеру 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника 

директора департаменту-начальника відділу міжнародного 

співробітництва та зв’язків з іншими установами департаменту 

організації архівної роботи Укрдержархіву Прилепішевої Ю. А. 

про стан дотримання Укрдержархівом положень законодавства 
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України про міжнародні договори, колегія констатує, що впродовж 

2014 – першого півріччя 2015 року на виконання нормативно-

правових актів у сфері зовнішніх зносин та міжнародних договорів 

відділом активізовано роботу з інвентаризації існуючих 

міжнародних договорів України міжвідомчого характеру, 

укладених Укрдержархівом в архівній сфері, аналізу їх 

відповідності чинному законодавству, визначення договорів, які 

втратили чинність, та внесення пропозиції про їх переукладення в 

разі визнання потреби сторонами, що їх уклали. 

Відділом внесено пропозиції до розширення географії 

співробітництва Укрдержархіву з державними архівними службами 

іноземних держав.  

21 квітня 2015 року підписано Угоду про співробітництво 

між Державною архівною службою України та Службою 

Головного архівіста Литовської Республіки та Угоду про співро-

бітництво між Державною архівною службою України та 

Національним архівом Латвійської Республіки. 

28 липня 2015 року планується підписання нові редакції 

Угоди про співробітництво між Державною архівною службою 

України та Національним архівом Угорщини та Протоколу про 

спільні проекти Державної архівної служби України та Національ-

ного архіву Угорщини. 

Досягнуто домовленості щодо підготовки до кінця 2015 

року нових редакцій Угод про співробітництво між Державною 

архівною службою України та Національним архівом Румунії та 

між Державною архівною службою України та Національним 

архівом Естонії. 

 Готується до підписання у поточному році нова редакція 

Договору про співробітництво з Меморіальним музеєм Голокосту 

(США). 

 Зроблено конкретні кроки у напрямку налагодження 

взаємовигідного співробітництва Укрдержархіву з Посольством 

Держави Ізраїль в Україні у напрямку задоволення соціально-

правових потреб громадян та установ обох держав на отримання 

доступу до архівної ретроспективної інформації. 

Забезпечено оприлюднення на офіційному веб-порталі 

Укрдержархіву «Архіви України» переліку міжнародних договорів 
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міжвідомчого характеру, укладених Укрдержархівом, інформація 

якого постійно оновлюється.  

Забезпечується неухильне дотримання законодавства у 

сфері міжнародних договорів, циркулярних листів та інших 

рекомендацій МЗС та Мін’юсту щодо порядку укладення, 

виконання та денонсації міжнародних договорів України 

міжвідомчого характеру. 

Усі міжнародні договори України міжвідомчого характеру в 

архівній сфері укладені Укрдержархівом на виконання доручень 

Кабінету Міністрів України. 

Міжнародні договори міжвідомчого характеру, укладені 

Укрдержархівом, підготовлені українською та відповідними 

іноземними мовами, при цьому усі тексти є автентичними. 

Контроль автентичності текстів українською та іноземними 

мовами здійснювався МЗС. 

Оригінали міжнародних договорів передано на постійне 

зберігання до МЗС, копії – до Мін’юсту для включення до Єдиного 

державного реєстру нормативно-правових актів і оприлюднення в 

інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України». 

У зв’язку з недосягненням остаточної згоди щодо текстів 

проектів до кінця поточного року буде повторно передано на 

погодження проекти Угод про співробітництво Укрдержархіву з 

державними архівними службами Республіки Молдова, 

Фінляндської Республіки, Республіки Кіпр, Алжирської Народної 

Демократичної Республіки, Португальської Республіки. Не 

отримано погодження Архіву Сербії на пропозицію Укрдержархіву 

щодо укладення Угоди про співробітництво. 

Відновлено роботу над реалізацією міжнародного гумані-

тарного архівного проекту – «Проект Іудаїка» та підготовлено 

новий проект відповід-ного Договору з Єврейською теологічною 

семінарією (Нью-Йорк, США). 

Слід відмітити активну міжнародну діяльність ЦДАВО, 

ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДАЗУ, держархівів Волинської, Закарпатської, 

Київської, Миколаївської, Одеської, Тернопільської, Херсонської 

областей. 

З метою подальшого розвитку взаємовигідного міжнарод-

ного співробітництва державних архівних установ та спеціальних 

установ СФД та дотримання законодавства у сфері зовнішніх 
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зносин  у 2015 році підготовлено та розіслано роз’яснення щодо 

порядку прийняття рішень про здійснення службових відряджень 

за кордон, вимоги до двосторонніх документів, що планується 

укласти із іноземними суб’єктами, інформацію про порядок 

взаємодії з зацікавленими у співробітництві архівними та іншими 

установами Російської Федерації. 

На виконання законодавства України про міжнародні 

договори та з метою подальшого розвитку взаємовигідного між-

народного співробітництва Укрдержархіву, державних архівних 

установ та спеціальних установ СФД колегія 

ВИРІШИЛА: 

1. Керівникам державних архівних установ та спеціальних 

установ СФД: 

1) посилити контроль за неухильним дотриманням вимог 

законодавства у сфері зовнішніх зносин та відповідних наказів та 

рекомендацій Укрдержархіву у частині обов’язкового погодження 

технічних завдань до службових відряджень за кордон та 

двосторонніх документів, що планується укласти із іноземними 

суб’єктами; 

2) звертати особливу увагу на зміст та форму документів, 

які готуються до підписання з іноземними партнерами, технічних 

завдань на відрядження за кордон, програм та інших документів, 

що розповсюджуватимуться під час міжнародних заходів в Україні 

та поза її межами; 

3) забезпечити неухильне інформування Укрдержархіву про 

проведення запланованих міжнародних зустрічей, переговорів, 

консультацій з представниками міжнародних установ та органі-

зацій. 

2. Відділу міжнародного співробітництва та зв’язків з 

іншими установами департаменту організації архівної роботи Укр-

держархіву (Прилепішева Ю.А.): 

1) продовжити роботу щодо забезпечення завчасного 

планування заходів міжнародного характеру як за кордоном, так і в 

Україні, належної підготовки і затвердження директивних 

документів щодо участі керівництва Укрдержархіву (делегацій 
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архівістів) у цих заходах, не допущення участі Укрдержархіву та 

державних архівних установ у цих заходах без своєчасного 

погодження з МЗС та без звітування про результати; 

2) продовжити роботу із підготовки до підписання Угод про 

співробітництво Укрдержархіву з державними архівними 

службами Республіки Молдова, Фінляндської Республіки, 

Республіки Кіпр, Алжирської Народної Демократичної Республіки, 

Португальської Республіки та підготувати нові редакції таких Угод 

з державними архівними службами Естонської Республіки та 

Республіки Румунія (до кінця 2015 року); 

3) забезпечити своєчасне подання для публікації на 

офіційному веб-порталі Укрдержархіву «Архіви України» 

інформації про укладені міжнародні договори міжвідомчого 

характеру в архівній сфері; 

4) у межах компетенції забезпечувати координацію 

міжнародного співробітництва державних архівних установ, 

спеціальних установ СФД з зацікавленими у співпраці з 

міжнародними установами та організаціями, надавати методичну 

допомогу при розроблені ними відповідних дво- або бага-

тосторонніх документів (угод, меморандумів, протоколів), інших 

документів. 

 

Голова Державної архівної служби, 

Голова колегії Т. І. Баранова 

 

Секретар колегії Т. В. Галицька 

 

Про затвердження складу колегії Центрального державного 

історичного архіву України, м. Київ 

від  28 липня 2015 року № 124 

Відповідно до п. 11 Положення про Центральний 

державний історичний архів України, м. Київ, затвердженого 

наказом Міністерства юстиції України від 21 травня 2012 року 

№ 761/5, та п. 3.2 Примірного положення про колегію 

центрального державного архіву, затвердженого наказом 

Укрдержархіву 28 грудня 2012 року № 193, 
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НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити склад колегії Центрального державного 

історичного архіву України, м. Київ, що додається. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної 

архівної служби України від 26.12.2014 № 170 «Про затвердження 

складу колегії Центрального державного історичного архіву 

України, м. Київ» та від 08.05.2015 № 79 «Про внесення змін до 

складу колегії Центрального державного історичного архіву 

України, м. Київ, затвердженого наказом Державної архівної 

служби від 26.12.2014 № 170». 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишається за 

Головою Укрдержархіву. 

В.о. Голови І. В. Бондарчук 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ Державної архівної 
служби України 
від 28.07.2015 № 124 

 

СКЛАД  

колегії Центрального державного історичного 

архіву України, м. Київ 

1. Музичук 

Ольга 

Володимирівна 

− директор Центрального 

державного історичного архіву 

України, м. Київ, голова колегії; 

2. Банар  

Яніна 

Олександрівна 

− архівіст 1 категорії сектору 

організаційно-кадрової роботи 

Центрального державного 

історичного архіву України, 

м. Київ, секретар колегії; 

3. Баранова  

Олена 

Вячеславівна 

− начальник відділу організації 

доступу користувачів Цент-

рального державного історич-

ного архіву України, м. Київ; 
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4.  Вершиніна 

Людмила 

Анатоліївна 

− начальник фінансово-

економічного відділу 

Центрального державного 

історичного архіву України, 

м. Київ; 

5. Вовк 

Ольга Борисівна 

− начальник відділу давніх актів 

Центрального державного 

історичного архіву України, 

м. Київ; 

6. Демченко 

Людмила 

Ярославівна 

− заступник директора з науково-

методичної роботи Центрального 

державного історичного архіву 

України, м. Київ; 

7. Мельник  

Олеся 

Віталіївна 

− завідувач сектору організаційно-

кадрової роботи Центрального 

державного історичного архіву 

України, м. Київ; 

8. Михайлова 

Оксана Іванівна 

− голова профспілки Центрального 

державного історичного архіву 

України, м. Київ; 

9. Москалець 

Вікторія 

Володимирівна 

− начальник відділу використання 

інформації документів 

Центрального державного 

історичного архіву України, м. 

Київ; 

10. Полозова  

Олена 

Вікторівна 

− заступник директора-головний 

зберігач фондів Центрального 

державного історичного архіву 

України, м. Київ; 

11. Путова 

Ганна 

Вадимівна 

− начальник відділу довідкового 

апарату та обліку документів 

Центрального державного 

історичного архіву України, 

м. Київ; 
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Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву  

від 21.07.2015    № 5/3 «Про стан правової роботи 

в Укрдержархіві за І півріччя 2015 року» 

від 04 серпня 2015 року № 126  

 

Відповідно до пункту 12 Положення про Державну архівну 

службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 

квітня 2011 р.      № 407, 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 

21.07.2015 № 5/3 «Про стан правової роботи в Укрдержархіві за І 

півріччя 2015 року». 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Голова Т. І. Баранова 

12. Прись  

Тетяна Петрівна 

− директор департаменту 

організації архівної роботи 

Державної архівної служби 

України; 

13. Соломко 

Тетяна 

Миколаївна 

− начальник відділу забезпечення 

збереженості документів 

Центрального державного 

історичного архіву України, 

м. Київ; 

14. Шандра 

Валентина 

Степанівна 

− професор, д.і.н, провідний 

науковий співробітник відділу 

історії України XIX – поч. XX ст.. 

Інституту історії України НАН 

України (за згодою) 
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РІШЕННЯ  

Колегії Державної архівної служби України 

 

Про стан правової роботи в Укрдержархіві  

за І півріччя 2015 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан правової 

роботи в Укрдержархіві за I півріччя 2015 року, колегія 

Укрдержархіву відзначає, що питання правового забезпечення 

діяльності Укрдержархіву та архівних установ займає одне з 

основних місць. 

Правове забезпечення діяльності Укрдержархіву здійснює 

сектор нормативно-правового забезпечення, який є самостійним 

структурним підрозділом та підпорядкований Голові Укрдерж-

архіву.  

Одним із основних завдань за звітний період була 

організація роботи, яка спрямована на правильне застосування та 

неухильне дотримання вимог актів законодавства, інших норма-

тивних документів працівниками Укрдержархіву під час 

здійснення покладених на них завдань і функціональних обов’яз-

ків. Перевірялися на відповідність чинному законодавству та 

візувалися проекти наказів. Проводилася перевірка на відпо-

відність чинному законодавству всіх проектів наказів та проектів 

нормативно-правових актів. Так, за І півріччя 2015 року розглянуто 

103  проекти наказів з основної діяльності (у І півріччі 2014 року – 

96) та 238 з кадрових питань (у І півріччі 2014 року – 158).  

Постійно проводилася робота щодо перегляду нормативно-

правових актів з метою приведення їх у відповідність з актами 

законодавства, усунення множинності, скасування застарілих актів 

і таких, що не відповідають новим умовам соціально-економічного 

розвитку України.  

З метою удосконалення нормативної бази, враховуючи 

пропозиції архівних установ та спеціальних установ страхового 

фонду документації розроблено 23 проекти нормативно-правових 

актів (у І півріччі 2014 року – 9), а саме: 1 законопроект 

(у І півріччі 2014 року – 2), 8 проектів постанов (у І півріччі 

2014 року – 2) і 2 проекти розпоряджень Кабінету Міністрів 

України, 1 проект Указу Президента України (у І півріччі 
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2014 року – 1), та 11 проектів наказів Міністерства юстиції з 

питань архівної справи і діловодства (у І півріччі 2014 року – 4). 

Крім того, розроблено 5 проектів міжнародних договорів (з них 

підписано 2). 

Усього у І півріччі 2015 року прийнято 20 нормативно-

правових актів (у І півріччі 2014 року – 2), що свідчить про значне 

покращення якості підготовки проектів нормативно-правових 

актів. 

В Укрдержархіві ведеться єдиний електронний реєстр 

нормативно-правових актів, виданих після 24.08.1991, який розмі-

щено на веб-порталі у рубриці «Нормативна база». Нормативно-

правових актів, виданих до 24.08.1991 року в Укрдержархіві немає. 

Проведено 23 юридичних та 23 антидискримінаційних 

експертизи проектів нормативно-правових актів, розроблених 

структурними підрозділами Укрдержархіву.  

Опрацьовано 24 проекти нормативно-правових актів, що 

надійшли від центральних органів виконавчої влади на погод-

ження.  

Проведено роботу щодо обліку, підтримання у контроль-

ному стані міжнародних договорів. На веб-порталі Укрдержархіву 

у рубриці «Міжнародні контакти» розміщено Перелік міжнародних 

договорів міжвідомчого характеру, укладених Укрдержархівом, 

який налічує 29 діючих угод про співробітництво, 2 Протоколи про 

спільні проекти, 3 Меморандуми про співробітництво.  

Протягом звітного періоду було надано 32 письмових 

(у І півріччі 2014 року – 12) та 59 усних (у І півріччі 2014 року – 43) 

роз’яснень щодо застосування законодавчих та інших нормативно-

правових актів у сфері архівної справи, діловодства та страхового 

фонду документації. 

Для забезпечення діяльності Укрдержархіву у звітному 

періоді було укладено 4 договори. Для забезпечення діяльності 

Державного департаменту страхового фонду документації Укр-

держархіву - 5 договорів та 15 додаткових угод.  

Здійснювалася робота по укладанню контрактів з керівни-

ками спеціальних установ страхового фонду документації, що 

належать до сфери управління Укрдержархіву. У звітному періоді 

було укладено 4 контракти. 
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Крім цього, постійно надавалися юридичні консультації 

державним архівним установам та спеціальним установам страхо-

вого фонду документації. 

Претензійно-позовна робота не проводилась у зв’язку з 

відсутністю потреби у її проведенні. 

З метою забезпечення належної організації правової роботи 

в Укрдержархіві колегія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію «Про стан правової роботи в Укрдержархіві 

за І півріччя 2015 року» взяти до відома. 

2. Сектору нормативно-правового забезпечення Укрдерж-

архіву, сектору кадрової роботи та методично-правового забез-

печення Державного департаменту СФД разом з керівниками 

структурних підрозділів Укрдержархіву продовжувати роботу 

щодо перегляду нормативно-правових актів у сфері архівної 

справи, діловодства та страхового фонду документації. 

3. Сектору нормативно-правового забезпечення продов-

жувати проведення юридичної та антидискримінаційної експертиз 

проектів нормативно-правових актів, розроблених структурними 

підрозділами Укрдержархіву.  
  

Голова Державної архівної служби, 

Голова колегії Т. І. Баранова 
 

Секретар колегії Т. В. Галицька 

 

Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву  

від 21.07.2015    № 5/1 «Про стан виконання Державною 

архівною службою у І півріччі 2015 року завдань,  

визначених актами і дорученнями Президента України, 

Кабінету Міністрів України у сфері державної  

кадрової політики» 

від  04 серпня 2015 року № 127 

Відповідно до пункту 12 Положення про Державну архівну 

службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 

квітня 2011 р. № 407, та пункту 41 Положення про колегію 



72 

Державної архівної служби України, затвердженого наказом 

Укрдержархіву від 25 липня 2011 р. № 13, 

НАКАЗУЮ: 

1.Ввести в дію рішення колегії Укрдержархіву 

від 21.07.2015 № 5/1 «Про стан виконання Державною архівною 

службою у І півріччі 2015 року завдань, визначених актами і 

дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України у 

сфері державної кадрової політики». 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Голова Т. І. Баранова 

 

РІШЕННЯ  

Колегії Державної архівної служби України 

 

Про стан виконання Державною архівною службою  

у I півріччі 2015 року завдань, визначених актами  

і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів 

України у сфері державної кадрової політики 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 

кадрового забезпечення Укрдержархіву Щебликіної Н.Д. про стан 

реалізації державної кадрової політики, колегія Укрдержархіву 

зазначає, що основні зусилля у I півріччі 2015 року спрямовувалися 

на практичну реалізацію завдань, визначених актами і 

дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України у 

сфері державної кадрової політики та здійснення систематичного 

контролю за їх виконанням. 

Проводилася робота щодо виконання Указу Президента 

України від 01.02.2012 № 45/2012 «Про Стратегію державної 

кадрової політики на 2012 – 2020 роки».  

На виконання Закону України «Про формування та 

розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, 

наукових, науково – педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» розроблено та 

затверджено наказом Міністерства юстиції України від 03.04.2015 

№ 494/5 Порядок формування і розміщення державного замов-
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лення на підготовку фахівців та наукових кадрів для потреб 

Державної архівної служби України та підготовлено пропозиції до 

проекту державного замовлення на підготовку наукових кадрів для 

потреб Державної архівної служби України на 2015 – 2017 роки. 

Дотримано вимоги встановленого порядку призначень на 

посади та звільнень з посад керівників місцевих архівних установ. 

У I півріччі погоджено призначення директорів Державного архіву 

Сумської області та Державного архіву Херсонської області.  

Відповідно до Положення про Державну архівну службу 

України, затвердженого Указом Президента України від  6 квітня 

2011 року № 407, укладено контракти з директорами Західного 

регіонального центру страхового фонду документації, Південно – 

західного регіонального центру страхового фонду документації, 

Північного регіонального центру страхового фонду документації 

та Донбаського регіонального центру страхового фонду 

документації. 

Ведеться контроль за присвоєнням рангів державним 

службовцям, обчисленням загального стажу і стажу державної 

служби, наданням щорічної та додаткової відпусток відповідно до 

норм чинного законодавства. Здійснюються певні заходи, щодо 

підвищення кваліфікації працівників апарату Укрдержархіву, 

Державного департаменту СФД, центральних державних архівів за 

професійними програмами та програмами короткотермінових 

семінарів в Інституті підвищення кваліфікації кадрів Національної 

академії державного управління при Президентові України. 

Працівникам створюються сприятливі умови для отримання 

у навчальних закладах вищої або другої вищої освіти, а також 

можливості навчання в аспірантурі при Українському науково – 

дослідному інституті архівної справи та документознавства. 

На виконання вимог Закону України «Про очищення 

влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей 

щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і 

четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                 

від 16 жовтня 2014 року № 563, та Плану проведення перевірок 

відповідно до Закону України «Про очищення влади», 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 

жовтня 2014 року № 1025-р, наказу Державної архівної служби 
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України від 9 лютого 2015 року № 30 «Про початок проведення в 

Укрдержархіві перевірки, передбаченої Законом України «Про 

очищення влади» направлено запити до Генеральної прокуратури, 

Державної фіскальної служби, Державної судової адміністрації, 

Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ та Служби 

безпеки України на проведення перевірки, передбаченої Законом 

України «Про очищення влади» стосовно керівників структурних 

підрозділів Укрдержархіву та державних службовців апарату 

Укрдержархіву та Державного департаменту СФД.  

Проводиться робота з особами, зарахованими до кадрового 

резерву. 

З метою популяризації архівної роботи, залучення молоді до 

роботи в архівних установах створювалися умови для проходження 

практики студентами вищих навчальних закладів.  

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» 

розглядалися пропозиції, заяви громадян, надавалися роз’яснення 

відповідно до компетенції відділу кадрового забезпечення. 

Відділом кадрового забезпечення в установлені терміни 

надаються звітні, інформаційні та статистичні матеріали до 

Національного агентства з питань державної служби України та 

інших центральних органів виконавчої влади. 

Проводиться інша робота, пов’язана із застосуванням 

законодавства про працю та державну службу. 

З метою забезпечення ефективної реалізації державної 

кадрової політики колегія: 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію «Про стан виконання завдань, визначених 

актами і дорученнями Президента України у сфері державної 

кадрової політики за I півріччя 2015 року» взяти до відома. 

2. Керівникам Державного департаменту СФД, центральних 

державних архівних установ: 

2.1. продовжити роботу, спрямовану на практичне 

виконання законів України, актів і доручень Президента України та 

Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової 

політики, здійснення систематичного контролю за безумовним 

виконанням актів законодавства у цій сфері; 
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2.2. забезпечити неухильне дотримання вимог чинного 

законодавства при призначенні на посади, пов’язані з виконанням 

функцій держави, та проходженні державної служби; 

2.3. дотримуватися основних принципів функціонування 

ефективної системи резерву кадрів, наступності у роботі – 

співпраці досвідчених і молодих перспективних працівників; 

2.4. дотримуватися вимог законодавства при складанні 

графіку відпусток працівників з метою недопущення виникнення 

заборгованості по оплаті відпусток та виплати допомоги на 

оздоровлення;  

2.5.сприяти підвищенню кваліфікації працівників установ; 

2.6 проводити роботу з особами, зарахованими до кадрового 

резерву. 

3. Відділу кадрового забезпечення Укрдержархіву: 

- продовжити проведення системної роботи з кадрами; 

- забезпечити роботу по завершенню перевірок відповідно 

до Закону України «Про очищення влади». 

4. Українському науково-дослідному інституту архівної 

справи та документознавства створити робочу групу для розроб-

лення концепції створення та розвитку центру підвищення квалі-

фікації працівників архівних установ України. 

Голова Державної архівної служби 

Голова колегії Т. І. Баранова 

 

Секретар колегії Т. В. Галицька 

 

 

Про внесення змін до складу колегії Центрального  

державного електронного архіву України,  

затвердженого наказом Укрдержархіву від 05.06.2015 № 96 

від  31 серпня 2015 року № 135 

Відповідно до п 3.2 Примірного положення про колегію 

центрального державного архіву, затвердженого наказом 

Укрдержархіву 28 грудня 2012 року № 193, та у зв’язку з 

кадровими змінами 
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НАКАЗУЮ: 

1. Виключити зі складу колегії Центрального державного 

електронного архіву України Фіткуліна Олександра Тагіровича 

головного спеціаліста відділу інформаційних технологій 

Центрального державного електронного архіву, секретаря колегії. 

2. Включити до складу колегії Центрального державного 

електронного архіву України Муравйову Валерію Вікторівну 

головного спеціаліста сектора кадрової та режимно-секретної 

роботи Центрального державного електронного архіву, секретаря 

колегії. 

 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Голова Т. І. Баранова 

 

 

Про організацію розповсюдження друкованої продукції 

від 30 вересня 2015 року № 142 

Відповідно до підпункту 34 пункту 4 Положення про 

Державну архівну службу України, затвердженого Указом 

Президента України від 06.04.2011 № 407, та з метою 

впорядкування розповсюдження Укрдержархівом друкованої 

продукції, виданої державними архівними установами або 

переданої іншими установами для використання в діяльності 

державних архівних установ 

НАКАЗУЮ: 

1. ДЦЗД НАФ (Венгель Г.О.) на постійній основі 

забезпечувати виготовлення друкованої продукції (журнал “Архіви 

України”, “Вісник Державної архівної служби” тощо) та 
здійснювати її передачу на зберігання до ДЕКС ЦДАУ. 

2. Покласти на ДЕКС ЦДАУ (Мікунов В.М.) функції з 

прийому, зберігання, обліку на позабалансовому рахунку: 

друкованої продукції, що надходить від ДЦЗД НАФ; 
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друкованої продукції, що надходить на безоплатній основі 

від державних архівних установ, бібліотечних та наукових установ. 

3. Покласти на головного спеціаліста відділу використання 

інформації департаменту організації архівної роботи Укрдерж-

архіву Подлозовік К.О. функції з розповсюдження серед установ та 

посадових осіб, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу, 
друкованої продукції, що перебуває на зберіганні в ДЕКС ЦДАУ. 

4. Фінансово-економічному управлінню Укрдержархіву 

(Стадник В.А.) щомісячно здійснювати перевірку оформлення 
документів про рух друкованої продукції в Укрдержархіві. 

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держком-

архіву від 16.03.2009 № 43 “Про організацію розповсюдження 
друкованої продукції”. 

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

Голова Т. І. Баранова 

 

додаток 1 

до наказу від 30. 09.2015 № 142 

 

РЕЄСТР РОЗСИЛКИ 

__________________________________________________________ 
(назва друкованого видання) 

 

№ 

п/п 
Кому ПІБ 

Кіль-

сть 

прим. 

Підпис Дата 

1.  Голова Укрдержархіву   1   

2.  Перший заступник Голови  1   

3.  Заступник Голови  1   



78 

№ 

п/п 
Кому ПІБ 

Кіль-

сть 

прим. 

Підпис Дата 

4.  Департамент організації 

архівної роботи 

 5   

5.  Департамент діловодства, 

формування, зберігання та 

обліку документів НАФ 

 4   

6.  Фінансово-економічне 

управління 

 1   

7.  Сектор режимно-секретної 

та мобілізаційної роботи 

 1   

8.  Державний департамент 

страхового фонду 

документації 

 1   

Центральні державні архівні та наукові установи 

9.  УНДІАСД  1   

10.  ЦДАВО України  1   

11.  ЦДАГО України  1   

12.  ЦДІАК України  1   

13.  ЦДІАЛ України  1   

14.  ЦДКФФА України  1   

15.  ЦДНТА України  1   

16.  ЦДАМЛМ України  1   

17.  ЦДЕА України  1   
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№ 

п/п 
Кому ПІБ 

Кіль-

сть 

прим. 

Підпис Дата 

18.  ДЦАЗУ  1   

19.  ДНАБ, м. Київ  2   

Державні архіви областей, м. Києва 

20.  Вінницької області  1   

21.  Волинської області  1   

22.  Дніпропетровської області  1   

23.  Донецької області  1   

24.  Житомирської області  1   

25.  Закарпатської області  1   

26.  Запорізької області  1   

27.  Івано-Франківської 

області 

 1   

28.  Київської області  1   

29.  Кіровоградської області  1   

30.  Луганської області  1   

31.  Львівської області  1   

32.  Миколаївської області  1   

33.  Одеської області  1   
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№ 

п/п 
Кому ПІБ 

Кіль-

сть 

прим. 

Підпис Дата 

34.  Полтавської області  1   

35.  Рівненської області  1   

36.  Сумської області  1   

37.  Тернопільської області  1   

38.  Харківської області  1   

39.  Херсонської області  1   

40.  Хмельницької області  1   

41.  Черкаської області  1   

42.  Чернівецької області  1   

43.  Чернігівської області  1   

44.  м. Києва  1   

Галузеві державні архіви 

45.  Міністерства оборони   1   

46.  Міністерства внутрішніх 

справ 

 1   

47.  Міністерства закордонних 

справ 

 1   

48.  Державної 

Гідрометеослужби 

 1   
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№ 

п/п 
Кому ПІБ 

Кіль-

сть 

прим. 

Підпис Дата 

49.  Служби безпеки  1   

50.  Служби зовнішньої 

розвідки 

 1   

51.  Державного департаменту 

з питань виконання 

покарань 

 1   

52.  Управління державної 

охорони  

 1   

53.  Державного 

інформаційного 

геологічного фонду 

 1   

54.  Державного картографо-

геодезичного фонду  

 1   

55.  Державного захисту 

спеціального зв’язку та 

захисту інформації 

 1   

56.  Державної прикордонної 

служби 

 1   

Члени Головної редакційної колегії Укрдержархіву з підготовки архівних 

довідників за Програмою "Архівні зібрання України" (крім тих, які 
працюють у державних архівних установах) 

57.  Валерій Смолій 1   

58.  Владислав Верстюк 1   

59.  Георгій Папакін 1   

60.  Микола Щербак 1   
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№ 

п/п 
Кому ПІБ 

Кіль-

сть 

прим. 

Підпис Дата 

61.  Руслан Пиріг 1   

Члени редакційної колегії науково-практичного журналу “Архіви України” 

(крім тих, які працюють у державних архівних установах) 

62.  Анджей Бернат 1   

63.  Валентина Піскун 1   

64.  Володимир Васильєв  1   

65.  Костянтин Новохатський  1   

66.  Рамоюс Крауяліс 1   

67.  Тарас Чухліб 1   

68.  Ярослав Федорук 1   

Всього: 64 прим. 

“______” _______________ 201 р. 
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Додаток 2 

д

о наказу від 30. 09.2015 № 142 

 

РЕЄСТР РОЗСИЛКИ 

__________________________________________________________ 
(назва друкованого видання) 

 

№ 

п/п 
Кому Адреса 

Кіль-

сть 

прим. 

1.  Адміністрація Президента 
України 

вул. Банкова, 11, 

м. Київ, 01220 

1 

2.  Секретаріат Кабінету Міністрів 
України 

вул. М. 

Грушевського, 
12/2, 

м. Київ, 01008 

1 

3.  Верховна Рада України вул. М. 

Грушевського, 5, 

м. Київ, 01008 

1 

4.  Державний комітет телебачення 
та радіомовлення України 

вул. Прорізна, 2, 

м. Київ, 016001 

1 

5.  Інститут історії України НАН 
України 

вул. М. 
Грушевського, 4, 

м. Київ, 01001 

1 

6.  Національна бібліотека України  

імені В.І. Вернадського НАН 
України 

просп. 40-річчя 
Жовтня, 3, 

м. Київ, 03039 

11 
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№ 

п/п 
Кому Адреса 

Кіль-

сть 

прим. 

7.  Національна парламентська 
бібліотека України 

вул. М. 
Грушевського, 1, 

м. Київ, 01001 

1 

8.  Національна історична 
бібліотека України 

вул. Лаврська, 9, 

м. Київ, 01015 

2 

9.  Державна наукова установа 

“Книжкова палата України імені 
Івана Федорова” 

просп. Ю. 

Гагаріна, 27, 
м. Київ, 02660 

1 

10.  Львівська національна наукова 

бібліотека України імені               

В. Стефаника 

вул. Стефаника, 2, 

м. Львів, 79000 

1 

11.  Одеська національна наукова 
бібліотека ім. М. Горького 

вул. Пастера, 13, 

м. Одеса, 65000 

1 

12.  Харківська державна наукова 
бібліотека ім. В.Г. Короленка 

пров. Короленка, 
18, 

м. Харків, 61003 

1 

13.  Наукова бібліотека  

ім. М. Максимовича Київського 

національного університету  
імені Тараса Шевченка 

вул. 

Володимирська, 
58, 

м. Київ, 01601 

1 

14.  Інститут української археографії  

та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського НАН 

України 

вул. 

Трьохсвятительсь
ка, 4, 

м. Київ, 01001 

1 
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№ 

п/п 
Кому Адреса 

Кіль-

сть 

прим. 

15.  Національний музей історії 

України у Другій світовій війні. 
Меморіальний комплекс 

вул. Лаврська, 24, 

м. Київ, 01015 

1 

16.  Українсько-американський 

благодійний фонд “Сейбр-
Світло” 

вул. 
Козельницька, 4, 

м. Львів, 79026 

2 

17.  ФОП Артьоменко Т. В. - 3 

Всього: 31 прим. 

“______” _______________ 201 р. 

 

Про створення робочої групи з питань реалізації пілотного 

проекту щодо надання електронних архівних послуг  

від 05 жовтня 2015 року №146 

 

З метою підготовки та реалізації пілотного проекту щодо 

надання електронних архівних послуг фізичним та юридичним 

особам  

НАКАЗУЮ: 

1. Створити робочу групу у складі: 

Бондарчук І. В. – заступник Голови Укрдержархіву,  

голова робочої групи; 

Денисенко О. В. – заступник директора департаменту 

начальник відділу нормативно-методичного забезпечення 

діловодства Укрдержархіву – заступник голови робочої групи; 

Прись Т. П. – директор департаменту організації архівної 

роботи Укрдержархіву; 
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Сельченкова С. В. – директор департаменту діловодства, 

формування, зберігання та обліку документів Національного 

архівного фонду Укрдержархіву; 

Бобрицький С. М. – директор Науково-дослідного, проект-

но-конструкторського та технологічного інституту мікрографії; 

Гаранін О. Я. – директор Українського науково-дослідного 

інституту архівної справи та документознавства; 

Ємельянова Т. О. – заступник директора Центрального 

державного кінофотофоноархіву ім. С. Г. Пшеничного; 

Каменева С. А. – директор Державного архіву Київської 

області (за згодою); 

Ковтанюк Ю. С. – директор Центрального державного 

електронного архіву України; 

Маковська Н. В. – директор Центрального державного 

архіву вищих органів влади та управління України; 

Марканич М. В. – заступник директора Державного архіву 

Закарпатської області (за згодою); 

Квіта Г. І. – заступник начальника відділу електронних 

архівів державного підприємства «Національні інформаційні 

системи» (за згодою); 

Лісневська В. О. – начальник відділу електронних архівів 

державного підприємства «Національні інформаційні системи» (за 

згодою). 

2. Робочій групі з питань підготовки та реалізації пілотного 

проекту щодо надання електронних архівних послуг: 

– розробити Перелік електронних послуг та подати його на 

затвердження до 19.10.2015; 

– розробити План реалізації пілотного проекту щодо 

надання електронних архівних послуг згідно з Переліком 

електронних послуг та подати його на затвердження до 01.11.2015. 

3. Визначити учасниками запровадження пілотного проекту 

щодо надання електронних архівних послуг через Інтернет 

Державний департамент страхового фонду документації 

Укрдержархіву, Центральний державний архів вищих органів 

влади та управління України, Центральний державний 

кінофотофоноархів ім. С.Г.Пшеничного, державні архіви 

Закарпатської та Київської областей. 
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4. Директорам Державного департаменту страхового фонду 

документації, Центрального державного архіву вищих органів 

влади та управління України, Центрального державного 

кінофотофоноархіву                  ім. С. Г. Пшеничного, державних 

архівів Закарпатської та Київської областей– вжити вичерпних 

заходів щодо реалізації пілотного проекту щодо надання 

електронних архівних послуг та за результатами його реалізації 

подати звіти заступнику Голови Укрдержархіву, голові робочої 

групи Бондарчуку І.В. у строк, визначений у Плані реалізації 

пілотного проекту щодо надання електронних архівних послуг. 

5. Заступнику Голови Укрдержархіву, голові робочої групи 

Бондарчуку І.В. на підставі отриманих звітів від учасників 

пілотного проекту щодо надання електронних архівних послуг 

узагальнити результати реалізації цього пілотного проекту, у 

тримісячний строк забезпечити створення Концепції надання 

електронних архівних послуг і подати на розгляд Нормативно-

методичної комісії Укрдержархіву. 

6. Першому заступнику Голови Укрдержархіву, голові 

Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву Кісілю І.М. 

забезпечити позачерговий розгляд Концепції надання електронних 

архівних послуг на засіданні комісії. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Голова Т. І. Баранова 

 

Про проведення комплексної перевірки діяльності  

Держархіву Кіровоградської області  

від 15 липня 2015 року № 155 

 

Відповідно до п. 2.7.1.2 Плану роботи Державної архівної 

служби України на 2015 рік, затвердженого Головою Державної 

архівної служби України 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести комплексну перевірку стану роботи Держархіву 

Кіровоградської області з 26 по 30 жовтня 2015 року. 
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2. Затвердити склад робочої групи фахівців Укрдержархіву 

для проведення комплексної перевірки стану роботи Держархіву 

Кіровоградської області: 

 
Денисенко О. В. – заступник директора департаменту –

 начальник відділу нормативно-методичного забезпечення 

діловодства Укрдержархіву, керівник групи; 

Паламарчук І.С. – заступник директора департаменту – 

начальник відділу зберігання та обліку документів НАФ 

департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку 

документів НАФ Укрдержархіву; 

Кузнєцова М.І. – начальник відділу формування НАФ 

департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку 

документів НАФ Укрдержархіву. 

Ярошенко Д.В. – начальник відділу використання 

інформації департаменту організації архівної роботи 

Укрдержархіву; 

3. Членам робочої групи до 06 листопада 2015 року 

підготувати та подати керівнику робочої групи матеріали для 

узагальнення та підготовки до розгляду на черговому засіданні 

колегії Укрдержархіву.  

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Голова Т. І. Баранова 

 

 

Про затвердження складу колегії  

Державної архівної служби України  

від 15 жовтня 2015 року № 156 
 

Відповідно до п. 12 Положення про Державну архівну 

службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 

квітня 2011 року № 407/2011 та до Положення про колегію 

Державної архівної служби України затвердженого наказом 

Укрдержархіву від 25 липня 2011року № 13 

НАКАЗУЮ: 
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1. Затвердити склад колегії Державної архівної служби 

України (додається). 

2. Вважати такими, що втратили чинність, накази Укрдерж-

архіву 

від 04.12.2014 № 148 «Про затвердження складу колегії 

Державної архівної служби України»; 

від 24.12.2014 № 159 «Про внесення змін до складу колегії 

Державної архівної служби, затвердженого наказом Державної 

архівної служби від 04.12.2014 року № 148»; 

від 31.01.2015 № 16 «Про внесення змін до складу колегії 

Державної архівної служби, затвердженого наказом Державної 

архівної служби від 04.12.2014 року № 148»; 

від 19.02.2015 № 34 «Про внесення змін до складу колегії 

Державної архівної служби, затвердженого наказом Державної 

архівної служби від 04.12.2014 року № 148»; 

від 26.02.2015 № 38 «Про внесення змін до складу колегії 

Державної архівної служби, затвердженого наказом Державної 

архівної служби від 04.12.2014 року № 148»; 

від 12.05.2015 № 82 «Про внесення змін до складу колегії 

Державної архівної служби, затвердженого наказом Державної 

архівної служби від 04.12.2014 року № 148»; 

від 21.05.2015 № 87 «Про внесення змін до складу колегії 

Державної архівної служби, затвердженого наказом Державної 

архівної служби від 04.12.2014 року № 148». 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова Т. І. Баранова 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державної архівної 
служби України  
від 15 жовтня 2015 року 

№ 156 

СКЛАД  

колегії Державної архівної служби України 

 

1. Баранова  

Тетяна Іванівна 

Голова Державної архівної служби, 

голова колегії 

2. Бойко Євгеній 

Дмитрович 

директор Донбаського регіонального 

центру СФД 

3. Бондарчук  

Ігор Володимирович  

заступник Голови Державної архівної 

служби 

 

4. Каменчук 

Віталій Андрійович  

директор Північного регіонального 

центру СФД 

5. Кісіль 

Іван Миколайович 

перший заступник Голови Державної 

архівної служби 

6. Клепак 

Григорій  

Олексійович 

заступник Голови Національної спілки 

краєзнавців України, Голова 

Громадської ради при Державній 

архівній службі України 

7. Ковтанюк  

Юрій Славович 

директор Центрального державного 

електронного архіву України 

8. Музичук 

Ольга  

Володимирівна 

директор Центрального державного 

історичного архіву України, м. Київ 

9. Нікітіна 

Тетяна Василівна 

голова ЦК профспілки працівників 

державних установ України 
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10. Прись  

Тетяна Петрівна  

директор департаменту організації 

архівної роботи Державної архівної 

служби 

11. Прилепішева  

Юлія Анатоліївна  

 

заступник директора департаменту - 

начальник відділу міжнародного 

співробітництва та зв’язків з іншими 

установа Державної архівної служби, 

Голова первинної профспілкової 

організації Укрдержархів 

12. Рудь 

Віталій Леонідович  

завідувач сектору взаємодії з 

Державною архівною службою України 

Міністерства юстиції 

13. Сельченкова  

Світлана Вікторівна  

директор департаменту діловодства, 

формування, зберігання та обліку 

документів НАФ Державної архівної 

служби 

14.  Сав’як  

Віктор Павлович 

начальник галузевого державного архіву 

Служби зовнішньої розвідки (за згодою) 

15. Татусь 

Наталія Іванівна 

начальник галузевого державного архіву 

Міністерства внутрішніх справ України 

(за згодою) 

16. Чижова  

Олена Валеріївна 

директор Центрального державного 

архіву-музею літератури і мистецтва 

України 

17. Щербак 

Микола Григорович 

 

Голова Правління Спілки архівістів 

Українидоктор історичних наук, 

професор, завідуючий кафедри 

архівознавства та спеціальних галузей 

історичної науки Київського 

національного університету імені Тараса 

Шевченка 
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 Кіслова  

Ганна  

Володимирівна 

головний спеціаліст відділу 

організаційно-аналітичної роботи та 

регіонального співробітництва 

Державної архівної служби, секретар 

колегії. 

 

 

Про організацію виконання наукових робіт у сфері 

страхового фонду документації у 2016 році 

від 28 жовтня 2015 року № 157 

 

Відповідно до вимог пункту 1.7 Положення про організацію 

наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби 

України у сфері страхового фонду документації України, 

затвердженого наказом Мін’юсту від 02.04.2013 № 618/5 

(зареєстровано в Мін’юсті 04.04.2013 за № 549/23081) (далі – 

Положення) та з метою виконання пунктів 3.1, 3.2 Положення і 

пункту 6.1.3.1 СОУ 84.2-37552598-011:2014 «СФД. Порядок 

проведення наукових робіт» 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Директору Науково-дослідного, проектно-конструк-

торського та технологічного інституту мікрографії Бобрицькому 

С.М. у термін до 10.11.2015 розробити і подати на затвердження 

Укрдержархіву проекти технічних завдань на виконання у 2016 

році таких наукових робіт: 

«Дослідження принципів оброблення копій документів, 

наданих на мікрофільмування в електронному вигляді, на підставі 

показників якості бінарних, напівтонових і кольорових цифрових 

зображень»; 

«Дослідження та аналіз різновидів форматів паковання для 

тривалого та постійного архівного зберігання документів»; 

«Дослідження задачі вхідного контролю якості електронних 

паспортів потенційно небезпечних об’єктів для її автоматизації»; 

«Дослідження процесу електронної паспортизації та 

структури інформаційних даних для створення електронного 
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документообігу щодо забезпечення функціювання державної 

системи страхового фонду документації»; 

«Дослідження перспектив застосування Інтернет-технологій 

для забезпечення віддаленого доступу до документів 

Національного архівного фонду, що зберігаються в Центральному 

державному науково-технічному архіві України, та довідкового 

апарату до них»; 

«Дослідження нормативної документації на об’єкти 

будівництва та визначення вартості виконання робіт з формування 

страхового фонду залежно від їх функціонального призначення»; 

«Дослідження порядку створення та формування страхового 

фонду документації на об’єкти будівництва у зв’язку із змінами в 

нормативно-правовій базі сфери будівництва та сучасними 

потребами державної системи страхового фонду документації»; 

«Розроблення рекомендацій щодо впровадження 

результатів досліджень матеріалів міжнародних стандартів для 

відповідності науково-технічної продукції страхового фонду 

документації вимогам міжнародної та європейської системи 

технічного регулювання»; 

«Дослідження виробничих процесів та технологій на різних 

стадіях життєвого циклу мікрофільму страхового фонду 

документації для встановлення загальних технічних вимог до 

нього». 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова Т. І. Баранова 

 

 

Про посилення пожежної безпеки  

від 06 листопада 2015 року № 164 

 

Відповідно до пункту  2 розділу ІІ Правил пожежної 

безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697,  
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НАКАЗУЮ: 

 

1. Призначити відповідальними за пожежну безпеку у 

робочих приміщеннях Державної архівної служби осіб, згідно з 

додатком. 

2. Дирекції з експлуатації комплексу споруд центральних 

державних архівних установ України (Мікунов В.М.) організувати 

виготовлення і розміщення на видимих місцях у робочих 

приміщеннях табличок з інформацією про відповідальних за 

пожежну безпеку, призначених цим наказом. 

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного 

комітету архівів України від 03.10.2011 року № 68 «Про посилення 

пожежної безпеки». 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на 

заступника Голови відповідно до розподілу функціональних 

обов’язків.  

 

Голова Т. І. Баранова 

 

 

Додаток  

до наказу Державної архівної 

служби України  

від 06.11.2015 № 164 

 

Список осіб, відповідальних за пожежну безпеку у робочих 

приміщеннях Державної архівної служби 

 

Гриневич В.В.  – кімната № 10; 

Приймаченко Ю.О.  – кімната № 10а; 

Денисенко О.В.  – кабінет № 29; 

Нагурська О.В.  – кімната № 31; 

Бондарчук І.В.  – кімната № 32; 

Солодовник Л.М.  – кімната № 34, 35; 

Кісіль І.М. – кімната № 36; 

Шамич Г.О.  – кімната №37; 
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Малюк Г.В.  – кімната № 38; 

Стадник В.А.  – кімната № 40; 

Кіслова Г.В.  – кімната № 41; 

Ліщина В.В.  – кімната № 43; 

Ярошенко Д.В.  – кімната № 44; 

Бачило М.М.  – кімната № 45; 

Прилепішева Ю.А.  – кімната № 46; 

Швець О.І.  – кімната № 47; 

Кузнєцова М.І.  – кімната № 67; 

Прись Т.П.  – кімната № 68; 

Сельченкова С.В.  – кімната № 69; 

Паламарчук І.С.  – кімната № 78. 

 

 

Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву  

від 29.10.2015 № 6/1 «Про результати ведення  

Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів»  

від 09 листопада 2015 року № 166 

 

Відповідно до пункту 41 Положення про колегію Державної 

архівної служби України, затвердженого наказом Укрдержархіву 

від 25 липня 2011 року № 13, 

НАКАЗУЮ: 

1. Ввести в дію рішення колегії Укрдержархіву від 

29.10.2015 № 6/1 «Про результати ведення Державного реєстру 

потенційно небезпечних об’єктів». 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Голова Т. І. Баранова 
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РІШЕННЯ 

Колегії Державної архівної служби України  

від 29 жовтня 2015 року  

 

Про результати ведення Державного реєстру потенційно 

небезпечних об’єктів 

 

Станом на 23 жовтня 2015 року у Державному реєстрі 

потенційно небезпечних об’єктів (далі – ПНО) зареєстровано 25368 

об’єктів. 

Протягом 2015 року до бази даних Державного реєстру 

ПНО внесено відомості про 408 об’єктів, оновлені (актуалізовані) 

дані про 1723 об’єкти, вилучено з реєстру 140 ПНО, оформлено 

2131 Свідоцтво про реєстрацію потенційно небезпечних об’єктів, 

надано за запитами 29 витягів із Державного реєстру ПНО. 

Загалом, в межах ведення реєстру було оброблено інформацію 

щодо 2271 об’єкта проти 2737 та 2683 об’єктів 2014 і 2013 років 

відповідно, і загальна кількість об’єктів, інформація про які 

опрацьована у реєстрі за роками (внесені нові, актуалізовані та 

вилучені), залишається практично незмінною за роками та 

коливається в межах 15-20%. 

Цього року було отримано дозвіл від Державної фіскальної 

служби на використання юридичними особами та Укрдержархівом 

в електронному документообігу при проведенні паспортизації 

ПНО послуг електронного цифрового підпису, що надаються 

Акредитованим центром сертифікації ключів Інформаційно-

довідкового департаменту Державної фіскальної служби та 

програмного забезпечення «ІІТ Користувач ЦСК». Зазначений 

дозвіл дозволяє розпочати практичне використання програмного 

забезпечення електронної паспортизації (далі – ПЗ «Паспорт 

ПНО»), яке дозволить користувачам оформлювати, направляти 

паспорта ПНО та відстежувати стан їх опрацювання через мережу 

internet. 

ПЗ «Паспорт ПНО» прийнято в експлуатацію в Державному 

департаменті страхового фонду документації. В межах експлуатації 

ПЗ «Паспорт ПНО» внесено дані 70 паспортів ПНО, які направлено 

на веб-сервер реєстру, опрацьовано та внесено в Державний реєстр 

ПНО.  
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Однак є проблемні питання, які мають негативний вплив на 

ведення Державного реєстру ПНО: 

1. Неможливість удосконалення нормативно-правової бази 

ведення Державного реєстру ПНО.  

2. Необхідність створення окремого веб-сайта Державного 

реєстру ПНО.  

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 

835 «Про затвердження Положення про набори даних, які 

підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» передбачає 

оприлюднення у мережі internet у формі відкритих даних у тому 

числі і Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів. 

Виходячи з вищезазначеного, колегія 

ВИРІШИЛА: 

1. Взяти до уваги доповідь заступника директора – 

начальника управління ведення державних реєстрів, моніторингу 

та наукової політики Державного департаменту страхового фонду 

документації Меленця А.В. «Про результати ведення Державного 

реєстру потенційно небезпечних об’єктів». 

2. Директору Державного департаменту страхового фонду 

документації Степаненко В.Л.: 

2.1. у термін до 16.11.2015 підготувати проект звернення від 

Укрдержархіву до Мін'юсту щодо проблемних питань виконання 

вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 

«Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних» у частині оприлюднення 

у мережі internet у формі відкритих даних Державного реєстру 

потенційно небезпечних об’єктів; 

2.2. у термін до 06.11.2015 надати до Укрдержархіву вихідні 

дані для підготовки звернення від Укрдержархіву до ТОВ 

«Хостмайстер» щодо реєстрації доменного імені pno.gov.ua. 

3. Директору Департаменту діловодства, формування, 

зберігання та обліку документів Національного архівного фонду 

Сельченковій С.В. у термін до 16.11.2015 направити звернення від 

Укрдержархіву до ТОВ «Хостмайстер» щодо реєстрації у домені 

gov.ua доменного імені pno.gov.ua для організації веб-сервера 

Державного реєстру ПНО 
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4. Директору НДІ мікрографії Бобрицькому С.М. у термін 

до 23.11.2015 доопрацювати та надати до Державного 

департаменту страхового фонду документації програмне 

забезпечення і настанову користувача ПЗ «Паспорт ПНО». 

 

Голова Державної архівної служби,   

Голова колегії Т. І. Баранова 

      Секретар колегії Г. В. Кіслова 

 

 

Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву  

від 29.10.2015 № 6/2 «Про підсумки діяльності  

Державного департаменту СФД і установ СФД  

за 9 місяців 2015 року та визначення поточних завдань»  

від 12 листопада 2015 року № 168 

 

Відповідно до пункту 13 Положення про Державну архівну 

службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 жовтня 2015 року № 870, та пункту 41 Положення 

про колегію Державної архівної служби України, затвердженого 

наказом Укрдержархіву від 25 липня 2011 року № 13, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Ввести в дію рішення колегії Укрдержархіву 

від 29.10.2015 № 6/2 «Про підсумки діяльності Державного 

департаменту страхового фонду документації і установ СФД за 9 

місяців 2015 року та визначення поточних завдань». 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Голова Т. І. Баранова 
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РІШЕННЯ  

Колегії Державної архівної служби України  

від 29 жовтня 2015 року  

Про підсумки діяльності Державного департаменту 

страхового фонду документації і установ СФД за 9 місяців 

2015 року та визначення поточних завдань 

Проаналізувавши результати роботи Державного департа-

менту страхового фонду документації (далі – Департамент) і 

установ страхового фонду документації за 9 місяців 2015 року, 

колегія Укрдержархіву відмічає таке. 

Діяльність Департаменту та установ страхового фонду 

документації протягом 9 місяців 2015 року була спрямована на 

виконання  вимог Указу Президента України № 744/2014 від 24 

вересня 2014 року, щодо забезпечення ефективного функціону-

вання державної системи страхового фонду документації (далі – 

СФД) та, в першу чергу, на призупинення падіння основних 

показників її діяльності в умовах складної фінансової та гро-

мадсько-політичної обстановки в Україні.  

Протягом 9 місяців 2015 року:  

проводився супровід прийняття 20 проектів нормативно-

правових актів; 

прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 

25.03.2015 № 133-05 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.03.2002 № 434-3 «Про затвердження 

Положення про порядок формування, ведення та використання 

страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та 

оборонного призначення»; 

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 

25.03.2015 № 275-рцт «Про внесення змін до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 258-рс «Про 

затвердження Державної програми формування страхового фонду 

документації на продукцію оборонного і мобілізаційного призна-

чення на 2005-2014 роки»; 

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 

20.05.2015 № 504-р «Про надання дозволу Державній архівній 

службі на проведення інспекційних перевірок у сфері страхового 

фонду документації»; 
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прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 

17.07.2015 № 517 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 16.05.2002 р. № 642»; 

затверджено Програму створення страхового фонду 

документації на об’єкти та споруди ВП «Рівненська АЕС» на 2016-

2018 роки, 1 зміну до Програми створення СФД на об’єкти та 

споруди підприємств НАК «Нафтогаз України», Доповнення № 2 

до Програми формування страхового фонду документації на 

об’єкти та споруди Українського державного підприємства 

«Укрхімтрансаміак» та 9 регіональних програм створення СФД 

(Валківського, Дергачівського, Лозівського районів Харківської 

області, Скадовського району Херсонської області, м. Южне 

Одеської області, м. Полтава, Вінницької області, м. Кам’янець-

Подільський Хмельницької області, Херсонської області). 

Тут і далі йде порівняння з аналогічним періодом 

(9 місяців) 2014 року: 

закладено документацію до страхового фонду на 728 

виробів та об’єктів (2014 рік – 1194); 

до бази даних Державного реєстру потенційно небезпечних 

об’єктів (далі – Реєстр) внесено відомості про 394 потенційно 

небезпечні об’єкти    (далі – ПНО) (2014 рік – 705), оновлено 

(актуалізовано) дані про 1504 об’єкти (2014 рік – 1283), вилучено з 

Реєстру 140 ПНО (2014 рік – 239). Станом на 01.10.2015 до бази 

даних Реєстру внесено інформацію про 25354 об’єкти; 

відділом контролю за додержанням законодавства у сфері 

формування та ведення страхового фонду документації було 

перевірено дотримання вимог законодавства у сфері СФД 24 

суб’єктами державної системи СФД (2014 рік – 32); 

видано 394 Акти закладення проектної (робочої) доку-

ментації до СФД України (2014 рік – 503) та оформлено 1892 

Свідоцтва про реєстрацію ПНО (2014 рік – 1952). 

Протягом 9 місяців 2015 року Північним, Південно-східним, 

Західним, Південним, Північно-східним та Південно-західним РЦ 

СФД проводились роботи з підприємствами постачальниками 

документів щодо укладання договорів та отримання документації 

за Державною програмою формування страхового фонду 

документації на продукцію оборонного і мобілізаційного 

призначення на 2005-2020 роки (далі – Державна програма).  
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Відсоток реалізації галузевих програм (доповнень до 

програм) створення СФД з урахуванням Державної програми з 

початку їх реалізації складає 64,55 % (47 програм), регіональних – 

49,93 % (108 програм). 

Плани виготовлення та  передачі на зберігання документів 

страхового фонду за 9 місяців 2015 року (за номенклатурою) 

виконано всіма регіональними центрами СФД, крім Північного та 

Південного. Відсоток виконання планових показників за обсягами 

склав 92 % (2014 рік – 102 %). 

Відсоток прийняття документів страхового фонду з першого 

пред’явлення за 9 місяців 2015 року в цілому по системі складає 

99,79% (при плановому – 98%) (2014 рік – 99,64 %).  

Протягом 9 місяців 2015 року регіональними центрами СФД 

укладено та продовжено термін дії 465 договорів на виготовлення 

документів страхового фонду (2014 рік – 779) на суму 6 млн. 

15,4 тис. грн. (2014 рік – 6 млн. 865 тис. грн.).   

Загальний відсоток фактично отриманих коштів по 

договірній діяльності за 9 місяців 2015 року від планового обсягу 

фінансування на рік складає 49,4 % (2014 рік – 41,2 %). 

Бюджетною установою «Фонд» виробничі планові 

показники виконано на 100 %. В цілому за 9 місяців 2015 року 

проведено вхідний контроль документів страхового фонду в обсязі 

585,1 тис.арк.ф.А4 та періодичний контроль – в обсязі 

6729,5 тис.арк.ф.А4. 

Затримки у виплаті заробітної плати за загальним фондом 

Державного бюджету працівникам установ СФД за 9 місяців 2015 

року не було. 

Фактів порушення антикорупційного законодавства у 

Департаменті та установах СФД не виявлено. 

Департаментом та установами СФД забезпечено виконання 

протипожежних заходів та заходів з охорони праці відповідно до 

нормативно-правових актів з цих питань. Усі заходи, які не 

потребують фінансування протягом 9 місяців 2015 року, виконано.  

Виробничих травм та випадків профзахворювань не було, 

порушень техніки безпеки не виявлено. 

Слід зазначити, що незважаючи на зусилля Департаменту та 

установ СФД стабілізувати діяльність системи СФД та забезпечити 

підйом основних показників її діяльності, ситуація щодо 
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функціонування державної системи СФД не зазнала покращення, а 

по деяких питаннях значно погіршилась. 

Про що свідчить (із вищенаведених порівнянь): 

− падіння показників діяльності регіональних центрів СФД; 

− зменшення кількості перевірок за додержанням законо-

давства у сфері формування та ведення СФД; 

− падіння обсягів надання Департаментом адміністративних 

актів. 

У зв’язку з подорожчанням хіміко-фотографічних 

матеріалів у поточному році регіональні центри СФД не 

забезпечені видатками (з урахуванням кредиторської заборго-

ваності за 2014 рік) за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» у сумі 163,6 тис. грн. та КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» – 4,0 тис. грн. для виконання 

робіт за Державною програмою.  

До цього часу залишаються не вирішеними наступні 

питання: 

забезпечення надійного зберігання СФД України; 

внесення змін до Закону України «Про страховий фонд 

документації України» та прийняття інших нормативно-правових 

актів сфери СФД; 

внесення змін до Положення про Департамент; 

покладення функції управління установами СФД на 

Департамент;  

визначення структурного підрозділу у складі місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

відповідального за формування, ведення та використання 

обласного (регіонального) СФД;  

врахування у нормативно-правовій базі сфери будівництва 

вимог щодо обов’язковості закладення до СФД документації на 

закінчені будівництвом (реконструкцією) об’єкти при введенні їх в 

експлуатацію; 

дотримання термінів проходження в Укрдержархіві 

документів державної системи СФД;  

фінансування Департаменту та установ СФД у необхідних 

обсягах.  
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Департамент та установи СФД фінансуються у розмірах 

нижчих від мінімальних потреб, що не дозволяє виконати 

покладені завдання і функції в повному обсязі, а саме: 

а) вирішити питання реалізації Державної програми в 

повному обсязі; 

б) здійснити заходи щодо забезпечення надійного 

зберігання СФД України, технічного переоснащення та капітального 

ремонту будівель установ СФД; 

 

в) надати безпосередню методичну та практичну допомогу 

суб’єктам державної системи СФД під час відряджень 

(центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам 

місцевого самоврядування); 

г) здійснити контроль, у необхідному обсязі, за виконанням 

центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, постачальниками документів, іншими 

юридичними та фізичними особами, які використовують СФД 

України, установами СФД вимог законодавства щодо формування, 

ведення і видачі користувачам документів СФД вимог 

законодавства з питань СФД; 

г) взяти безпосередню участь у міжнародному 

співробітництві у сфері СФД та інше. 

У зв’язку з розвитком регіональної політики в державі, 

децентралізацією владних повноважень, приватизаційними 

процесами в економіці та зменшенням впливу центральних органів 

виконавчої влади на більшість суб’єктів господарювання, 

важливого значення на сьогодні набуває питання створення 

обласних (регіональних) СФД. Відділом регіональних СФД 

Департаменту (в кількості 5 осіб) здійснювалась координація 

роботи 944 (без АРК) місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, не враховуючи установ СФД, 

підприємств та організацій у всіх регіонах, щодо формування, 

ведення та використання регіональних СФД. Наказом 

Укрдержархіву від 23.02.2015 № 37 замість відділу регіональних 

СФД утворено сектор з одночасним скороченням штатної 

чисельності до двох осіб, що негативно вплинуло на формування 

регіональних страхових фондів документації. 
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Чисельність Департаменту, починаючи з 2011 року, 
скоротилась з 82 до 46 осіб. Крім того, на сьогодні не проведено 
конкурс на заміщення 8 вакантних посад державних службовців 
конкурсною комісією при Департаменті. 

Колегія Укрдержархіву констатує, що Департаментом у 
цілому забезпечено виконання завдань і функцій у сфері СФД 
відповідно до існуючої організаційно-штатної структури Укрдерж-
архіву, розподілу завдань і функцій у сфері СФД та наданих 
Департаменту повноважень щодо їх виконання, а також стану 
нормативно-правової бази державної системи СФД та обсягам 
виділеного фінансування. 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки 
діяльності Державного департаменту страхового фонду доку-
ментації і установ СФД за 9 місяців 2015 року та визначення 
поточних завдань, колегія  

ВИРІШИЛА: 
1. Результати діяльності Державного департаменту СФД і 

установ СФД за 9 місяців 2015 року вважати такими, що 
відповідали сучасному стану справ у державній системі СФД.  

2. Керівництву Укрдержархіву, керівникам його струк-
турних підрозділів забезпечити: 

2.1. супровід внесення змін до Закону України «Про стра-
ховий фонд документації України», Положення про порядок 
формування, ведення та використання обласного (регіонального) 
страхового фонду документації, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 320, проходження 
проекту постанови Кабінету Міністрів України «Питання форму-
вання страхового фонду документації на закінчені будівництвом 
(реконструкцією) об’єкти», проекту постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до Порядку ведення Державного 
реєстру документів страхового фонду документації України» та 
наказу Мін’юсту «Про затвердження Порядку реєстрації галузевих 
та обласних (регіональних) страхових фондів документації». 

Термін: до прийняття; 
2.2. вирішення питання з визначення єдиного структурного 

підрозділу у складі місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, відповідального за формування, 
ведення та використання обласного (регіонального) СФД. 
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Термін: до 25.12.2015; 

2.3. вирішення питання щодо збільшення чисельності 

структурного підрозділу Департаменту, який координує діяльність 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування з питань формування, ведення і використання 

регіональних страхових фондів документації. 

Термін: до 30.12.2015; 

2.4. прискорити питання направлення звернення до Кабінету 

Міністрів України щодо функціонування державної системи СФД 

(лист Департаменту від 14.08.2015 № 02-272т/06.2.1).  

Термін: до 10.11.2015. 

3. Державному департаменту СФД (Степаненко В. Л.) 

забезпечити: 

3.1. проведення заходів з міністерствами, іншими 

центральними та місцевими органами виконавчої влади щодо 

координації розроблення ними у 2015 році галузевих, обласних 

(регіональних) програм та доповнень до діючих програм створення 

СФД. 

Термін: ІV квартал 2015 року; 

3.2. проведення роботи з центральними органами виконавчої 

влади щодо погодження та затвердження Планів постачання 

документації та виготовлення документів галузевих страхових 

фондів на 2016 рік та доведення витягів із затверджених Планів до 

регіональних центрів СФД. 

Термін: ІV квартал 2015 року; 

3.3. розроблення та подання на затвердження Переліку 

міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, у розробленні програм 

створення страхового фонду документації (змін, доповнень) яких 

беруть участь Державний департамент страхового фонду 

документації та регіональні центри страхового фонду документації 

у 2016 році. 

Термін: до 15.01.2016; 

3.4. підготувати та надати пропозиції щодо внесення змін до 

положень про регіональні центри СФД, направлених на посилення 

участі регіональних центрів СФД у формуванні регіональних 

страхових фондів документації. 

Термін: до 25.12.2015. 
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4. Директорам регіональних центрів СФД забезпечити: 

4.1. безумовне виконання Державної програми за номенкла-

турою виробів та обсягами документації, відповідно до планів ви-

готовлення та передачі на зберігання документів СФД на 2015 рік. 

Термін: до кінця 2015 року; 

4.2. виконання планових показників щодо участі у 

розроблені та реалізації галузевих і регіональних програм 

створення страхового фонду документації у 2015 році. 

Термін: ІV квартал 2015 року; 

4.3. виконання планів виготовлення та передачі на 

зберігання документів страхового фонду на ІV квартал 2015 року 

відповідно до затвердженої номенклатури і встановленого 

показника якості документів страхового фонду. 

Термін: до 30.12.2015; 

4.4. організацію розроблення та подання до Департаменту 

планів виготовлення та передачі на зберігання документів 

страхового фонду на I квартал 2016 року.  

Термін: до 01.12.2015; 

4.5. виконання річного показника щодо надходження коштів 

до спеціального фонду. 

Термін: до 30.12.2015; 

4.6. подання до Департаменту підсумкових звітів про 

виконання планів робіт за 2015 рік. 

Термін: до 30.12.2015. 

5. Директорам регіональних центрів СФД, бюджетної 

установи «Фонд» та НДІ мікрографії забезпечити повне та 

ефективне використання бюджетних коштів за цільовим 

призначенням. 

Термін: до 26.12.2015. 

6. Директорам регіональних центрів СФД і бюджетної 

установи «Фонд» забезпечити розроблення та подання на 

погодження до Департаменту планів роботи на 2016 рік.  

Термін: до 01.12.2015. 

 

Голова Державної архівної служби,   

Голова колегії Т. І. Баранова 

 

      Секретар колегії Г. В. Кіслова 
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Про організацію виконання наукових робіт  

у сфері архівної справи та діловодства у 2016 році 

від 20 листопада 2015 року № 169 

 

Відповідно до пункту 6 Порядку формування і виконання 

замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, 

прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних 

(експериментальних) розробок за рахунок коштів державного 

бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 серпня 2004 року №1084 (зі змінами), 

НАКАЗУЮ: 

1. Директору Українського науково-дослідного інституту 

архівної справи та документознавства Гараніну О.Я. у строк до 

01.12.2015 розробити і подати на затвердження Укрдержархіву 

проекти технічних завдань на виконання у 2016 році таких 

наукових робіт: 

«Визначення та наукове обґрунтування напрямів розвитку 

інформатизації архівної справи»; 

«Інформаційний моніторинг та наукове опрацювання 

літератури з питань архівної справи та документознавства з метою 

підготовки на їх основі аналітичної, реферативної, оглядової, 

бібліографічної та іншої інформації у вигляді Бюлетенів Галузевої 

служби науково-технічної інформації»; 

«Проведення наукового аналізу термінології діловодства та 

архівної справи з метою уточнення складу і змісту базових 

термінів, з урахуванням змін, що відбулися у нормативно-правовій 

базі галузі»; 

«Науковий аналіз документопотоків сільської (селищної) 

ради об’єднаної територіальної громади з метою визначення 

оптимального складу документів, що утворюються в її діяльності, 

раціональної організації діловодства та встановлення єдиного 

порядку формування справ, забезпечення їх обліку, оперативного 

пошуку документів»; 

«Розроблення теоретичних та методичних засад копіювання 

архівних документів в державних архівах України»; 
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«Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану 

архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення 

щорічного моніторингу стану збереженості документів Національ-

ного архівного фонду». 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на 

першого заступника Голови Кісіля І. М. 

 

Голова Т. І. Баранова 

 

Про припинення діяльності Державного департаменту 

страхового фонду документації 

від 24 листопада 2015 року № 171 

 

Відповідно до ст. 110 -112 Цивільного кодексу України, 

Положення про Державну архівну службу України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 

870, 

НАКАЗУЮ: 

1. Припинити шляхом ліквідації діяльність Державного 

департаменту страхового фонду документації (код ЄДРПОУ 

37763687), розташованого за адресою: 61157, м. Харків, вул. 

Жовтневої революції, 139. 

2. Затвердити головою комісії з ліквідації Державного 

департаменту страхового фонду документації (далі – СФД) 

заступника директора департаменту - начальника управління 

стратегії розвитку, виробничої діяльності та економічного аналізу 

системи страхового фонду документації Державного департаменту 

СФД Кумпана Сергія Миколайовича. 

3. Голові комісії з ліквідації Державного департаменту СФД: 

3.1. Затвердити у триденний строк персональний склад 

ліквідаційної комісії відповідно до вимог чинного законодавства. 

3.2. Затвердити план заходів з ліквідації Державного 

департаменту СФД (далі – план заходів). 

3.3. Надіслати державному реєстратору повідомлення щодо 

припинення діяльності Державного департаменту СФД. 
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3.4. Опублікувати в офіційних друкованих засобах масової 

інформації оголошення про припинення діяльності Державного 

департаменту СФД. 

3.5. Подавати щомісячно Укрдержархіву (до 5 числа 

першого місяця, наступного за звітним) звіт про виконання плану 

заходів. 

3.6. Скласти проміжний ліквідаційний баланс і подати його 

на затвердження Голові Укрдержархіву. 

3.7. Після завершення розрахунків з кредиторами скласти  

ліквідаційний баланс і подати його на затвердження Голові 

Укрдержархіву. 

4. Установити, що з моменту призначення ліквідаційної 

комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами 

Державного департаменту СФД. 

5. Повідомити профспілковий орган про звільнення 

працівників у зв’язку з припиненням діяльності Державного 

департаменту СФД. 

6. Попередити працівників про їх звільнення у зв’язку з 

припиненням діяльності Державного департаменту СФД у 

встановлений законодавством термін. 

7. Визначити строк проведення припинення діяльності 

Державного департаменту СФД – до 10 березня 2016 року. 

8. Установити строк для пред’явлення (подачі заяви) 

кредиторами вимог (претензій) до Державного департаменту 

СФД – два місяці з дня публікації оголошення про його ліквідацію. 

9. Визнати таким, що втратив чинність, наказ 

Укрдержархіву від 01.07.2011 № 2 «Про утворення Державного 

департаменту страхового фонду документації». 

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

ГоловаТ. І. Баранова 
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Про участь державних архівів у заходах з підготовки та 

відзначення 150-річчя від дня народження Михайла 

Грушевського 

від 25 листопада 2015 року № 172 

 

На виконання плану заходів з підготовки та відзначення 

150-річчя від дня народження Михайла Грушевського, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 04.06.2015 № 586-р, 

НАКАЗУЮ: 

1. Директорам ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, 

ЦДАМЛМ, Держархіву м. Києва організувати виявлення 

документів, пов’язаних з життям та діяльністю Михайла 

Грушевського, зокрема на посаді Голови Центральної Ради 

Української Народної Республіки, його науковою діяльністю. 

Цифрові копії та переліки виявлених документів надіслати 

на адресу Укрдержархіву до 15 січня 2016 року. 

2. ЦДІАК (Музичук О.В.) спільно з ЦДАВО (Маковська 

Н.В.) та ЦДКФФА (Берковський В.Г.): 

визначити дату та місце відкриття в місті Києві виставки 

фото- та архівних документів цієї тематики; 

забезпечити підготовку експозиції, афіші та буклету 

виставки, а також її розміщення та урочисте відкриття у вересні 

2016 року. 

3. Департаменту організації архівної роботи Укрдержархіву 

(Прись Т.П., Ярошенко Д.В.) забезпечити: 

координацію роботи державних архівів з підготовки та 

відзначення 

150-річчя від дня народження Михайла Грушевського; 

опрацювання питання залучення до експозиції виставки 

матеріалів з музейних та бібліотечних установ; 

надання Міністерству інформаційної політики України 

матеріалів для підготовки та розповсюдження соціальної реклами, 

присвяченої 150-річчю від дня народження Михайла 

Грушевського; 
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висвітлення у ЗМІ інформації про участь Укрдержархіву та 

державних архівів у заходах з відзначення 150-річчя від дня 

народження Михайла Грушевського; 

надання державним архівам областей до 20 лютого 2016 

року цифрових копій виявлених документів для подальшого 

використання при підготовці тематичних виставок. 

4. Департаменту діловодства, формування, зберігання та 

обліку документів Національного архівного фонду Укрдержархіву 

(Сельченкова С.В., Приймаченко Ю.О.) у день відкриття виставки 

забезпечити розміщення її електронної версії на офіційному веб-

порталі Укрдержархіву. 

5. ДЦЗД НАФ (Венгель Г. О.) забезпечити друк інформа-

ційних матеріалів та буклету виставки. 

6. ДЕКС ЦДАУ (Мікунов В.М.) забезпечити транспортне 

обслуговування центральних державних архівів під час 

перевезення виставкового обладнання до місця проведення 

виставки та у зворотному напрямку. 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на 

першого заступника Голови Укрдержархіву Кісіля І.М. 

 

Голова Т. І. Баранова 

 

Про участь державних архівів у заходах з увічнення 

пам’яті захисників України на період до 2020 року 

від 25 листопада 2015 року № 173 

 

На виконання плану заходів з увічнення пам’яті захисників 

України на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 998-р, 

НАКАЗУЮ: 

1. Департаменту організації архівної роботи Укрдержархіву 

(Прись Т.П., Ярошенко Д.В.)  забезпечити: 

координацію роботи державних архівів з виконання плану 

заходів з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 

року; 
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подання Державній службі України у справах ветеранів 

війни та учасників антитерористичної операції щорічно до 10 

липня та 10 грудня інформації про стан виконання плану заходів. 

2. Державним архівам забезпечити: 

організацію та проведення тематичних виставок архівних 

документів, фотографій і плакатів, присвячених пам’яті воїнів, які 

брали участь у захисті України в роки Другої світової війни та під 

час проведення антитерористичної операції; 

участь у межах компетенції у підготовці до видання Книги 

пам’яті захисників України, що загинули під час проведення 

антитерористичної операції, художньої, документальної та мемуар-

ної літератури про героїзм воїнів, які брали участь у захисті 

України в роки Другої світової війни та під час проведення 

антитерористичної операції; 

надання необхідної допомоги дослідникам та представ-

никам Українського інституту національної пам’яті, Національної 

академії наук України, Міністерства освіти і науки України у 

провадженні науково-дослідницької діяльності з увічнення пам’яті 

воїнів, які брали участь у захисті України в роки Другої світової 

війни та під час проведення антитерористичної операції; 

проведення екскурсій-лекцій експозиціями тематичних 

виставок, присвячених героїзму захисників України, для учнів 

загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та 

студентів вищих навчальних закладів; 

широке висвітлення у засобах масової інформації прикладів 

героїзму воїнів, які брали участь у захисті України в роки Другої 

світової війни та під час проведення антитерористичної операції; 

подання Укрдержархіву щорічно до 1 липня та 1 грудня 

інформації про вжиті заходи. 

3. ЦДКФФА (Берковський В.Г.) надавати всебічну допо-

могу представникам телеканалів у створенні художніх та докумен-

тальних фільмів про героїзм воїнів, які брали участь у захисті 

України в роки Другої світової війни та під час проведення 

антитерористичної операції. 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держком-

архіву від 11.04.2011 № 44 “Про участь державних архівів у 
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заходах з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни та 

її учасників на 2011–2015 роки та з підготовки та відзначення 66-ї 

річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років”. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на 

першого заступника Голови Укрдержархіву Кісіля І.М. 

 

Голова Т. І. Баранова 

 

Про внесення змін до виробничих завдань з виготовлення та 

передачі на зберігання документів страхового фонду 

спеціальних установ СФД на 2015 рік 

від 30 листопада 2015 року № 177  

 

У зв’язку з недостатністю фінансування заходів з реалізації 

регіональних програм створення страхового фонду документації 

НАКАЗУЮ: 

1. Унести до виробничих завдань з виготовлення та передачі 

на зберігання документів страхового фонду спеціальних установ 

СФД на 2015 рік, затверджених наказом Укрдержархіву від 

26.12.2014 № 163, такі зміни: 

1.1 Виробниче завдання Південно-західного регіонального 

центру СФД з виготовлення та передачі на зберігання документів 

страхового фонду за спеціальним фондом на 2015 рік змінити з 85 

тис. арк. ф. А4 на 60 тис. арк. ф.А4; разом – з 109 тис. арк. ф. А4 на 

84 тис. арк. ф. А4; 

1.2 Виробниче завдання Західного регіонального центру СФД 

з виготовлення та передачі на зберігання документів страхового 

фонду за спеціальним фондом на 2015 рік змінити з 136 тис. арк. ф. 

А4 на 116 тис. арк. ф.А4; разом – з 171,2 тис. арк. ф. А4 на 151,2 

тис. арк. ф. А4; 

1.3 Виробниче завдання Південного регіонального центру 

СФД з виготовлення та передачі на зберігання документів 

страхового фонду за спеціальним фондом на 2015 рік змінити з 120 

тис. арк. ф. А4 на 72 тис. арк. ф.А4; разом – з 146,9 тис. арк. ф. А4 

на 98,9 тис. арк. ф. А4; 
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1.4 Підсумкові обсяги з виконання виробничих завдань 

спеціальними установами СФД за спеціальним фондом на 2015 рік 

змінити з 808,6 тис. арк. ф. А4 на 715,6; разом з 993,4 тис. арк. ф. 

А4 на 900,4 тис. арк. ф. А4. 

2. Керівникам Державного департаменту страхового фонду 

документації, Південно-західного РЦ СФД, Західного РЦ СФД та 

Південного РЦ СФД врахувати зазначені зміни при підбитті 

підсумків з виконання планів робіт спеціальних установ СФД. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Голова Т. І. Баранова 

 

Про затвердження складу міжвідомчої робочої групи зі 

створення та наповнення електронного архіву документів про 

життя і діяльність Михайла Грушевського 

від 08.12.2015 № 178 

 

На виконання пункту 10 Плану заходів з підготовки та 

відзначення 

150-річчя від дня народження Михайла Грушевського, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

04.06.2015 № 586-р, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити склад міжвідомчої робочої групи зі створення 

та наповнення електронного архіву документів про життя і 

діяльність Михайла Грушевського: 

Кісіль Іван Миколайович                перший заступник Голови 

Укрдержархіву, голова 

міжвідомчої робочої групи; 

Бурлака Галина Миколаївна завідувач відділу рукописних 

фондів і текстології Інституту 

літератури ім. Т.Г. Шевченка 

НАН України (за згодою); 

Гирич Ігор Борисович завідувач відділу джерело-

знавства нової історії України 
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Інституту української архео-

графії та джерелознавства 

ім. М.С. Грушевського 

НАН України (за згодою); 

Горбач Тимур Сергійович науковий співробітник відділу 

джерелознавства Інституту руко-

пису Національної бібліотеки 

України імені В.І. Вернадського 

(за згодою); 

Горєва Вікторія Володимирівна старший науковий співробітник 

відділу джерелознавства 

Інституту рукопису 

Національної бібліотеки України 

імені В.І. Вернадського (за 

згодою); 

Ковтанюк Юрій Славович директор Центрального 

державного електронного архіву 

України; 

Корецька Леся Володимирівна начальник відділу неформальної 

та інформальної освіти дітей 

ДНУ “Інститут модернізації 

змісту освіти” (за згодою); 

Маковська Наталія Василівна директор Центрального 

державного архіву вищих 

органів влади та управління 

України; 

Музичук Ольга Володимирівна директор Центрального 

державного історичного архіву 

України, м. Київ; 

Панькова Світлана Михайлівна завідувач Історико-

меморіального музею Михайла 

Грушевського (філія Музею 

історії міста Києва) (за згодою); 

Юркова Оксана Віталіївна провідний науковий 

співробітник Інституту історії 

України НАН України (за 

згодою); 
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Ярошенко Давид Володимирович начальник відділу 

використання інформації 

департаменту організації 

архівної роботи 

Укрдержархіву. 

 

2. Членам робочої групи у межах компетенції забезпечити 

координацію роботи зі створення та наповнення електронного 

архіву документів про життя і діяльність Михайла Грушевського. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на 

першого заступника Голови Укрдержархіву Кісіля І.М. 

 

Голова Т. І. Баранова 

 

Про внесення змін до складу колегії Державної архівної служби 

України, затвердженого наказом Укрдержархіву  

від 15.10.2015 № 156 

від 09 грудня 2015 року № 179 

 

Відповідно до Положення про Державну архівну службу 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 жовтня 2015 року № 870 та Положення про колегію 

Державної архівної служби України, затвердженого наказом 

Державної архівної служби України від 25 липня 2011 року № 13, 

НАКАЗУЮ: 

1. Виключити зі складу колегії Державної архівної служби 

України Нікітіну Т.В. та Татусь Н.І. 

2. Включити до складу колегії Державної архівної служби 

України Стадник В.А. – начальника фінансово-економічного 

управління Укрдержархіву, Піжука Ю.М. – голову ЦК профспілки 

працівників державних установ та Куковальську Нелю Михайлівну 

– генерального директора Національного заповідника «Софія 

Київська» (за згодою). 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

      Голова Т. І. Баранова 
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Про присудження премії імені Василя Веретенникова 

від 22 грудня 2015 року № 186 

 

Відповідно до Положення про конкурс наукових праць імені 

Василя Веретенникова у галузі архівознавства, археографії і 

документознавства, затвердженого наказом Міністерства юстиції 

України від 04 березня 2013 року № 370/5, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 05 березня 2013 року за № 357/22889, 

та на підставі рішення Науково-видавничої ради Укрдержархіву від 

11 грудня 2015 року (протокол № 3), 

НАКАЗУЮ: 

1. Присудити премію імені Василя Веретенникова у 

номінації археографія, архівна евристика Лебідю Віктору 

Олександровичу - директору Державного архіву Херсонської 

області, Макієнку Олексію Анатолійовичу -доценту кафедри 

туризму Херсонського державного університету, 

Сінкевич Ірині Юріївні - заступнику начальника відділу 

використання інформації документів Державного архіву 

Херсонської області за підготовку збірника документів «Діяльність 

земських установ на Херсонщині. 1865-1920». 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 

заступника Голови Кісіля І.М. 

 

Голова Т. І. Баранова 

 

 

Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 

15.12.2015 № 7/1 «Про підсумки комплексної перевірки 

діяльності Державного архіву Кіровоградської області» 

від 24 грудня 2015 року № 189 

 

Відповідно до пункту 13 Положення про Державну архівну 

службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 жовтня 2015 року № 870 та пункту 41 Положення 
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про колегію Державної архівної служби України, затвердженого 

наказом Укрдержархіву від 25 липня 2011 року № 13, 

НАКАЗУЮ: 

1. Ввести в дію рішення колегії Укрдержархіву 

від 15.12.2015 № 7/1 «Про підсумки комплексної перевірки 

діяльності Державного архіву Кіровоградської області». 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Голова Т. І. Баранова 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

Колегії Державної архівної служби України  

від 15 грудня 2015 року № 7/1  

Про стан архівної справи  

в Державному архіві Кіровоградської області 

Розглянувши результати комплексної перевірки діяльності 

Державного архіву Кіровоградської області (далі – держархів), 

колегія зазначає, що держархівом приділяється певна увага щодо 

організації діяльності архівних установ та виконання основних 

показників розвитку архівної справи в області. 

У держархіві впроваджено основні нормативні документи, 

які регламентують його роботу: положення про держархів області, 

положення про структурні підрозділи, посадові інструкції пра-

цівників. Встановлено розподіл обов’язків між директором і його 

заступниками. Підготовлено та введено в дію положення про ко-

легію та інші дорадчі органи, діє колективний договір між адмі-

ністрацією та трудовим колективом держархіву на 2013-2018 роки.  

Структуру та штатний розпис держархіву на 53 штатні 

одиниці затверджено головою Кіровоградської облдержадмі-

ністрації. 

Проводиться робота з формування, обліку, зберігання та 

використання Національного архівного фонду  (далі – НАФ), з 

управління архівною справою і діловодством у зоні комплек-

тування держархіву. Відповідно до обласного плану заходів щодо 

документування подій новітньої історії України на Кіровоград-

щині, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації 

від 11.03.2015 № 95-р, з червня 2015 року архівними відділами, 
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департаментами облдержадміністрації розпочато передавання  до 

держархіву документів про участь мешканців області у Революції 

гідності й антитерористичній операції.  

Держархів здійснює науково-методичне керівництво 

роботою 24 архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій, 

міських рад, у яких станом на 01 січня 2015 року на зберіганні 

перебувала 164 481 справа постійного зберігання та 70 471 справа з 

кадрових питань (особового складу) 1 435 фондів. Усі справи, що 

зберігаються в архівних відділах (секторах) райдержадміністрацій, 

та 98,9% справ, що зберігаються в архівних відділах міських рад, 

закартоновано.  

Архівні відділи (сектори) здійснюють нормативно-мето-

дичне забезпечення 25-ма трудовими архівами, а також контро-

люють стан збереженості документів, що зберігаються в них, якість 

проведення експертизи цінності цих документів, їх описування та 

укладання довідкового апарату до них, організації користування 

ними і використання відомостей, що в них містяться.  

На обліку в держархіві перебуває 148 юридичних осіб–

джерел формування НАФ. Із 40 організаціями приватної форми 

власності, які є джерелами комплектування держархіву, укладено 

договори про співробітництво. Крім цього, затверджено списки 

юридичних осіб–джерел формування НАФ аудіовізуальними доку-

ментами (4 юридичні особи) та науково – технічною доку-

ментацією (8 юридичних осіб). 

Планові завдання держархівом та архівними відділами 

виконуються в повному обсязі. 

З метою створення належних умов для забезпечення збе-

реженості архівних документів керівництвом держархіву систе-

матично вносяться відповідні пропозиції до обласної державної 

адміністрації. 

Держархів у межах своїх повноважень здійснює норма-

тивно-правове, науково-методичне та інформаційне забезпечення 

архівних підрозділів і служб діловодства юридичних осіб, що 

перебувають у зоні його комплектування, та контролює дотри-

мання ними вимог законодавства у сфері архівної справи і діло-

водства. Так, зокрема, вживаються заходи щодо дотримання 

юридичними особами-джерелами комплектування архівних 

установ області вимог зі своєчасного передавання документів на 
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постійне зберігання. Понад встановлені роки в архівних під-

розділах юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування 

архівних відділів, зберігаються лише 2% від загальної кількості 

справ постійного зберігання в архівних підрозділах, що є одним із 

найкращих показників серед державних архівів областей України. 

Організовано огляди роботи архівних підрозділів і служб 

діловодства в юридичних особах–джерелах комплектування архів-

них відділів райдержадміністрацій та міських рад. 

Створена система контролю за виконанням архівними 

відділами (секторами) райдержадміністрацій, міських рад та 

трудовими архівами вимог архівного законодавства, а також 

підвищення кваліфікації керівників архівних відділів (секторів) 

райдержадміністрацій та міських рад, трудових архівів, а також 

працівників діловодних служб і відповідальних за архіви установ, 

підприємств та організацій. 

Здійснюються заходи щодо підтримання двох будівель 

держархіву, збудованих за типовими проектами, та систем її 

життєзабезпечення в належному стані. 

Цілодобову охорону будівель забезпечують інспектори 

охоронно-пожежної служби, створеної у складі відділу охорони, 

правового та матеріально-технічного забезпечення держархіву, яку 

очолює заступник начальника цього відділу.  

Будівлі оснащено охоронною сигналізацією, сигнал спові-

щення якої передається на пульт спостереження інспектора. 

Корпус № 1 обладнано пожежною сигналізацією, сигнал 

сповіщення якої передається на пульт спостереження інспектора, а 

корпус № 2 обладнано пожежною сигналізацією, що підключена до 

пульту спостереження ТОВ «Пожежно-технічний захист», який 

здійснює передавання тривожних сповіщень до оперативно-

диспетчерської служби Оперативно-координаційного центру 

ДСНС України. Крім того, у корпусі № 2 встановлено систему 

автоматичного пожежогасіння, технічне обслуговування якої 

здійснює ТОВ «Пожежно-технічний захист. 

Санітарно- гігієнічний та світловий режими у сховищах 

витримуються. 

Картонаж виготовляється власними силами держархіву. 

Обсяг картонування документів протягом 2014-2015 років 

перевищує показники інших державних архівів. 
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З метою доведення до нормативних вимог кількості 

примірників описів на документи дорадянського періоду, їх про-

тягом 2013 року було набрано на комп’ютері. В електронний 

вигляд переводяться аркуші фондів, станом на 01.11.2015 набрано 

2137 аркушів фондів. 

Завершено роботу зі створення електронної бази даних 

«Архівні фонди України», до якої за необхідності вносяться зміни. 

Ведуться всі основні облікові документи та низка допо-

міжних. Облікова документація перебуває у задовільному фізич-

ному стані. 

Здійснюється контроль за видаванням та поверненням справ 

із сховищ. Ведуться відповідні журнали, які щомісяця переві-

ряються відповідальними співробітниками.  

Проводиться моніторинг стану організації роботи із звер-

неннями громадян. Інформація висвітлюється на веб-сайті держ-

архіву у рубриках “Звернення” та “Інформуємо громадськість”. 

Запити громадян виконуються у визначені законодавством 

строки. 

Виставкову діяльність держархіву організовано на належ-

ному рівні. 

Держархів активно співпрацює із засобами масової 

інформації. Протягом звітного періоду підготовлено 36 радіо- та 

20 телепередач, 103 публікації у друкованих засобах масової 

інформації. 

Забезпечено функціонування двох читальних залів, в яких 

за 2012–2015 роки зареєстровано 785 користувачів, які відвідали 

читальні зали держархіву 4 236 разів та отримали для роботи 

15 510 справ. 

У той же час, незважаючи на значну роботу, що проводиться 

в держархіві з питань формування, обліку, зберігання та вико-

ристання документів НАФ, у його діяльності мають місце проб-

леми та недоліки. 

Штатна чисельність держархіву не відповідає встановленим 

нормативам чисельності працівників архівних установ. Не 

приведено у відповідність до постанови Кабінету Міністрів 

України від 12.03.2005 № 179 «Про упорядкування структури 

апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних 
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підрозділів та місцевих державних адміністрацій» штатну 

чисельність архівних відділів райдержадміністрацій. 

Лише 11 із 23 архівних відділів райдержадміністрацій і 

міських рад області мають статус юридичної особи. У двох 

районах у порушення Закону України «Про Національний архівний 

фонд та архівні установи» функції здійснення управління архівною 

справою і діловодством на території району покладено на архівні 

сектори райдержадміністрацій, які не є юридичними особами.  

Із 25 трудових архівів статус юридичної особи мають  

лише 11. 

Структурними підрозділами Кіровоградської обласної 

державної адміністрації, архівними підрозділами органів вико-

навчої влади не виконано пункт 9 Плану заходів щодо реалізації 

Концепції розвитку електронного урядування в Україні, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

25 грудня 2013 року № 1072-р, про забезпечення упорядкування 

архівних документів за встановлені законодавством строки, їх 

зберігання в архівних підрозділах органів виконавчої влади для 

здійснення поступового переходу на електронний документообіг. 

Держархів посідає 21 місце серед державних архівів 

областей з проведення своєчасного упорядкування документів 

установ обласного значення – джерел формування НАФ. Показник 

з цього напряму є одним із найгірших серед державних архівів 

областей. 

Документи НАФ установ обласного значення за встановлені 

роки описано на 58%, а документи з кадрових питань (особового 

складу) – на 40%.  

Низьким (34%) є рівень науково-технічного опрацювання 

документів юридичних осіб, що перебувають у зоні комплекту-

вання архівних відділів міських рад.  

Потребують вдосконалення списки юридичних осіб-джерел 

комплектування архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій 

та міських рад. 

Залишаються суттєві проблеми в забезпеченні збереженості 

та організації обліку документів НАФ.  

Інженерні комунікації обох будівель держархіву технічно 

зношені і не відповідають сучасним вимогам з енергозбереження. 
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У результаті підтоплення техногенними водами почався активний 

процес просідання і руйнування будівлі корпусу № 2. 

У сховищах держархіву відсутня система вентиляції і 

кондиціювання повітря. 

До центрального пульту спостереження не підключені 

пожежна сигналізація у корпусі № 1 та охоронна сигналізація – у 

корпусах № 1 і № 2. Система автоматичного пожежогасіння у 

корпусі № 1 застаріла і у зв’язку з відсутністю технічного 

обслуговування її балонів перебуває у неробочому стані. 

Вогнегасники потребують технічного обслуговування і 

перезаряджання. Системи відеоспостереження не встановлені. 

Відсутня позавідомча охорона. 

Станом на 01.01.2015 страховий фонд створено лише на 

0,4 % від загальної кількості документів НАФ, що зберігаються в 

держархіві. З 1992 року у зв’язку із відсутністю обладнання 

страховий фонд не створюється, контроль його технічного стану 

своєчасно не проводиться. 

За даними паспортів архівосховищ близько 16 % справ 

управлінської документації зберігається у незакартонованому 

стані, 11 % справ потребують ремонту, 0,02 % потребують рестав-

рації. Проте, наявні обсяги ремонту та реставрації не задоволь-

няють потреби держархіву. 

Станом на 01.01.2015 у розшуку перебуває 1147 справ з 260 

фондів, що складає близько 8 % від загальної кількості фондів та 

близько 5 % від загальної кількості справ, що перебувають у 

розшуку в державних архівах областей. 

Приміщення держархіву, у порушення наказу Державної 

архівної служби України від 03.03.2012 № 29 «З оголошенням 

рішення колегії Укрдержархіву від 28.02.2012 року «Про підсумки 

роботи архівних установ та установ страхового фонду документації 

у 2011 році та завдання на 2012 рік», займають сторонні 

організації. 

Через відсутність опалення в обох корпусах держархіву 

станом на 30 жовтня 2015 року умови роботи користувачів в 

читальних залах є некомфортними. Читальні зали держархіву не 

обладнані системами відеоспостереження. 

Є недоліки в оформленні архівними установами області 

архівних довідок.  
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Стан інформатизації як держархіву, так і архівних відділів 

та трудових архівів не відповідає сучасним вимогам. 

З огляду на викладене вище колегія вирішує: 

1. Визнати роботу Державного архіву Кіровоградської 

області щодо формування, обліку, зберігання, використання 

документів Національного архівного фонду  та з управління архів-

ною справою і діловодством у зоні комплектування держархіву в 

цілому задовільною. 

2. Директору Держархіву Кіровоградської області Ба-

бенку О.О.: 

розробити та затвердити до 15 січня 2016 року план заходів 

щодо усунення наявних недоліків у діяльності архіву та подати 

його Укрдержархіву;  

взяти під особистий контроль питання удосконалення 

науково-методичного керівництва архівними відділами райдерж-

адміністрацій та міських рад, у тому числі з надання ними 

допомоги трудовим архівам щодо організаційного та нормативно-

методичного забезпечення діяльності, контролю стану збереже-

ності документів. 

3. Укрдержархіву ініціювати проведення міжвідомчої 

наради за участі Укрдержархіву, Міністерства регіонального роз-

витку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України, Профспілки працівників державних установ України, Все-

українських асоціацій органів місцевого самоврядування (Асоціації 

міст України, Української асоціації районних та обласних рад, 

Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад) з проблемних 

питань архівної справи, що виникають під час проведення об’єд-

нання територіальних громад. 

4. Структурним підрозділам Укрдержархіву надати необ-

хідну допомогу Держархіву Кіровоградської області в організації 

усунення недоліків у його діяльності. 

5. Департаменту організації архівної справи (Прись Т.П.) 

передбачити проведення контрольної перевірки виконання цього 

рішення колегії у 3 кварталі 2016 року. 

 

Голова Державної архівної служби,   

Голова колегії Т. І. Баранова 

Секретар колегії Г. В. Кіслова 
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Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву  

від 15.12.2015    № 7/3 «Про забезпечення взаємодії  

із ЗМІ та громадськими організаціями та супровід галузевого 

веб-порталу «Архіви України» Державної архівної служби  

та власних офіційних веб-порталів спеціальних установ СФД,  

державних архівних установ» 

від 24 грудня 2015 року № 190 

 

Відповідно до пункту 13 Положення про Державну архівну 

службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 жовтня 2015 року № 870 та пункту 41 Положення 

про колегію Державної архівної служби України, затвердженого 

наказом Укрдержархіву від 25 липня 2011 року № 13, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Ввести в дію рішення колегії Укрдержархіву 

від 15.12.2015 № 7/3 «Про забезпечення взаємодії із ЗМІ та 

громадськими організаціями та супровід галузевого веб-порталу 

«Архіви України» Державної архівної служби та власних 

офіційних веб-порталів спеціальних установ СФД, державних 

архівних установ». 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Голова Т. І. Баранова 

 

РІШЕННЯ  

Колегії Державної архівної служби України  

від 15 грудня 2015 року  
Про забезпечення взаємодії із ЗМІ та громадськими  
організаці-ями та супровід галузевого веб-порталу 

«Архіви України» Державної архівної служби  
та власних офіційних веб-порталів спеціальних установ СФД, 

державних архівних установ 

Заслухавши і обговоривши інформацію заступника 

директора департаменту-начальника відділу міжнародного 

співробітництва та зв’язків з іншими установами департаменту 
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організації архівної роботи Укрдержархіву Ю. А. Прилепішевої 

про забезпечення взаємодії із ЗМІ та громадськими організаціями 

та супровід галузевого веб-порталу «Архіви України» Державної 

архівної служби та власних офіційних веб-порталів спеціальних 

установ СФД, державних архівних установ, колегія констатує, що 

питання забезпечення ефективності та прозорості діяльності 

Укрдержархіву, Державного департаменту СФД, державних 

архівних установ, спеціальних установ СФД за допомоги 

інформаційної відкритості перебуває під постійним контролем з 

боку керівництва Укрдержархіву та здійснюється відповідно до 

нормативно-правових актів та доручень Уряду в цій сфері. 

2015 року відбулося три спільних засідання громадської та 

науково-експертної рад при Укрдержархіві, організовано 

електронні консультації з громадськістю з обговорення проектів 

нормативно-правових актів, розроблених Укрдержархівом. 

На спільних засіданнях члени громадської та науково-

експертної рад розглянули 4 законопроекти, проект однієї 

постанови Кабінету Міністрів та проекти двох наказів Мін’юсту, 

проект річного плану заходів Укрдержархіву з реалізації у 2015 

році Стратегії державної політики сприяння розвитку грома-

дянського суспільства в Україні. 

Рівень пропозицій, які надавалися громадською та науково-

експертною радами при Державній архівній службі під час 

обговорення проектів нормативно-правових актів, є достатньо 

високим. 

Усі протоколи спільних засідань громадської та науково-

експертної рад, звітні матеріали про проведення консультацій з 

громадськістю оприлюднено на офіційному веб-порталі Державної 

архівної служби у рубриці «Громадянське суспільство і влада». 

Керівництво та відповідальні працівники Укрдержархіву, 

державних архівних установ брали участь у заходах за участі 

громадськості: круглих столах «Імплементація Закону України 

«Про доступ до публічної інформації»: міжнародні зобов’язання, 

поточні виклики та законодавчі ініціативи», «Відкриті архіви: 

законодавче регулювання доступу до документів з архівів кому-

ністичних спецслужб», «Інформаційно-комунікативні ресурси 

просування українських цінностей в умовах інформаційної 

агресії», позачерговому VIІ з’їзд Спілки архівістів України, 
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експертній зустрічі «Актуальні питання забезпечення органами 

виконавчої влади доступу до публічної інформації», інших заходах. 

9 липня 2015 року в Укрдержархіві відбулося повторне 

громадське обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Типової інструкції про порядок 

ведення обліку, зберігання і використання документів та інших 

матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» 

та відкрита зустріч зі студентами Київського Національного 

університету ім. Тараса Шевченка та громадськістю на тему: 

«Збережена пам’ять – відкрите суспільство». 

28 квітня Голова Державної архівної служби України 

відвідала Урядовий контактний центр, де ознайомилася з роботою 

Центру, поспілкувалася з фахівцями та відповіла на актуальні 

звернення громадян. 

30 червня Голова Державної архівної служби та 22 вересня 

заступник Голови взяли участь у прямій телефонній лінії Кабінету 

Міністрів України та надали відповіді на звернення громадян. 

До складу дорадчих органів НДІ мікрографії, ЦДАГО, 

ЦДІАК, ЦДАМЛМ, ЦДНТА, ЦДАЗУ, ЦДЕА, держархівів Волин-

ської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Івано-Фран-

ківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, 

Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, 

Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської 

областей та м. Києва включено представників інститутів грома-

дянського суспільства. 

Взаємодія з засобами масової інформації та громадськістю 

відбувається відповідно до щоквартальних, щомісячних та 

щотижневих планів найважливіших заходів, що потребують 

висвітлення у засобах масової інформації та участі у їх проведенні 

громадськості.  

Для забезпечення оперативного реагування на інформацію 

розміщену у ЗМІ про діяльність Укрдержархіву, державних 

архівних установ та спеціальних установ СФД щотижня 

здійснюється відповідний моніторинг.  

У 2015 році до Укрдержархіву, державних архівних установ 

та спеціальних установ СФД інформаційні запити та скарги від 

представників засобів масової інформації на неналежний розгляд їх 

запитів не надходили.  
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У поточному році за участі Укрдержархіву, державних 

архівних установ та спеціальних установ СФД вийшло понад 

230 телесюжетів та телепередач (на 50% більше ніж минулого 

року), 191 радіосюжет та радіопередача (на 37% більше ніж 

2014 року), підготовлено 13 документальних фільмів, опубліковано 

у друкованих періодичних ЗМІ 391 статтю (на 40% більше ніж 

2014 року), сталим є показник розміщення у стрічках новин 

інформаційних агентств та в електронних ЗМІ інформаційних 

повідомлень – понад 350. 

Голова Державної архівної служби брала участь у передачі 

«Під контролем» УР 1, «Державні архіви» телепрограми «Уряд на 

зв’язку з громадянами» Першого національного телеканалу, у 

прямому ефірі програми «Громадська приймальня» ТК «Київ»; 

заступник Голови у церемонії відкриття в ЦДАГО виставок 

документів, присвячених 70-й річниці перемоги над нацизмом у 

Європі та 70-й річниці створення Організації Об’єднаних Націй.  

Діяльність Укрдержархіву та державних архівних установ 

його системи висвітлювалась в ефірі телеканалів «Перший 

національний», «Культура», «Київ», БТБ, УТР, «Еспресо.TV», 

ТСН, «Громадське ТБ», «1+1», ZIK, ОДТРК «Лтава», «ВТВ плюс». 

Взаємодія спеціальних установ СФД із ЗМІ та громад-

ськими організація-ми носить обмежений характер, що 

пояснюється специфікою їхньої діяльності. Основна форма 

інформування про їх діяльність – розміщення відповідної ін-

формації на власному веб-сайті та публікація фахових статей у 

науково-техніч-них журналах, збірниках матеріалів наукових 

конференцій певної тематики.  

Питання забезпечення взаємодії із засобами масової 

інформації та громадськістю раз на рік розглядаються на 

засіданнях колегій державних архівних установ та НТР 

Державного департаменту СФД. 

Прикладом організації взаємодії зі ЗМІ та громадськістю 

2015 року є ЦДАГО, ЦДАМЛМ, ЦДІАЛ, держархіви Волинської, 

Закарпатської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, 

Херсонської, Хмельницької та Чернігівської областей.  

Тематика інформацій про діяльність Укрдержархіву, 

державних архівних установ та спеціальних установ СФД є досить 
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різноманітною та цікавою, більшість інформацій підготовлено на 

достатньо високому професійному рівні. 

Офіційний веб-портал Укрдержархіву, офіційні веб-сайти 

Державного департаменту СФД та державних архівних установ є 

ефективними інструментами для громадян та організацій в 

отриманні публічної та суспільно значущої інформації, у 

забезпеченні їхніх потреб на отримання електронних послуг, є 

ефективним майданчиком для комунікації архівістів з користу-

вачами ретроспективної архівної інформації. 

Розміщення повної інформації про діяльність 

Укрдержархіву, спеціальних установ СФД та державних архівних 

установ суттєво знижує навантаження на працівників їхніх 

структурних підрозділів з надання відповідей на окремі 

інформаційні запити та створює умови для переходу до 

електронного урядування. Розміщення і постійне оновлення на 

власних офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет публічної 

інформації, що перебуває у їх володінні та забезпечують таким 

чином доступ до публічної інформації громадськості, надання 

представникам громадськості інформаційних та інших послуг. 

Офіційний веб-портал Укрдержархіву має україномовну, 

англомовну та російськомовну версії. 

Станом на грудень 2015 року обсяг офіційного веб-порталу 

Укрдержархіву збільшився до 21 ГБ.  

У порівнянні з 2014 роком кількість відвідувачів на добу 

збільшилась до 3 тис. Кількість відвідувань за рік у поточному році 

становить близько 900 тис. 

Цільовою аудиторією офіційного веб-порталу є громадяни 

України (60% усіх відвідувачів порталу) та інших країн світу 

(понад 120 країн світу).  

У 2015 році на офіційному веб-порталі Укрдержархіву 

розміщено такі нові рубрики: «Очищення влади», «Захист 

інформації», «Україна у Другій світовій війні», «Незалежна, 

соборна! Держава, що об’єднує (архівні документи)». 

Станом на грудень 2015 року на офіційному веб-порталі 

Укрдержархіву функціонує 41 тематична рубрика. Інформація про 

основні іміджеві заходи, розміщена у рубриках «Новини», 

«Анонси» та «Прес-центр», супроводжується фотоматеріалами, 
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прес-релізами, у разі потреби, афішами, буклетами, відео- та 

аудіоматеріалами. 

Що стосується власних офіційних веб-сайтів державних 

архівних установ та Державного департаменту СФД, 

Укрдержархівом проаналізовано рівень їх інформаційної 

відкритості.  

З 2011 року за результатами перевірки державних архівних 

установ обласними управліннями Держспецзв’язку було 

призупинено інформаційне наповнення офіційних веб-сайтів 

ЦДІАЛ (має відновити роботу у січні 2016 р.) та Держархіву 

Вінницької області, тому при оцінюванні їх показники не 

враховувались.  

Також не враховувались показники інформаційної 

відкритості власних офіційних веб-сайтів держархівів території 

зони АТО Донецької та Луганської областей та тимчасово 

окупованої території АР Крим та м. Севастополя. 

Спеціальну панель для користувачів з вадами зору з 

можливістю обрання шрифтів та кольорів сайту створено на 

офіційних веб-сайтах ЦДЕА, Одеської, Рівненської, Харківської, 

Чернівецької областей. Змінено дизайн та технічні параметри веб-

сайту Держархіву Дніпропетровської області.  

До кінця поточного року ЦДЕА планує забезпечити 

доступність інформації офіційного веб-сайту архіву для 

користувачів з вадами слуху шляхом забезпечення супроводу 

текстом аудіо – та відеоматеріалів, розміщених на сайті архіву.  

Число відвідувань на добу власних офіційних веб-сайтів 

державних архівних установ у середньому збільшилося до 200 осіб 

на добу, обсяг розміщеної інформації на 50–80%. За результатами 

проведеного аналізу, найчастішими відвідувачами цих сайтів є 

громадяни Росії, Білорусі, США, Ізраїлю, Канади, країн ЄС, ін. 

Англомовну версію веб-сайтів мають УНДІАСД, ЦДАГО, 

ЦДНТА, ЦДАМЛМ, ЦДКФФА, ЦДАЗУ, ЦДЕА, держархіви 

Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, 

Кіровоградської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської, 

Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, 

Черкаської областей та м. Києва, російськомовну – УНДІАСД, 

ЦДАГО, ЦДКФФА, ЦДНТА, ЦДАМЛМ, ЦДЕА, держархіви 

Волинської, Запорізької, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, 
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Сумської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської областей та м. 

Києва.  

Результати оцінювання інформаційної відкритості пока-

зують, що на власних офіційних веб-сайтах державних архівних 

установ найбільш представлена інформація про їх основну 

діяльність (офіційна назва, історія, основні завдання, вакансії, 

структура: керівництво та структурні підрозділи, дорадчі органи 

(склад, положення), фонди, довідковий апарат, науково-довідкова 

бібліотека, література про архів, контакти, новини, архівні 

установи області, доступ до публічної інформації, нормативна база, 

публікації на порталі, архіви у ЗМІ). 

Практично всі держархіви мають на головній сторінці 

власних офіційних веб-сайтів рубрики «Архів новин», «Корисні 

посилання», «Карта порталу», «Інтернет приймальня», «Галузеві 

програми», «Регуляторні акти», «Інформуємо громадськість», 

«Архіви у ЗМІ», «Доступ до публічної інформації», «Інформуємо 

громадськість» або консультативну сторінку «Звернення 

громадян». 

Електронні форми звітних документів та планів роботи 

(звіти та плани організаційної роботи, інше) розміщенні на власних 

офіційних веб-сайтах УНДІАСД, ЦДНТА, ЦДАЗУ, ЦДЕА, ЦДАЗУ, 

держархівів Волинської, Закарпатської, Запорізької, Львівської, 

Івано-Франківської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, 

Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської Черкаської, 

Чернівецької областей. 

Не розміщується звітна інформація на офіційному веб-сайті 

Держархіву Житомирської області 

«Зворотній зв’язок» мають власні офіційні веб-сайти 

УНДІАСД, ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДКФФА, ЦДНТА, ЦДЕА, держ-

архіви Волинської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, 

Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Мико-

лаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Терно-

пільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, 

Чернівецької, Чернігівської областей та м. Києва.  

У більшості офіційних веб-сайтів державних архівних 

установ наявний контекстний пошук по всій текстовій інформації, 

розміщеній на сайтах. 
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Власні сторінки в соціальних мережах для активного 

спілкування з представниками громадськості та інститутами 

громадянського суспільства, засобами масової інформації мають 

ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДАМЛМ, ЦДАЗУ, ЦДНТА, ЦДЕА, держархіви 

Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, 

Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, 

Херсонської областей. 

На власних офіційних веб-сайтах державних архівних 

установ забезпечується постійний зв’язок з громадськістю шляхом 

розміщення найбільш актуальної інформації, а саме, інформа-

ційних оголошень про графік роботи читальних залів, столів 

довідок, зразки заяв. Активно впроваджується у практику 

виконання звернень фізичних та юридичних осіб, що надійшли до 

них електронною поштою, зокрема виконання запитів соціально-

правового характеру, тематичних запитів, замовлення справ для 

роботи у читальних залах. 

Слід відмітити, що потребують приведення до вимог 

законодавства «про декомунізацію» назви окремих рубрик та 

виставок он-лайн, розміщених на офіційних веб-сайтах державних 

архівів. Так, практично 50% сайтів мають рубрику «Велика 

Вітчизняна Війна 1941–1945 років».  

Обов’язковою законодавчою вимогою є розміщення на веб-

сайтах інформації про боротьбу з корупцією, і ця вимога 

виконується, але досить формально. На всіх сайтах є розділи 

«Запобігання корупції» або з подібною назвою. У 2015 році на 

власних офіційних веб-сайтах рубрика «Очищення влади» яка є 

обов’язковою представлена на веб-сайтах ЦДАГО, ЦДІАК, 

ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, ЦДЕА, держархівів Житомирської, Закар-

патської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоград-

ської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівнен-

ської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської 

областей. 

Як і минулого року залишається актуальним питання опера-

тивного оновлення інформації на власних офіційних веб-сайтах 

державних архівних установ.  

90% власних офіційних веб-сайтів державних архівних 

установ мають дати оновлення рубрик.   
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Практикою стає розміщення іміджевих відео та фото до 

новин про проведені інформаційні заходи. 

Спеціальні установи страхового фонду документації 

України власних офіційних веб-сайтів не мають. Інформація про 

регіональні центри страхового фонду документації представлена на 

веб-сайті Державного департаменту СФД. 

Протягом поточного року на власному офіційному веб-сайті 

Державного департаменту СФД розміщені нові рубрики 

«Очищення влади», «Прийняті нормативно-правові акти та 

нормативні документи». 

Сайт Державного департаменту СФД має російсько- та 

англомовну версії. Обсяг сайту збільшився майже на 70% і 

становить 194 МБ (2014 – 111 МБ). Рівень відвідування сайту у 

порівнянні з 2015 роком зріс практично на 50%.  

На власному офіційному веб-сайті Державного 

департаменту СФД діє рубрика «Інтернет-приймальня», яка 

виконує функцію зворотнього зв’язку. Для активного спілкування з 

громадянами заступник директора Департаменту має власну 

сторінку у соціальній мережі «Facebook».  

З використанням аккаунта у google+ проводяться відео 

конференції з установами СФД. 

Власний офіційний веб-сайт НДІ мікрографії має російську 

версію. Обсяг інформації збільшився у порівнянні з початком 2015 

року на 20МБ, кількість відвідувань становить в середньому 9 

відвідувань на добу.  

Залишається відкритим питання запровадження автома-

тизованих систем з функцією пошуку та можливості отримання он-

лайн послуг та сервісів для відвідувачів. На жаль, на сьогоднішній 

день, серед основних факторів, що унеможливлюють такі нововве-

дення є: відсутність фінансування, належного системного та прог-

рамного забезпечення, фахових спеціалістів. Навігаційна доступ-

ність інформації про важливу інформацію у сфері основної діяль-

ності Укрдержархіву, державних архівних установ є досить низь-

кою, не завжди працює функція повернення на головну сторінку. 

З метою підвищення рівня активності взаємодії із засобами 

масової інформації та громадськістю колегія та інформаційної 

відкритості офіційних веб-сайтів Укрдержархіву, спеціальних 

установ СФД та державних архівних установ у 2016 році 
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ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до складу робочої групи, відповідальної за 

супровід офіційного веб-порталу Укрдержархіву. 

2. Робочий групі, відповідальній за супровід офіційного веб-

порталу Укрдержархіву до кінця першого півріччя 2016 року 

підготувати пропозиції щодо зміни дизайну та модернізації 

офіційного веб-порталу Укрдержархіву та створення особистої 

сторінки Укрдержархіву в одній із соціальних мереж. 

3. Відділу міжнародного співробітництва та зв’язків з 

іншими установами департаменту організації архівної роботи 

Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити: 

1) участь керівництва Укрдержархіву у роботі прямої 

телефонної лінії Кабінету Міністрів України, згідно з графіком, 

затвердженим Прем’єр-міністром України (2016 рік); 

2) інформаційно-комунікаційне супроводження суспільно 

значущих заходів та взаємодію із засобами масової інформації 

Укрдержархіву та надання методичної допомоги в цьому напрямку 

державним архівним установам та установам СФД (постійно); 

3) контроль за своєчасним оновленням інформації рубрик 

офіційного веб-порталу Укрдержархіву;  

4) надання методичної допомоги спеціальним установам 

СФД та державним архівним установам щодо інформаційного 

наповнення та супроводу власних веб-сайтів. 

3. Спеціальним установам СФД та державним архівним 

установам: 

1) вжити заходів з модернізації сайтів та приведення їх у 

відповідність до сучасних технічних вимог, зробивши їх зручними 

для користування та пошуку інформації; 

2) продовжити роботу зі створення особистих сторінок 

державних архівних установ або їх керівництва у соціальних 

мережах для забезпечення комунікаційного зв’язку з 

громадськістю; 

3) привести у відповідність до вимог законодавства «про 

декомунізацію» назви окремих рубрик та виставок он-лайн, 

розміщених на офіційних веб-сайтах; 
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4) посилити особистий контроль за виконанням вимог 

наказу Укрдержархіву від 27 травня 2014 року № 63 та 

затвердженого цим наказом Регламенту організації взаємодії 

структурних підрозділів Державної архівної служби із засобами 

масової інформації та своєчасного подання відповідної інформації 

державними архівними установами та установами СФД; 

5) забезпечити контроль за інформаційним наповнення 

змісту теле- та радіопередач, публікацій у друкованих та 

електронних ЗМІ, підготовлених за участі державних архівних 

установ. 

 

Голова Державної архівної служби, 

Голова колегії Т. І. Баранова 

Секретар колегії А. В. Кіслова 

 

 

Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 

15.12.2015     № 7/4 «Про стан роботи із зверненнями громадян  

в Державній архівній службі, Державному департаменті СФД, 

архівних установах, спеціальних установах СФД» 

від 24 грудня 2015 року № 191 

Відповідно до пункту 13 Положення про Державну архівну 

службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 жовтня 2015 року № 870 та пункту 41 Положення 

про колегію Державної архівної служби України, затвердженого 

наказом Укрдержархіву від 25 липня 2011 року № 13, 

НАКАЗУЮ: 

1. Ввести в дію рішення колегії Укрдержархіву 

від 15.12.2015 № 7/4 «Про стан роботи із зверненнями громадян в 

Державній архівній службі, Державному департаменті СФД, 

архівних установах, спеціальних установах СФД». 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Голова Т. І. Баранова 
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РІШЕННЯ  

Колегії Державної архівної служби України  

від 15 грудня 2015 року  

 

Про роботу із зверненнями громадян в Укрдержархіві, 

Державному департаменті СФД, архівних установах, 

спеціальних установах СФД у 2015 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 

використання інформації департаменту організації архівної роботи 

Укрдержархіву Д.В. Ярошенка про роботу із зверненнями 

громадян в Укрдержархіві, Державному департаменті СФД, 

архівних установах, спеціальних установах СФД у 2015 році, 

колегія відзначає, що зазначене питання перебуває під постійним 

контролем Укрдержархіву, рівень організації цієї роботи відповідає 

вимогам, установленим законодавством. 

Питання роботи із зверненнями громадян розглядається на 

засіданнях колегій Укрдержархіву, центральних державних архівів 

та держархівів областей та м. Києва не рідше одного разу на рік. 

Порядок організації та проведення особистого прийому 

громадян, графік його проведення затверджено Укрдержархівом, 

Державним департаментом СФД та всіма центральними держав-

ними архівами, держархівами областей та м. Києва. 

При розгляді заяв громадян в першу чергу виконуються 

звернення жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати – 

героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Радянського 

Союзу, Героїв України, ветеранів війни та праці, інвалідів, 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які 

потребують соціального захисту і підтримки. 

Відповіді на звернення надаються з додержанням строків, 

визначених Законом України “Про звернення громадян”. 

Найактивніше в напрямку надання у засобах масової 

інформації роз’яснень з найбільш актуальних питань, що хвилю-

ють громадян, працювали ЦДІАК, ЦДІАЛ, держархіви Дніпро-

петровської, Київської, Одеської, Полтавської та Чернігівської 

областей. 
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Керівництвом держархівів Миколаївської та Чернівецької 

областей проведено виїзні прийоми громадян. 

За 10 місяців 2015 року Укрдержархівом надано відповіді на 

144 звернення громадян України, що надійшли на адресу служби; 

172 звернення, що були направлені до Укрдержархіву Державною 

установою “Урядовий контактний центр”; а також розглянуто 518 

звернень іноземних громадян, що надійшли від МЗС України та 

безпосередньо від іноземців. 

До Державного департаменту СФД за звітний період 

надійшло 14 звернень громадян, у тому числі 12 звернень з питань 

створення страхового фонду документації. 

Станом на 1 листопада 2015 року центральними держав-

ними архівами, держархівами областей та м. Києва, архівними 

відділами райдержадміністрацій і міських рад надано відповіді на 

297 тис. звернень громадян в тому числі: 42 тис. тематичних, 

1,6 тис. генеалогічних, 217 тис. запитів соціально-правового ха-

рактеру та 36 тис. запитів за актами цивільного стану. 

Понад 165 тис. звернень прийнято на особистому прийомі 

керівництвом та працівниками столів довідок архівних установ. 

Фактів безпідставної відмови в задоволенні законних вимог 

заявників з боку Укрдержархіву та архівних установ не зафік-

совано. 

Електронну реєстрацію звернень громадян, комп’ютерні 

системи обліку звернень громадян та контролю за вирішенням 

порушених у них питань впроваджено ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДНТА, 

ЦДАМЛМ, ЦДЕА, держархівами Вінницької, Дніпропетровської, 

Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Київської, 

Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Харків-

ської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької облас-

тей, м. Києва. 

Колегія вирішує: 

1. Інформацію начальника відділу використання інформації 

департаменту організації архівної роботи Укрдержархіву Яро-

шенка Д. В. про роботу із зверненнями громадян в Укрдержархіві, 

Державному департаменті СФД, архівних установах, спеціальних 

установах СФД у 2015 році взяти до відома. 

2. Відділу використання інформації департаменту організа-

ції архівної роботи Укрдержархіву: 
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1) вжити вичерпних заходів для належного розгляду 

звернень громадян відповідно до Закону України “Про звернення 

громадян”, Порядку взаємодії органів виконавчої влади та 

державної установи “Урядовий контактний центр”, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 898; 

2) надавати методичну допомогу архівним установам та 

спеціальним установам СФД з питань організації роботи із 

зверненнями громадян; 

3) підготувати для розгляду на засіданні колегії 

Укрдержархіву у грудні 2016 року питання про роботу із 

зверненнями громадян в Укрдержархіві, архівних установах та 

спеціальних установах СФД. 

3. Відділу міжнародного співробітництва та зв’язків з 

іншими установами департаменту організації архівної роботи 

Укрдержархіву продовжити активне співробітництво Укрдерж-

архіву із засобами масової інформації з метою поліпшення 

інформованості населення про роботу із зверненнями громадян. 

4. Керівникам державних архівів забезпечити: 

1) належний рівень організації роботи із зверненнями 

громадян відповідно до вимог, установлених законодавством та 

Методикою оцінювання рівня організації роботи із зверненнями 

громадян; 

2) розгляд на засіданнях колегій не менше ніж раз на рік 

питання щодо організації роботи із зверненнями громадян; 

3) надання методичної допомоги архівним установам 

низової ланки; 

4) активізацію роботи з висвітлення в засобах масової 

інформації та на власних веб-сайтах інформації про роботу із 

зверненнями громадян та її результати; 

5) у зв’язку з набранням з 28 жовтня 2015 року чинності 

Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про 

звернення громадян” щодо електронного звернення та електронної 

петиції”, запровадження форми подання електронних звернень 

громадян на веб-сайтах державних архівів. 

Голова Державної архівної служби, 

Голова колегії  Т. І. Баранова 

Секретар колегії  Г.В. Кіслова 
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Про затвердження граничної чисельності працівників 

спеціальних установ страхового фонду документації  

і Науково-дослідного, проектно-конструкторського  

та технологічного інституту мікрографії з 1 січня 2016 року  

від 31 грудня 2015 року № 197  

З метою оптимізації структури і чисельності спеціальних 

установ страхового фонду документації і Науково-дослідного, 

проектно-конструкторського та технологічного інституту мікро-

графії,  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити граничну чисельність працівників спеціаль-

них установ страхового фонду документації і Науково-дослідного, 

проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрогра-

фії з 1 січня 2016 року (далі – гранична чисельність), що додається. 

2. Керівникам спеціальних установ страхового фонду доку-

ментації і Науково-дослідного, проектно-конструкторського та 

технологічного інституту мікрографії до 15 січня 2016 року 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 Укрдерж-

архіву від 23.01.2015 № 6 «Про затвердження граничної 

чисельності працівників спеціальних установ страхового фонду 

документації і Науково-дослідного, проектно-конструкторського та 

технологічного інституту мікрографії на 2015 рік», від 01.07.2015 

№ 240-К «Про затвердження граничної чисельності працівників 

спеціальних установ страхового фонду документації і Науково-

дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інсти-

туту мікрографії  з 1 липня 2015 року» та від 01.07.2015 № 241-К 

«Про затвердження граничної чисельності працівників спеціальних 

установ страхового фонду документації і Науково-дослідного, 

проектно-конструкторського та  технологічного інституту мікро-

графії  з 1 вересня 2015 року». 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Голова Т. І. Баранова 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державної  

архівної служби України 

від 31.12.2015 № 197 

 

Гранична чисельність 

працівників спеціальних установ страхового фонду 

документації і Науково-дослідного,  

проектно-конструкторського та технологічного інституту 

мікрографії з 1 січня 2016 року 

 

Назва 

установи  

Гранична чисельність працівників 

усього 

у тому числі  

за рахунок 

коштів 

загального 

фонду 

Науково-дослідний, проектно-

конструкторський та технологічний 

інститут мікрографії 

70 70 

Бюджетна установа «Фонд»  109* 109* 

Донбаський регіональний центр 

страхового фонду документації 
47 25 

Західний регіональний центр 

страхового фонду документації 
46 27 

Південний регіональний центр 

страхового фонду документації 
49 29 

Південно-західний  регіональний центр 

страхового фонду документації 
43 28 

Південно-східний регіональний центр 

страхового фонду документації 
50 33 

Північний регіональний центр 

страхового фонду документації 
59 30 

Північно-східний регіональний центр 

страхового фонду документації 
53 30 

Усього 526* 381* 

______________ 
* У тому числі гранична чисельність працівників, що утримуються за КПКВ 

9651010, – 1. 
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Про затвердження граничної чисельності працівників 

центральних державних архівних установ і Українського 

науково-дослідного інституту архівної справи та 

документознавства з 1 січня 2016 року тт. 

Від від 31 грудня 2015 року № 198ттттттттттт 

 

З метою оптимізації структури і чисельності центральних 

державних архівних установ і Українського науково-дослідного 

інституту архівної справи та документознавства,  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити граничну чисельність працівників цент-

ральних державних архівних установ і Українського науково-

дослідного інституту архівної справи та документознавства з 1 

січня 2016 року (далі – гранична чисельність), що додається. 

2. Керівникам центральних державних архівних установ і 

Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 

документознавства до 15 січня 2016 року 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 26.06.2015 № 102 «Про затвердження граничної 

чисельності працівників центральних державних архівних установ з 

1 липня по 31 грудня 2015 року» та від 23.07.2015 № 123 «Про 

затвердження граничної чисельності посад державних службовців 

центральних державних архівних установ з 1 липня 2015 року». 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Голова Т. І. Баранова 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Укрдержархіву 

від 31.12.2015 № 198 

 

Гранична чисельність 

працівників центральних державних архівних установ  

і Українського    науково-дослідного інституту архівної справи 

та документознавства з 1 січня 2016 року 

Найменування установи 

Гранична чисельність 

працівників 

усього 

у тому числі  

посад 

державних 

службовців 

Український науково-дослідний інститут архівної 

справи та документознавства  
37 - 

Центральний державний архів вищих органів 

влади та управління України 
85 43 

Центральний державний архів громадських 

об’єднань України 
48 23 

Центральний державний історичний архів України, 

м. Київ 
59 22 

Центральний державний історичний архів України, 

м. Львів 
71 26 

Центральний державний кінофотофоноархів 

України ім. Г. С. Пшеничного 
76 31 

Центральний державний науково-технічний архів 

України 
41 16 

Центральний державний архів-музей літератури і 

мистецтв України 
77 29 

Центральний державний електронний архів 

України 
32 20 

Центральний державний архів зарубіжної 

україніки 
27 16 

Державний центр збереження документів НАФ 41 - 

Державна наукова архівна бібліотека, м. Київ 11 - 

Дирекція з експлуатації комплексу споруд 

центральних державних архівних установ України 
60 - 

Усього 665 226 
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ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ 

 

В Укрдержархіві 

2 липня 2015 року заступник Голови Укрдержархіву 

Бондарчук І.В. разом із директором ЦДЕА України Ковтанюком 

Ю.С.взяли участь у нараді під головуванням заступника Міністра 

Кабінету Міністрів України Греби Р.В. щодо організації порядку 

роботи з електронними документами, в тому числі підготовки їх до 

передавання на архівне зберігання.  

* * * 

7 липня 2015 року відбулося засідання Міжгалузевої ради з 

питань розвитку електронного урядування. У засіданні взяв участь 

заступник Голови Укрдержархіву Бондарчук І.В., як член ради. 

Також на засідання ради було запрошено директора ЦДЕА України 

Ковтанюка Ю.С. 

* * * 
9 липня 2015 року Державна архівна служба України 

спільно зі Спілкою архівістів України провели відкриту зустріч зі 

студентами Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка та громадськістю на тему: "Збережена пам'ять - 

відкрите суспільство". 

Під час заходу студентство та громадськість були 

ознайомлені з роботою державних архівних установ України в 

напрямку реалізації державної політики щодо забезпечення прав 
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громадян на вільний доступ до архівної ретроспективної 

інформації, задоволення інформаційних потреб суспільства з 

питань дослідження та вивчення історії України, активного 

використання інформації архівних документів в розбудові нової 

системи національно-патріотичного виховання молоді. 

Учасників заходу також проінформовано про доступ до 

документів з фондів Галузевого державного архіву Міністерства 

внутрішніх справ України та презентовано окремі документи з 

фондів архіву. 

Крім того, учасники зустрічі мали змогу ознайомитися з 

експозицією виставки до 25-ї річниці прийняття Верховною 

Радою України Декларації про державний суверенітет України за 

документами Центрального державного архіву вищих органів 

влади та управління України. 

* * * 
16 липня 2015 Укрдержархівом проведено нараду 

заінтересованих центральних органів виконавчої влади, 

центральних державних галузевих та державних архівів областей, 

на зберіганні яких перебувають архівні документи репресивно-
каральних органів Української РСР. 

* * * 
31 липня 2015 року Голова Державної архівної служби 

України Баранова Т.І. з робочим візитом відвідала. Закарпаття. 30 

липня Баранова Т.І. зустрілася з керівником краю Геннадієм 

Москалем, щоб обговорити проблемні питання зі збереження 
національної історико-культурної спадщини Срібної землі. 

* * * 
11 серпня 2015 року відбулася робоча зустріч Голови 

Державної архівної служби України Баранової Т.І. з Першим 

заступником Міністра культури України Ігорем Ліховим. 

* * * 
18 серпня 2015 року на офіційному веб-порталі Державної 

архівної служби опубліковано виставку фото- та архівних 

документів "Незалежна, соборна! Держава, що об’єднує" та 

відеоматеріали з фондів Центрального державного кінофотофоно-

http://www.archives.gov.ua/News/24_08_2015.php
http://www.archives.gov.ua/News/24_08_2015.php
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архіву України ім. Г.С. Пшеничного, що висвітлюють процес 

здобуття Україною незалежності. 

* * * 
19 серпня 2015 року відбулася робоча зустріч Голови 

Державної архівної служби України Баранової Т.І. з Головою 

Державного агентства з питань електронного урядування України 

Олександром Риженком. На зустрічі було обговорено питання 

посилення взаємодії Державної архівної служби України та 

Державного агентства з питань електронного урядування України 

під час розробки та удосконалення нормативно-правових актів у 

сфері електронного документообігу, впровадження системи 

електронної взаємодії органів виконавчої влади, підготовки 

електронних документів для архівного зберігання 

* * * 
20 серпня 2015 року Голова Державної архівної служби 

України Баранова Т.І. та відповідальні працівники Укрдержархіву 

під час робочої поїздки до м. Харкова відвідали Державний депар-

тамент Страхового фонду документації, Спеціальну установу 

"Фонд", Спеціальну установу Північно-східний регіональний 

центр СФД, Науково-дослідний, проектно-конструкторський та 

технологічний інститут мікрографії та Центральний державний 

науково-технічний архів України.  

Під час перебування в м. Харкові Голова Державної архів-

ної служби провела робочі зустрічі з колективами Державного 

департаменту СФД та НДІ мікрографії, під час яких надала 

відповіді на найболючіші та актуальні питання, пов’язані з їхньою 

діяльністю. Метою цих зустрічей стало налагодження інфор-

маційно-комунікаційного діалогу та конструктивної співпраці. 

* * * 
20 серпня 2015 року керівництво Державної архівної 

служби та директори центральних державних архівів України 

взяли участь у круглому столі "Інформаційно-комунікативні 

ресурси просування українських цінностей в умовах інфор-
маційної агресії", що відбувся у приміщенні Укрінформу. 

 

http://www.archives.gov.ua/News/24_08_2015.php
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* * * 
20 серпня 2015 року керівництво Державної архівної 

служби та директори центральних державних архівів України 

взяли участь у круглому столі "Інформаційно-комунікативні 

ресурси просування українських цінностей в умовах інформа-

ційної агресії", що відбувся у приміщенні Укрінформу. 

* * * 

10 вересня 2015 року Голова Державної архівної служби 

Баранова Т.І. взяла участь у роботі ХІ Київської міської звітно-
виборної конференції профспілки працівників державних установ. 

* * * 
11 вересня 2015 року Голова Державної архівної служби 

Баранова Т.І. взяла участь у програмі "Громадська приймальня" 

телеканалу "Київ". 

* * * 
16 вересня 2015 року відбулася робоча зустріч Голови 

Державної архівної служби України Баранової Т. І. з представ-

никами Міністерства культури Чеської Республіки та Чеського 
центру. 

* * * 
22 вересня 2015 року заступник Голови Державної архівної 

служби України Бондарчук І.В. взяв участь у прямій телефонній 

лінії Кабінету Міністрів України та надав відповіді на звернення 
громадян. 

* * * 
15 жовтня 2015 року Голова Державної архівної служби 

України Баранова Т. І. взяла участь у третьому засіданні Україн-

сько-китайської Підкомісії з питань співробітництва у сфері 

культури, яке відбулося в Міністерстві культури. У засіданні взяли 

участь члени Української та Китайської частин Підкомісії з питань 

співробітництва у сфері культури. Серед інших питань у ході 

засідання було обговорено стан співпраці у сфері архівної справи, 

зокрема необхідність продовжувати обмін досвідом і співпрацю 

між українськими та китайськими архівами в рамках Угоди про 

співробітництво між Державною архівною службою України та 

https://www.youtube.com/watch?v=-MH5NIC5Va4&index=1&list=PLIGNgJeEMVGNwA2lR3YAjyE90umeEeGWe
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Державним архівним управлінням Китайської Народної Респуб-

ліки в архівній сфері від 10 вересня 2013 року. 

* * * 
15 жовтня 2015 року відбулися консультації Голови Дер-

жавної архівної служби України Баранової Т.І. з Надзвичайним і 

Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Еліавом Бєло-

церковські. У ході консультацій учасники обмінялися інфор-

мацією про роботу, яка в даний час здійснюється обома 

Сторонами в напрямку задоволення соціально-правових потреб 

громадян та установ обох держав на отримання доступу до 

архівної ретроспективної інформації. Сторони узгодили можливі 

форми та напрями взаємовигідної співпраці Укрдержархіву та 

Посольства та підписали Протокол за результатами консультацій 
проведених в Укрдержархіві. 

* * * 
23 жовтня 2015 року заступник Голови Державної архівної 

служби України Ігор Бондарчук відкрив у Центральному 

державному архіві громадських об`єднань України виставку 

документів, присвячену 70-й річниці створення Організації 

Об’єднаних Націй. Документальна експозиція охоплювала  період 

від 1945 р. – заснування Організації Об’єднаних Націй на міжна-
родній конференції в Сан-Франциско до сьогодення. 

На виставці презентувались невідомі широкому загалу 

документи, що розкривають діяльність Представництва України 

при Організації Об’єднаних Націй; участь українських делегацій у 

засіданнях Генеральної Асамблеї ООН; діяльність України в Раді 

Безпеки, Економічній і Соціальній раді, ЮНЕСКО, в інших 

міжнародних організаціях, комітетах та комісіях, а також 

висвітлюють ратифікацію Україною конвенцій та договорів ООН 

тощо. 

Особливе місце в експозиції займали документи про 

діяльність ООН у сфері підтримки та захисту прав і свобод 

людини. Серед представлених матеріалів був відкритий лист 

ув’язнених у радянських таборах українців до Комісії ООН з прав 
людини. 
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Під час презентації виставки також демонструвався 

хронікальний фільм з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. 
Пшеничного про заснування Організації Об’єднаних Націй. 

* * * 
1 грудня 2015 року Державну архівну службу відвідали 3-й 

Президент України Віктор Андрійович Ющенко, Міністр Кабінету 

Міністрів України Г.В. Онищенко, заслужений артист України 

П.П. Мага, ректор Черкаського національного університету О.В. 

Черевко. Під час візиту гості мали зустріч з Головою Державної 

архівної служби Т.І. Барановою та ознайомилися з історією 

Центрального державного історичного архіву України, м. Київ, 

найяскравішими документами з його архівної колекції. 

* * * 
11 грудня 2015 року відбулося чергове засідання Науково-

видавничої ради при Державній архівній службі України, на якому 

розглянуто доопрацьований спеціальний довідник Державного 

архіву Харківської області "Анотований реєстр описів. Том 

перший. Фонди дорадянського періоду", спеціальний довідник 

Державного архіву Луганської області "Державний архів 

Луганської областї: Анотований реєстр описів архівних фондів. Т. 

1." , видання "Центральний державний архів-музей літератури і 

мистецтва України. Путівник. Випуск 4", обговорено праці подані 

на конкурс імені Василя Веретенникова та план виставкової 

діяльності Державної архівної служби України та державних 
архівів на 2016 рік. 

У державних архівних установах 

В Українському науково-дослідному інституті архівної справи 

та документознавства (УНДІАСД) 

2 липня 2015 року з метою реалізації основних положень 

«Концепції розвитку Українського науково-дослідного інституту 

архівної справи та документознавства за період 2014-2018 р.р.» 

директор УНДІАСД Гаранін О.Я. провів робочу нараду з 

начальником Управління організаційного забезпечення Націо-
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нальної академії державного правління при Президентові України 

(НАДУ) Ветлинською О.В., під час якої сторони обговорили 

питання розширення співробітництва між УНДІАСД та НАДУ, 

зокрема, про проведення спільних наукових заходів у 2016 році. 

* * * 
2 липня 2015 року відбулося засідання вченої ради 

інституту, на якому було підбито підсумки виконання струк-

турними підрозділами тематичного плану науково-дослідних робіт 

УНДІАСД у першому півріччі 2015 року та схвалено проект 

першого випуску Бюлетеня ГС НТІ АСД за 2015 рік. 

* * * 
15 липня 2015 року директор УНДІАСД Гаранін О.Я. як 

член Громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з 

питань культуриі духовності взяв участь у слуханнях Комітету на 

тему «Національна культурастратегія 2015-20125: вектори роз-

витку» та озвучив присутнім позицію українських архівістів щодо 

місця українських архівів у розбудові держави.  

* * * 
16 липня 2015 року директор УНДІАСД О. Я. Гаранін, як 

Виконавчий директор Спілки архівістів України, взяв участь в 

«Нараді зацікавлених центральних органів виконавчої влади, 

центральних, галузевих та обласних державних архівів, на збе-

ріганні в яких перебувають архівні документи репресивно-ка-

ральних органів Української РСР» щодо виконання перехідних 

положень Закону України «Про доступ до архівів репресивних 

органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років». 

* * * 
17 серпня 2015 року на виконання наказу Укрдержархіву від 

12.08.2015 № 131 «Про участь центральних державних архівів у 

виконанні плану заходів з підготовки та відзначення 24-ї річниці 

незалежності України» директор УНДІАСД Гараніні О. Я. з 14 по 

16 серпня 2015 року взяв участь у роботі просвітницького 

етнофестивалю дружби «З країни в Україну, що проходив у містах 

Орджонікідзе, Марганець, Нікополь». 

* * * 
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20 серпня 2015 року за сприяння Державної архівної служби 

України, Українського науково-дослідного інституту архівної 

справи та документознавства, центральних державних архівних 

установ України, зокрема: Центрального державного історичного 

архіву України м. Київ (ЦДІАК України), Центрального держав-

ного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО 

України), Центрального державного архіву зарубіжної україніки 

(ЦДАЗУ) та Спілки архівістів України у газеті «Вечірній Київ» за 

20 серпня 2015 року № 33 у спеціальній рубриці «Вечірки»: 

«Архіви крізь століття» опубліковано архівні документи з історії 

українського державотворення та надано фахові коментарі до 

опублікованих документів. 

* * * 
21 вересня 2015 року вийшов друком том 22-23 збірника 

наукових праць УНДІАСД «Студії з архівної справи та доку-

ментознавства». Збірник містить статті з історії, теорії та практики 

архівної справи і документознавства, історії установ, товариств, 

обєднань, джерелознавчі студії. 

* * * 
1 грудня 2015 року вийшов друком Науковий збірник тез 

доповідей та повідомлень учасників Всеукраїнської наукової 

конференції «Шістнадцяті джерелознавчі читання» на тему 

«Архівна наука і освіта в незалежній Україні», що відбулася 24 

листопада 2015 р. у м. Києві. Співорганізатором конференції 

виступив Український науково-дослідний інститут архівної справи 

та документознавства. 

 

2-3 грудня 2015 року директор Українського науково-

дослідного інституту архівної справи та документознавства 

Гаранін О. Я. разом з директором Центрального державного 

електронного  України Ковтанюком Ю.С. узяли участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і 

практичні проблеми документознавства та архівознавства: ретро-

спектива і сучасність», яку проводив Білоруський науково-

дослідний інститут документознавства та архівної справи 

(м. Мінськ, Республіка Білорусь). Під час пленарного засідання 



151 

конференції Гаранін О. Я. виголосив доповідь «Створення нових 

форм архівних джерел в інформаційному суспільстві». 

 

У Центральному державному архіві вищих органів влади  

та управління України (ЦДАВО України) 

 

22 липня 2015 року у ЦДАВО України в рамках серії 

"Гортаючи архівні сторінки" відбулась презентація документів з 

фондів архіву "До Дня хрещення Київської Русі". 

* * * 
29 липня 2015 року у ЦДАВО України в рамках серії 

"Гортаючи архівні сторінки" відбулась презентація документів з 

фондів архіву "До 150-річчя від дня народження Андрея 

Шептицького (1865-1944), українського митрополита". 

* * * 
5 серпня 2015 року у ЦДАВО України в рамках серії 

"Гортаючи архівні сторінки" відбулась презентація документів з 

фондів архіву "До 95-річчя Української військової організації 
(УВО) під проводом Євгена Коновальця". 

* * * 
19 серпня 2015 року до Дня незалежності директор ЦДАВО 

України Маковська Н.В. та директор ЦДАЗУ Берковський В.Г. 

взяли участь у прямому ефірі аналітичного ток-шоу "У центрі 

уваги" на телеканалі "Київ". 

* * * 
20 серпня 2015 року у ЦДАВО України в рамках серії 

"Гортаючи архівні сторінки" відбулась презентація документів з 
фондів архіву "До Дня Державного прапора України". 

 

 

* * * 
21 серпня 2015 року до Дня незалежності України у 

приміщенні ЦДАВО України відкрито виставку "Виборюючи 

незалежність.Сторінками архівного літопису", підготовлену за 
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документами Центрального державного архіву вищих органів 

влади та управління України, Центрального державного архіву 

зарубіжної україніки, Центрального державного кінофотофо-

ноархіву України ім. Г.С. Пшеничного. У рамках відкриття вис-

тавки проведено урочисті збори колективів ЦДАВО України та 

ЦДАЗУ, під час яких відбулась електронна презентація доку-

ментів. Участь у зборах також взяли відвідувачі читальних залів 
архівів. 

* * * 
10 вересня 2015 року у  ЦДАВО України в рамках серії 

"Гортаючи архівні сторінки" відбулась презентація документів 

архіву до Дня українського кіно. 

* * * 
25 вересня 2015 року у ЦДАВО України в рамках серії 

"Гортаючи архівні сторінки" відбулась презентація документів 

"Празький період наукової діяльності В.М. Щербаківського". 

* * * 
13 жовтня 2015 року у ЦДАВО України в рамках серії 

"Гортаючи архівні сторінки" відбулась презентація документів до 

Дня захисника України "На сторожі спокою та порядку в Україні". 

* * * 
18 листопада 2015 року у ЦДАВО України в рамках серії 

"Гортаючи архівні сторінки" відбулась презентація документів 

"Україномовна преса 1918-1919 рр". 

* * * 
27 листопада 2015 рок  до Дня пам`яті жертв голодоморів у 

читальному залі ЦДАВО України відбулась електронна презен-

тація та виставка документів з фондів архіву, що відображають 

ставлення української діаспори до однієї з найтрагічніших сто-

рінок в історії України - Голодомору 1932-1933 років. Під час 

заходу присутні  отримали збірник документів за документами 

архіву "Ми б`ємо в Великий дзвін...", "Голодомор 1932-1933 років 
очима української діаспори". 

* * * 
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17 грудня 2015 року Надзвичайний і Повноважний Посол 

Угорщини в Україні Ерно Кешкень відвідав ЦДАВО України та 

ЦДІАК України. Для нього також була проведена екскурсія 
сховищем. 

 

У Центральному державному архіві  

громадських об`єднань України 

(ЦДАГО України) 

 

10 липня 2015 року у ЦДАГО України відбулося відкриття 

виставки документів, присвяченої 100-річчю від дня народження 

Тронька Петра Тимофійовича. 

* * * 
16 липня 2015 року України  відкрито виставку документів 

“Україна суверенна”. В експозиції  представлені документи, що 

висвітлюють політичну ситуацію та настрої населення України в 

1990 році, розкривають суспільні заходи українських демокра-

тичних сил, спрямовані на відродження української нації. 

 

12 серпня 2015 року до Дня незалежності України у ЦДАГО 

України проведено відеозйомку архівних документів телеканалом 

«Тоніс» на тему: «Боротьба за незалежність України» для 

телепередачі «Відверта політика». Представлені документи ЦК 

Компартії України, сучасних політичних партій, громадських 

об’єднань і рухів, що висвітлюють процес становлення незалеж-

ності держави. 

* * * 
21 серпня 2015 року у ЦДАГО України відкрито виставку 

документів, присвячену 24-й річниці незалежності України. 

* * * 
15 вересня 2015 року відбулося чергове засідання Науково-

методичної ради ЦДАГО України, на якому розглянуто питання 

про підготовку виставки документів, присвяченої Дню 

партизанської слави, та внесення змін до Порядку користування 

документами Національного архівного фонду України, що 
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зберігаються в Центральному державному архіві громадських 

об’єднань України. 

* * * 
22 вересня 2015 року у ЦДАГО України відкрито виставку 

документів, присвячену Дню партизанської слави. Також в архіві 

проведено відкриту лекцію на тему “Документи Національного 

архівного фонду України з історії партизанської боротьби в тилу 

ворога в роки Другої світової війни: накопичення, збереженість та 

використання” за участі науково-педагогічних працівників і 

слухачів Національної академії Служби безпеки України та Націо-

нального університету оборони України імені Івана Черня-

ховського. 

* * * 
19 листопада 2 жовтня 2015 року на виконання Указу 

Президента України №565/2015 “Про відзначення 25-ї річниці 

Студентської революції на граніті” на сторінці ЦДАГО України у 

соціальній мережі Facebook розміщено документи з фондів архіву, 
що висвітлюють ті знаменні події. 

* * * 

2 жовтня 2015 року на виконання Указу Президента 

України №565/2015 “Про відзначення 25-ї річниці Студентської 

революції на граніті” на сторінці ЦДАГО України у соціальній 

мережі Facebook розміщено документи з фондів архіву, що 

висвітлюють ті знаменні події. 

* * * 
23 жовтня 2015 року у ЦДАГО України відкрилася 

виставка документів Національного архівного фонду України, 

присвячена 70-й річниці заснування Організації Об’єднаних 

Націй. На виставці презентувалися невідомі широкому загалу 

документи, що розкривають діяльність Представництва України 

при Організації Об’єднаних Націй; участь українських делегацій у 

засіданнях Генеральної Асамблеї ООН; діяльність України в Раді 

Безпеки, Економічній і Соціальній раді, ЮНЕСКО, в інших між-

народних організаціях, комітетах та комісіях, а також висвітлю-

ють ратифікацію Україною конвенцій та договорів ООН тощо. 
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* * * 
28 жовтня 2015 року до річниці визволення України від 

нацистських окупантів на веб-сайті ЦДАГО України розміщено 

описи справ із фонду №166 “Комісія з історії Великої Вітчизняної 
війни при Академії наук УРСР”. 

* * * 
4 листопада 2015 року з ініціативи ЦДАГО України 

відбулася робоча нарада представників Центрального державного 

архіву громадських об’єднань України, Галузевого державного 

архіву Служби безпеки України та Національного історико-

меморіального заповідника “Биківнянські могили”, на якій обго-

ворювалися питання опрацювання кримінальних справ репре-

сованих громадян та механізму пошуку інформації в документах 

репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-
1991 років. 

* * * 
19 листопада 2015 року ЦДАГО України за участі Голови 

комісії з міжнаціональних відносин Громадської Ради при 

Міністерстві культури України Садаєва С.А. та представників 

громадських організацій національних меншин України проведено 

семінар на тему “Організація ведення діловодства та зберігання 

архівних документів громадських організацій етнонаціональних 

меншин України”. Учасниками семінару розглянуто питання 

організації діловодства, проведення експертизи цінності 

документів, а також порядок зберігання архівних документів та 

передавання документів Національного архівного фонду на 

зберігання до ЦДАГО України. В рамках семінару архівом 

презентовано документальну виставку “Етнонаціональні меншини 

України: документальний екскурс в історію” та проведено 

екскурсію по ЦДАГО України. 

* * * 
28 листопада 2015 року до Дня пам’яті жертв голодоморів у 

читальному залі ЦДАГО України відкрилася експозиція, 

присвячена діяльності архіву із вшанування пам’яті жертв 

голодоморів та заходам щодо популяризації документів архіву про 

ті події. В експозиції представлені збірники документів, статті в 
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наукових виданнях та публікації в засобах масової інформації, 

підготовлені працівниками архіву за період незалежності України. 

* * * 
16-18 грудня 2015 року ЦДАГО України на запит 

Галузевого державного архіву Міністерства оборони України 

передав для Центрального архіву Міністерства оборони 

Республіки Казахстан копії документів стосовно участі відомого 

казахстанського письменника, Народного героя Республіки 

Казахстан Касима Кайсенова в партизанському русі на території 

України, Молдови, Чехословаччини, Румунії в роки Другої 
світової війни. 

* * * 
19 грудня 2015 року з нагоди 95-ї річниці від дня 

народження українського письменника, філософа, громадського 

діяча, одного із засновників Української Гельсінської Групи 

Миколи Даниловича Руденка на сторінці ЦДАГО України у 

соціальній мережі Facebook опублікована стаття-біографічний 

нарис “…Ніколи не смійте жаліти мене – бо, може, лиш я був по-

справжньому вільний…”, присвячена його життю та діяльності. 

* * * 
25 грудня 2015 року з нагоди 120-ї річниці від дня 

народження українського композитора, майстра хорової справи, 

талановитого диригента, педагога та громадського діяча Григорія 

Гурійовича Верьовки на сторінці ЦДАГО України у соціальній 

мережі Facebook розміщено документи з фондів архіву. 

У Центральному державному історичному архіві 

України, м. Київ (ЦДІАК України) 

29 травня 2015 на офіційному веб-сайті ЦДІАК України  

відкрито документальну виставку, присвячену 240-й річниці 

ліквідації Запорозької Січі. 

* * * 



157 

11 липня 2015 ЦДІАК України  надав копії окремих листів 

та особових документів Яна Потоцького з колекції архіву для 
експонування на виставці у Музеї в Ланцуті (Польща). 

* * * 
6 серпня 2015 р у ЦДІАК України відбулися зйомки 

документального фільму "Родове дерево" (виробник "Ехо-Медіа") 

за участі директора архіву Ольги Музичук та завідувача сектору 

Інституту історії України НАН України Валерія Томазова. 

* * * 
17 серпня 2015 на офіційному сайті та у читальному залі 

ЦДІАК України відкрито виставку, присвячену Дню Державного 

Прапора України. На виставці презентовано документи з фондів 

архіву, пов’язані з історією становлення національного прапору - 

про виготовлення сотенних і полкових прапорів Гетьманщини та 
знамен Запорозької Січі у другій половині XVIIІ ст. 

* * * 
20 серпня 2015 року  на офіційному сайті ЦДІАК України 

опубліковано виставку "Гетьманська Україна - традиції 

державотворення. Крізь терени…" до 24-ї річниці Незалежності 

України. 

* * * 
20 серпня 2015 року на офіційному сайті ЦДІАК України 

опубліковано виставку "Гетьманська Україна - традиції 

державотворення. Крізь терени" до 24-ї річниці Незалежності 

України. На виставці презентовано документи з фондів архіву, які 

засвідчують події, що стали важливими віхами на шляху 

становлення української державності. 

* * * 
20 серпня 2015 року до річниці незалежності України на 

шпальтах газети "Вечірній Київ" (№ 33) у спеціальній рубриці 

"Вечірки": "Архіви крізь століття" опубліковано документи 

ЦДІАК України про події, що стали важливими віхами на шляху 

становлення української державності. 

* * * 
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9 вересня 2015 року ЦДІАК України та Польською 

Академією Знань         (м. Краків) підписано Договір про наукову 

співпрацю. 

Договором передбачено реалізацію спільних заходів з 

наукового опрацювання архівних документів, які відображають 

соціально-економічний, політичний розвиток Правобережної 

України за період з початку XVI ст. до кінця XVIII ст., створення 

інформаційно-пошукової бази даних, проведення спільних 

виставкових та видавничих проектів тощо. 

 * * * 
30 вересня 2015 у рамках Ініціативи "Архів Alive" та до 

відзначення Дня знань та Дня вчителя у ЦДІАК України  

відбулася тематична зустріч учнів та викладачів школи "Афіни" та 
школи № 221 м. Києва з працівниками архіву. 

* * * 
6 жовтня 2015 року на базі Центрального державного 

історичного архіву України, м.Київ, відбувся науково-практичний 

семінар для слухачів Національної академії державного 

управління при Президентові України з розглядом проблематики 

залучення ретроспективної інформації до "електронного 

врядування". 

* * * 
12 жовтня 2015 року в рамках ініціативи "Архів Alive" та до 

Дня захисника України у ЦДІАК України, відбулась тематична 

зустріч колективу архіву з волонтерами та учасниками АТО.  У 

ході зустрічі гості ознайомилися з історією архіву, складом його 

документальної бази, основними засадами та напрямами 

діяльності. Окрасою заходу стала презентація найцікавіших 

документів з фондів ЦДІАК України. Гості архіву побачили 

найдавніші документи з колекції архіву, універсали українських 

гетьманів, привілеї польських королів, грамоти російських царів, 

документи Коша Нової Запорозької Січі та Генеральної військової 

канцелярії, перші підручники та філософські твори, автографи 

відомих діячів історії та культури Європи й України, документи 

особових фондів, метричні книги різних конфесій, картографічні 

матеріали,тощо. Також було презентовано тематичну добірку 
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документів з воєнної історії від козацької доби до часів визвольних 

змагань УПА. Особливого колоріту зустрічі надав виступ тренера 

Школи лицарських бойових мистецтв ім. Михайла Вишневецького 

Юрія Шевчука з демонстрацією прийомів шермірства (фехтування 

на шаблях). 

* * * 
27 жовтня 2015 року ЦДІАК України відвідала Міністр 

торгівлі США п. Пенні Прітцкер, яка ознайомилась із архівними 

документами до генеалогії її родини та історії села Великі Прицьки 

Київської губернії, з якого походили її предки. Директор архіву 

Ольга Музичук розповіла про склад документальної колекції 

архіву, окреслила напрями його розвитку, продемонструвала 

найдавніші документи з архівного зібрання. Наприкінці зустрічі п. 

Пенні Прітцкер подарувала архіву видання про лауреатів 

Прітцкерівської премії у галузі архітектури. 

* * * 
2 листопада 2015 року директор ЦДІАК Ольга Музичук 

взяла участь у прямому ефірі програми "Громадська приймальня" 

ТК "Київ" за темою: "Генеалогічне дерево: як віднайти своє 

коріння". 

* * * 
11 листопада 2015 року на базі ЦДІАК України відбулося 

практичне заняття для групи магістрантів Інституту магістратури, 

аспірантури і докторантури Національного педагогічного універ-

ситету ім. М.П. Драгоманова. 

* * * 
4 грудня 2015 року у рамках ініціативи "Архів Alive" 

відбулася тематична зустріч колективу Центрального державного 

історичного архіву України, м. Київ, з українським істориком, 

кандидатом історичних наук, доцентом кафедри історії НАУКМА 
Ігорем Тесленком. 

* * * 
12 грудня 2015 року директор ЦДІАК України, м. Київ 

Ольга Музичук взяла участь у прямому ефірі програми "Ранок по-
київськи" ТК "Київ". 
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* * * 
28 грудня 2015 року на офіційному сайті ЦДІАК України 

опубліковано виставку архівних документів "Перші директори 

нашого архіву", присвячену директорам Київського центрального 
архіву давніх актів. 

 

У Центральному державному історичному архіві України,  

м. Львів 

(ЦДІАЛ України) 

 

20 серпня 2015 року у ЦДІАЛ України відбулася лекція 

доктора історичних наук, голови УГТ Гречила А.Б. з історії 
територіальної симовліки в Україні. 

* * * 
21 серпня 2015 року у ЦДІАЛ України відкрито 

документально-книжкову виставку, присвячену Дню Державного 
прапора та 24-й річниці незалежності України. 

 

 

У Центральному державному кінофотофоноархіві України  

ім. Г.С. Пшеничного  

(ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного) 

 

9 липня 2015 року співробітники архіву взяли участь у 

відкритій зустрічі зі студентами Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка та громадськістю на тему: 

"Збережена пам'ять - відкрите суспільство", організаторами якої 

виступили Державна архівна служба України спільно зі Спілкою 

архівістів України. 

* * * 
16 липня 2015 року до 25-ї річниці прийняття Декларації 

про державний суверенітет України відкрито виставку 
фотодокументів з фондів архіву. 

 



161 

* * * 
23 липня 2015 року ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного 

відвідали представники Федерального архіву Німеччини та 

Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні, де в.о. 

директора архіву Божук Г.І. ознайомила їх з основними 

напрямками діяльності архіву, складом та змістом аудіовізуальних 

документів. Члени делегації переглянули копії фотодокументів, 

переданих Федеральним архівом Німеччини, оригінали яких було 

вивезено із фондів Всеукраїнського фотокіноархіву за межі 

України у роки Другої світової війни; довідковий апарат до 

документів, ознайомились з умовами їх зберігання та формами 

використання. В процесі були обговорені питання створення баз 
даних, обміну цифровими копіями аудіовізуальних документів. 

* * * 
8 жовтня 2015 року проведено ознайомлювальну навчальну 

екскурсію для студентів ІІІ курсу кафедри режисури телебачення 

Київського національного університету театру, кіно і телебачення 
ім. І. К. Карпенка-Карого з майстерні професора В. Вітра. 

* * * 
13 жовтня 2015 року у кінозалі ЦДКФФА України 

ім. Г. С. Пшеничного відбувся показ документального фільму 

«Фортеця кіборгів» (Телеканал «112 Україна», 2015, режисер 

Ю. Кирієнко), нового надходження до фондів архіву. Головні 

герої стрічки - захисники донецького аеропорту як уособлення 

героїзму солдатів і символ боротьби за незалежність України. 
Захід організовано до Дня захисника України. 

* * * 
30 жовтня 2015 року проведено ознайомлювальну нав-

чальну екскурсію для учнів-членів КПНЗ «Київська Мала 

академія наук учнівської молоді» секцій відділення історії з 

показом кінодокументів із фондів архіву. 

* * * 
10 листопада 2015 року у Синьому залі Будинку кіно 

відбувся вечір екологічного кіно, співорганізатором якого 

виступив ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного. Захід органі-
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зовано до 75-річчя студії «Київнаукфільм» («Національна кіне-

матека України»). 

* * * 
16 грудня 2015 року до Дня працівників архівних установ 

України на веб-сайті УКРІНФОРМу розміщено добірку фотодо-

кументів з фондів архіву «Архівістика – доля, покликання Гордія 

Пшеничного». 

 

У Центральному державному науково-технічному архіві 

України (ЦДНТА України) 

 

3 липня 2015 р. на офіційному веб-сайті ЦДНТА України 

розміщено виставку документів на тему: «Наукові здобутки Укра-

їнського науково-дослідного вуглехімічного інституту (УХІН)» – 

першого вітчизняного наукового центру коксохімічної проми-

словості. 

* * * 
5 липня 2015 року у Центральному державному науково-

технічному архіві України презентовано виставку документів "Між 

водою й суходолом: українські порти у фондах ЦДНТА України". 

* * * 
15 липня 2015 року  працівники ЦДНТА України провели 

оглядову екскурсію студентамІ курсу історичного факультету 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

* * * 
15 вересня 2015 року в ЦДНТА України проведено День 

архівної інформації, присвячений 70-ій річниці завершення Другої 
світової війни. 

* * * 
22 вересня 2015 року в ЦДНТА України  проведено семінар 

по підвищенню кваліфікації спеціалістів державних архівів 

України з питань організації роботи з науково-технічною доку-
ментацією. 
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* * * 
1 жовтня 2015 року на замовлення історичного факультету 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 

базі ЦДНТА України проведено заняття на тему «Археографічна 

діяльність ЦДНТА України» для студентів IV курсу, що спеціа-

лізуються на кафедрі історіографії, джерелознавства та археології 

за спеціальністю «Архівознавство». 

Студенти познайомилися з основними принципами публі-

кації архівних джерел та специфікою підготовки видань за 

науково-технічною документацією. 

* * * 
8 жовтня 2015 року начальник відділу використання інфор-

мації ЦДНТА України Алєксєєнко А.  взяла участь із доповіддю у 

роботі ХVIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Коро-

ленківські читання 2015», яка відбулася у Харківській державній 

науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка.  

* * * 
19 жовтня 2015 року вийшов третій номер  журналу 

"UNIVERSITATES. Наука та просвіта" за 2015 рік. У рубриці 

"Архів" опубліковано добірку документів: "Між водою та сухо-

долом: українські порти у фондах ЦДНТА України", підготовлену 

провідним спеціалістом відділу використання інформації доку-

ментів Оленою Барикіною за документами з фондів Р-46 Одеська 

філія Державного проектно-вишукувального і науково-дослідного 

інституту морського транспорту «СоюзморНДІпроект» «Чорно-

морНДІпроект» Міністерства морського флоту СРСР, м. Одеса 

(к. 1-44, 1-117, 1-265), Р-5 Державний інститут по проектуванню 

підприємств річкового транспорту «Укрдіпрорічтранс» Головного 

управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР, м. Київ (к. 1-

7, 1-8, 1-222) і Р-6 Державний інститут по проектуванню 

«Київпроект» Київського міськвиконкому, м. Київ (к. 1-9). 

* * * 
22 жовтня 2015 року у газеті «Харьковские известия» 

вийшла друком стаття молодшого наукового співробітника відділу 

використання інформації документів Дмитра Ожиганова «Если бы 

задуманное удалось осуществить...»   
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Статтю присвячено нереалізованому проекту Національного 

українського театру масового музичного дійства, який планувалося 

звести у Харкові. Статтю написано на основі програми конкурсу на 

складання означеного проекту, що зберігається у фонді особового 

походження архітектора О. М. Бекетова (фонд № Р-47 ЦДНТА 

України). 

* * * 
27 жовтня 2015 року ЦДНТА України проведено оглядову 

екскурсію для студентів четвертого курсу заочного відділення 

факультету соціальних комунікацій Харківської державної академії 

культури з метою кращого опанування дисципліни «Документні 

ресурси».  

Працівники ЦДНТА України ознайомили екскурсантів з 

діяльністю основних структурних підрозділів архіву, архівосхо-

вищем, а також роботою мікрофільмуючого обладнання для 

створення страхового фонду документації. 

* * * 
30 жовтня 2015 року  на офіційному веб-сайті ЦДНТА 

України розміщено виставку документів на тему: "Будівельна 

техніка XX століття (за документами ЦДНТА України)". Основною 

метою виставки є сприяння до підвищення інтересу стосовно 

проблеми механізації праці в Україні при будівництві промислових 

і цивільних споруд. 

Документи, представлені на виставці, умовно поділені на 

2 розділи, у яких висвітлюється зміст науково-технічної доку-

ментації, що присвячена розробці нових і модернізації вже наявних 

зразків будівельної техніки, а також ручних будівельних машин і 

механізмів. 

* * * 
7 листопада 2015 року у газеті «Запорізька правда» вийшла 

друком стаття наукового співробітника відділу використання 

інформації документів Юлії Коваль «До 55-річчя першого лег-

ковика: історія “Запорожця”». 

Статтю присвячено 55-й річниці з дня випуску першого 

вітчизняного легкового мікролітражного автомобіля ЗАЗ-965 «За-

порожець». Публікацію підготовлено на основі проектної доку-
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ментації автомобіля ЗАЗ-965, яка зберігаються в Центральному 

державному науково-технічному архіві України (фонд Р-190, 

комплекс 2-258). 

* * * 
12 листопада 2015 року на замовлення факультету підго-

товки магістрів державного управління Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії дер-

жавного управління при Президентові України у ЦДНТА України 

проведено заняття на тему: «Державні архіви – складова системи 

державної служби України». 

12 листопада 2015 року у читальному залі ЦДНТА України 

було презентовано конструкторські документи з проекту першого 

мікролітражного легкового автомобіля України ЗАЗ-965 «Запо-

рожець». Архівний захід приурочено до 55-ї річниці від дня його 

випуску. 22 листопада 1960 р. вийшла перша партія українських 

легковиків, що поклало початок вітчизняного автомобілебу-

дування.  

Перебуваючи у Харкові з робочим візитом, Перший 

заступник Голови Державної архівної служби України Іван Кісіль 

взяв участь у заході та надав коментар щодо представлених 

документів. Перед студентами та представниками ЗМІ також 

виступили директор ЦДНТА України Євген Семенов, начальник 

відділу використання інформації документів Анна Алєксєєнко та 

інші працівники архіву.  

* * * 
25 листопада 2015 року Творче об’єднання KOLES.TV (на 

телеканалі "Фора") підготувало телепередачу "Слобожанщина" на 

тему: «Виставка креслень першої моделі «Запорожця» у ЦДНТА 

України», присвячену 55-річчю випуску першого вітчизняного 

мікролітражного автомобіля. 

У програмі показані архівні документи з проекту ЗАЗ-965, 

що зберігається у ЦДНТА України (фонд Р-190, комплекс 2-258). 

Інтерв'ю та коментарі щодо презентованих креслеників і напрямів 

роботи архіву надали Перший заступник Голови Державної 

архівної служби України Іван Кісіль, директор ЦДНТА України 

Євген Семенов, керівники структурних підрозділів та працівники 

архіву. 
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* * * 
5 грудня 2015 року у Навчальному центрі «ЛандауЦентр» 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (м. 

Харків, пл. Свободи, 6) пройшов навчально-демонстраційний захід 

«Я – винахідник, інженер, архівіст, експериментатор, конструктор» 

з експонуванням виставки архівних документів на тему: «Ювілейні 

і пам’ятні дати 2015 року з історії науки і техніки (за науково-

технічною документацією з фондів ЦДНТА України)» .  

Під керівництвом директора «ЛандауЦентру» Вікторії 

Круглової юні колеги з Палацу дитячої та юнацької творчості 

зібрали герб України, що складається з деталей, намальованих на 

комп’ютері вихованцями Палацу і роздрукованих на 3D-принтері. 

Це найбільший герб України, створений дитячими руками.  

Захід розраховано на популяризацію науки і техніки серед 

дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, а також на 

інформування дорослих про наявні в Національному архівному 

фонді України науково-технічні розробки. 

 

 

У Центральному державному архіві-музею літератури  

і мистецтва України (ЦДАМЛМ України) 

 

16 липня 2015 року у конференц-залі в ЦДАМЛМ України 

рамках літературно-музичного проекту "Мистецькі зустрічі в 

архіві-музеї" за підтримки Державної архівної служби України та 

Посольства Королівства Іспанія в Україні відбулася презентація 

документальної виставки з фондів ЦДАМЛМ України "Іспанія в 

українському мистецтві". 

* * * 
31 серпня 2015 року у Центральному державному архіві-

музеї літератури і мистецтва України відбулася презентація 

документальної виставки "Білі плями українського кіно".Архів 

представив невідомі і маловідомі документи з особових фондів 

українських кінорежисерів, драматургів, операторів, художників, 

акторів та ін. 
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* * * 
24 вересня 2015 року у галереї Центрального державного 

архіву-музею літератури і мистецтва України. відбулось відкриття 

документальної виставки «Вони ніколи не стануть дорослими…» 

пам’яті дітей, страчених у Бабиному Яру (до 74-х роковин трагедії 

Бабиного Яру). Експозиція висвітлювала одну з найтрагічніших 

сторінок з життя окупованого нацистами м.Києва у 1941–1943 

роках. На виставці представлені фотодокументи, книги та речі 

загиблих у Бабиному Яру, оригінальні речі із зібрання історика, 

журналіста, громадського діяча Іллі Левітаса (1931–2014), графічні 

роботи з циклу Василя Овчинникова «Бабин Яр» з особового 

фонду художника у Центральному державному архіві-музеї 

літератури і мистецтва України. 
До участі у відкритті були запрошені представники 

посольств іноземних держав, посадові особи органів державної 

влади, архівних та музейних установ, громадських організацій. 

* * * 
30 вересня 2015 року на території меморіального комплексу 

«Літературно-мистецькі Плюти» та у бібліотеці Палацу культури 

«Енергетик» (м.Українка Обухівського району Київської області) 

відбувся літературний захід до 105-ї річниці від дня народження 

українського письменника Михайла Івановича Чабанівського 

(18.09.1910 – 04.04.1973). В урочистостях взяли участь заступник 

міського голови м.Українка Оксана Кирилюк; дитяча поетеса, член 

Національної спілки письменників України (НСПУ), Обухівської 

районної літературної студії ім. А. Малишка та Українського 

міського літературного об’єднання ім. Г. Косинки Віра Куліш-

Гальчинська; член НСПУ, Обухівської районної літературної студії 

ім. А. Малишка Олександр Драндар; член Обухівської районної 

літературної студії ім. А. Малишка Володимир Мицюра; дитяча 

письменниця, лауреат літературної премії ім. Михайла Чабанів-

ського Оксана Хорозова-Чабанівська. 

* * * 
03 листопада 2015 року у конференц-залі Центрального 

державного архіву-музею літератури і мистецтва України відбулася 

урочиста передача на державне зберігання документів видатного 



168 

українського кінорежисера і сценариста Володимира Денисенка 

(1930-1984). 

* * * 
15 грудня 2015 року у Зеленій залі Центрального дер-

жавного архіву-музею літератури і мистецтва України відбулося 

урочисте відкриття художньо-документальної виставки "Україн-

ська сценографія ХХ століття" (з архівної та музейної колекцій 

ЦДАМЛМ України). 

 

 

У Центральному державному архіві  

зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) 

 

10-12 липня 2015 року Центральний державний архів 

зарубіжної україніки та Центральний державний кінофотофоно-

архів України ім. Г.С. Пшеничного прийняли участь у Культурно-

просвітницькому фестивалі "З країни в Україну", який проходив у 

містах Чугуїв, Куп’янськ та Ізюм Харківської області, під час якого 

було прочитано цикл ознайомчих лекцій на тему "(Не)втрачені 

надії. Українське державотворення у ХХ ст.", а також презентовано 

документальну кінохроніку з фондів ЦДКФФА України 

ім. Г. С. Пшеничного. 

* * * 
14-16 серпня 2015 року Центральний державний архів 

зарубіжної україніки, Центральний державний кінофотофоноархів 

України ім. Г.С. Пшеничного, Український науково-дослідний 

інститут архівної справи та документознавства разом із Спілкою 

архівістів України взяли участь у культурно-просвітницькому 

фестивалі "З країни в Україну", який проходив у містах Марганець, 

Нікополь та Орджонікідзе Дніпропетровської області. 

* * * 
30 вересня 2015 року у ЦДАЗУ відбулася презентація 

виставки "Аркадій Іларіонович Жуковський: наукова та громадська 

діяльність". 
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* * * 
27 жовтня 2015 року в рамках акції «Архів – школі» та з 

метою популяризації знань через ретроспективну інформацію 

ЦДАЗУ провів ознайомчу екскурсію по архіву для учнів 11 класу 

спеціалізованої школи № 71 м. Києва, під час якої було розкрито 

значення архівів як спеціалізованої установи, що забезпечує 

накопичення, зберігання та використання архівної інформації; 

визначено поняття «архівний документ» та «зарубіжна архівна 

україніка»; висвітлено історію створення та основні напрями 

діяльності ЦДАЗУ.  

* * * 
28 жовтня 2015 року у ЦДАЗУ відкрито документальну 

виставку "Громадсько-політичні організації української еміграції в 

боротьбі за незалежність". Відвідувачі виставки мали можливість 

ознайомитися з документами, що висвітлюють діяльність гро-

мадсько-політичних організацій української в США та Канаді, 

спрямовану на здобуття Україною незалежності. Серед них: 

Світовий конгрес вільних українців, Організація державного 

відродження України, Українське національне об’єднання Канади, 

Український визвольний фонд в Канаді, Український конгресовий 

комітет Америки, Комітет українців Канади, Світова коорди-

наційна рада ідеологічно споріднених націоналістичних органі-

зацій, Українська січова громада. 

* * * 
29-30 жовтня 2015 року директор ЦДАЗУ Мага І.М. взяла 

участь у роботі Міжнародного симпозіуму, присвяченого 150-

річчю від дня народження митрополита Андрія Шептицького, що 

проходив у Львові за ініціативи українського католицького 

університету, Львівської архиєпархії УГКЦ, Міжнародного 

інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК), НУ 

«Львівська політехніка», Інституту митрополита Андрія 

Шептицького (Оттава, Канада), Національного музею імені 

митрополита Андрія Шептицького у Львові, Фундації «Андрей», 

Львівського музею історії релігії, ЦДАЗУ, Центрального 

державного історичного архіву України, м. Львів.  У рамках заходу 

було репрезентовано виставку «Андрей Шептицький»: постать 

Митрополита за документами ЦДАЗУ. 
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* * * 
30 жовтня 2015 року у рамках робочого візиту до м. Львів 

директор ЦДАЗУ Мага І.М. зустрілася з ректором Львівської 

православної богословської академії, кандидатом богословських 

наук, доцентом, митрофорним протоієреєм Ярославом Івановичем 

Ощудляком. 

* * * 
12 листопада 2015 року 10 листопада відбулася зустріч 

директора ЦДАЗУ Маги І. М. з Головою Секретаріату Товариства 

зв’язків з українцями за межами України (Товариство «Україна – 

Світ») пані Алою Кендзерою. Під час зустрічі були окреслені 

можливі напрями співпраці архіву з Товариством «Україна – Світ», 

спільні історико-культурні проекти та був підписаний договір про 

співпрацю. 

* * * 
20 листопада 2015 року у ЦДАЗУ відкрито документальну 

виставку "Українські навчальні заклади і наукові осередки за 

кордоном". 

* * * 
27 листопада 2015 року на сайті ЦДАЗУ розміщено он-лайн 

виставку«Пам’яті жертв голодоморів», підготовлену до Дня пам'яті 

жертв голодоморів. На виставці представлено документи 

української еміграції з Чехословаччини, Румунії, США та Канади 

за 1933 – 1983 рр., що висвітлюють події в Україні 1932 – 1933 рр. з 

точки зору очевидців подій, родичів жертв голодоморів, 

журналістів, духовенства та ін. Серед представлених документів – 

художні твори, оповідання, статті, фоторепортажі тощо. 

* * * 
10 грудня 2015 року у ЦДАЗУ відкрито документальну 

виставку "Незбориме плем’я", приуроченої до Міжнародного дня 
захисту прав людини. 

* * * 
15 грудня 2015 року до Центрального державного архіву 

зарубіжної україніки завітали викладачі та студенти Інституту 

історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М. 

http://tsdazu.gov.ua/online/47-all/651--q-q.html
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П. Драгоманова. Співробітниками архіву їх було ознайомлено з 

роботою ЦДАЗУ та проведено екскурсію по виставці «Незбориме 

плем’я», підготовленій до Міжнародного дня захисту прав 

людини. 

* * * 
30 грудня 2015 року  директор ЦДАЗУ Мага І. М. взяла 

участь у роботі Експертно-фондової ради з питань безоплатної 

передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, 

обернених відповідно до закону в дохід держави (далі - Рада) 
Міністерства культури України. 

 

У Центральному державному електронному архіві України 

(ЦДЕА України) 

 

29 липня 2015 року директор ЦДЕА України 

Ковтанюк Ю. С. взяв участь у нараді щодо обговорення нового 

формату електронного документа, яка була організована з 

ініціативи Національної агенції з питань електронного урядування. 

На нараді розглядалися питання принципово нового підходу до 

структури формату електронного документа, що дозволить 

здійснити подальшу уніфікацію електронних документів, 

спростити їх візуалізацію та забезпечить високий рівень 

автоматизації документаційних процесів. 

* * * 
29 вересня 2015 року за участю представників органів 

державної влади та бізнесу в Європейській Бізнес 

Асоціації(European Business Association) відбулося засідання 

круглого столу з питань функціонування електронного цифрового 

підпису в Україні, участь в якому взяла заступник директора ЦДЕА 

України Паламарчук Л.В. 

* * * 
30 вересня 2015 року директор ЦДЕА України Ковтанюк 

Ю.С. взяв участь у семінарі "Сучасне діловодство та архівна 

справа", що був організований Державною казначейською 

службою України для працівників підрозділів діловодства 

територіальних органів Державної казначейської служби 

http://dknii.gov.ua/
http://www.eba.com.ua/uk
http://treasury.gov.ua/main/uk/index
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України на базі Інституту вищої кваліфікації Київського 

національного торговельно-економічного університету та виступив 

з лекцією "Впровадження Порядку роботи з електронним 

документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на 

архівне зберігання" . 

* * * 

 15 жовтня 2015 року заступник директора ЦДЕА України           

Паламарчук Л.В. взяла участь у засіданні круглого столу 

«Управління Інтернетом на глобальному рівні та позиція України», 

захід був організований Державним агентством з питань 

електронного урядування України за ініціативи міжнародної 

громадської організації «Європейська Медіа Платформа». 

* * * 

 16 жовтня 2015 року директор ЦДЕА України Ковтанюк 

Ю.С. взяв участь у засіданні Тимчасової робочої групи з питань 

нормативно-правового забезпечення розвитку електронного 

урядування при Міжгалузевій раді з питань розвитку електронного 

урядування в Україні, на якому розглядалося питання підготовки 

проекту Концепції розвитку електронного урядування в Україні на 

період до 2020 року. 

* * * 
21 жовтня 2015 року працівники ЦДЕА України відвідали 

семінар «Oracle Docflow АСКОД», присвячений рішенням у різних 

галузях на основі системи електронного документообігу АСКОД та 

системи керування базами даних Oracle. 

* * * 
29 жовтня 2015 року директор ЦДЕА України Ковтанюк 

Ю.С. взяв участь у прямому ефірі програми "Громадська 

приймальня" телеканалу "Київ" за темою "Впровадження архівних 

електронних послуг". 

* * * 
30 жовтня 2015 року директор ЦДЕА України Ковтанюк 

Ю.С. взяв участь у прямому ефірі програми «Громадська 

приймальня» телеканалу «Київ» за темою «Впровадження архівних 

електронних послуг». 

http://treasury.gov.ua/main/uk/index
http://tsdea.archives.gov.ua/pdf/news/prezentaciya30092015.pdf
http://tsdea.archives.gov.ua/pdf/news/prezentaciya30092015.pdf
http://tsdea.archives.gov.ua/pdf/news/prezentaciya30092015.pdf
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* * * 

16 листопада 2015 року в розділі «Виставки онлайн», до 70-

річчя Організації ЮНЕСКО, оновлено виставку архівних копій 

веб-сайтів «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні». 

* * * 

27 листопада 2015 року начальник відділу забезпечення 

збереженості та обліку документів Чернятинська Ю.Г. та завідувач 

сектора використання інформації документів Карапозюк А.Л. взяли 

участь у ІIІ щорічному міжнародному науково-практичному 

семінарі «Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезен-

тація», що відбувся в Державному політехнічному музеї при НТУУ 

«КПІ». 

* * * 

2 грудня 2015 року директор ЦДЕА України Ковтанюк Ю. С. 

взяв участь у науково-практичній конференції «Теоретичні та 

практичні проблеми документознавства й архівознавства: 

ретроспектива та сучасність», яка відбулася у м. Мінськ (Респуб-

ліка Білорусь) на базі Білоруського науково-дослідного інституту 

документознавства та архівної справи, та виступив з доповіддю 

«Порядок приймання-передавання електронних документів до 

державних архівних установ та архівних відділів міських рад». 

* * * 

3 грудня 2015 року директор ЦДЕА України Ковтанюк 

Ю.С. перебував з робочим візитом у Білоруському науково-

дослідному центрі електронної документації (БілНДЦЕД). Під час 

візиту між ЦДЕА України та БілНДЦЕД підписано угоду про 

співпрацю. 

* * * 

3 грудня 2015 р. директор ЦДЕА України Ковтанюк Ю. С. 

виступив перед студентами II-IV курсів історичного факультету із 

спеціальностей документознавство, історичне-архівознавство Біло-

руського державного університету з лекцією «Сутність електрон-

ного документознавства як наукового напряму документознав-

ства». 
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* * * 

16 грудня 2015 р. в журналі «Діловодство та документообіг» 

(№ 12) опубліковано інтерв’ю з директором ЦДЕА України 

Ковтанюком Ю.С. про роботу з електронними документами та нові 

завдання діловодів. 

* * * 

17 грудня 2015 року начальник відділу інформаційних 

технологій Вороной С.І. взяв участь у семінарі на тему: «Відкриті 

дані: особливості оприлюдення та можливості використання», 

захід був організований Державним агенством з питань 

електронного урядування України. 

 

У Державному архіві Вінницької області 

10 липня 2015 року директор Державного архіву Вінницької 

області, д.і.н. Легун Ю.В. надав інтерв`ю телерадіокомпанії 

"ВІНТЕРА" (канал ВДТ-6), присвячене питанням декомунізації. 

* * * 

14 липня 2015 року у Державному архіві Вінницької 

області відбулося відкриття документальної виставки, присвяченої 
25 річниці Декларації про Державний суверенітет України. 

* * * 
19 серпня 2015 року у Державному архіві Вінницької 

області відкрито виставку документів до Дня незалежності 
України. 

 

У Державному архіві Волинської області 

 

16 липня 2015 року у Держархіві області відкрито виставку 
архівних документів та друкованих видань «Україна суверенна». 

* * * 
17 липня 2015 року у Державному архіві Волинської 

області відкрито виставку архівних документів та друкованих 



175 

видань "Визволена Волинь" (до 71 річниці визволення Волинської 

області від нацистських загарбників). 

* * * 
21 липня 2015 року працівники Державного архіву 

Волинської області взяли участь у панахиді за загиблими з нагоди 

визволення Волинської області від фашистських загарбників, яка 

відбулася на Меморіальному комплексі Слави м. Луцька. 

* * * 
21 серпня 2015 року в Державному архіві Волинської 

області відкрито виставку "Шлях до незалежності" до 24-ї річниці 

незалежності України. На виставці представлені копії архівних 

документів з фондів Державного архіву Волинської області, 

Центрального державного архіву вищих органів влади і 

управління України, фотоматеріали з Центрального державного 

кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного, які розпо-

відають про історію державотворення та боротьби за незалежність 

України, а саме про становлення української незалежності, про 

затвердження державних символів, про події під час Революції 

Гідності та під час антитерористичної операції в Донецькій та 
Луганській областях. 

* * * 
23 серпня 2015 року заступник директора Держархіву 

області Багнюк М. Г. та працівники архіву взяли участь у цере-

монії урочистого підняття Державного Прапора України біля 

приміщення Волинської обласної державної адміністрації та 
Державного архіву Волинської області. 

* * * 
2 вересня 2015 року працівники Державного архіву 

Волинської області взяли участь у заходах організованих до 70-ї 

річниці завершення Другої світової війни, які відбулися біля 

пам’ятника «Невідомому солдату» на меморіальному комплексі 
«Вічної Слави» у м. Луцьку. 

* * * 
29 вересня 2015 року у Держархіві області відбулося 

чергове засідання колегії Державного архіву Волинської області 
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«Про роботу із ЗМІ та виконання запитів громадян архівним 

відділом виконавчого комітету Володимир-Волинської міської 
ради». 

* * * 
12 жовтня 2015 року в Державному архіві Волинської 

області відкрито виставку "Вони боролися за волю України". 

* * * 
23 жовтня 2015 року у Державному архіві Волинської 

області відбулось відкриття виставки до Дня визволення України 
від фашистських загарбників. 

* * * 
28 жовтня 2015 року заступник директора Держархіву 

області Багнюк М. Г. взяла участь у заходах з нагоди 71-ї річниці 

визволення України від нацистських загарбників. На меморі-

альному комплексі «Вічна Слава» м. Луцька відбулася панахида за 

загиблими та покладання квітів до пам’ятного знаку «Поранений 
солдат». 

* * * 
29 жовтня 2015 року відбулося чергове засідання колегії 

Державного архіву Волинської області «Про роботу із звернен-

нями громадян за 9 місяців 2015 року у Держархіві області». 

* * * 
5 листопада 2015 року у Державному архіві Волинської 

області перебували студенти І курсу (групи МА-17, МА м/с-18) 

інституту економіки та менеджменту Східноєвропейського націо-

нального університету імені Лесі Українки напрямку підготовки 

«Менеджмент» в рамках вивчення дисципліни «Основи наукових 

досліджень» під керівництвом доцента кафедри менеджменту 

Тоцької О.Л. Начальник відділу інформації та використання 

документів НАФ Коць Л.І. ознайомила студентів з основними 

напрямками діяльності архіву, з порядком користування доку-

ментами Національного архівного фонду, що належать державі та 

територіальним громадам а також розповіла про склад і зміст 

архівних документів, друкованих видань представлених на 
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тематичних виставках «Вони боролися за волю України» та до Дня 

визволення України. 

* * * 
17 листопада 2015 року у Державному архіві Волинської 

області відкрито виставку друкованих видань до Дня Гідності та 
Свободи. 

* * * 
24 листопада 2015 року у Державному архіві Волинської 

області відкрито виставку архівних документів та друкованих 

видань "Волинь пам`ятає (вшанування пам'яті жертв голо-

доморів)". 

* * * 
25 листопада 2015 року заступник директора Державного 

архіву Волинської області Багнюк М.Г., начальник відділу інфор-

мації та використання документів НАФ Коць Л.І. взяли участь у 

роботі 56-ї Волинської наукової історико - краєзнавчої конферен-

ції Минуле і сучасне Волині та Полісся. Некрополі краю, яка 
відбулася у Волинському краєзнавчому музеї. 

* * * 
27 листопада 2015 року в Державному архіві Волинської 

області відбувся семінар-навчання працівників архівних підроз-

ділів установ, підприємств, організацій, які є джерелами комплек-
тування держархіву області. 

* * * 
24 грудня 2015 року у читальному залі Державного архіву 

Волинської області відбулися святкові збори з нагоди Дня праців-

ників архівних установ. Заступник директора Держархіву області 

Багнюк Марія Григорівна привітала усіх присутніх зі святом, 

проінформувала про здобутки архіву у поточному 2015 році, подя-
кувала колективу за проведену роботу. 

 

 

 

 



178 

 

У Державному архіві Дніпропетровської області 

 

18-19 серпня 2015 року відбулось відкриття у Держархіві 

тематичних виставок "Державні символи України" та "Україна. 
Рух до незалежності". 

* * * 
18 вересня 2015 року в Держархіві відкрито виставку 

"Підпільно-партизанський рух на Дніпропетровщині". 

* * * 
19-23 жовтня 2015 року в Держархіві працювали курси 

підвищення кваліфікації для працівників діловодних, архівних 

служб та експертних комісій підприємств, установ, організацій – 
джерел комплектування Національного архівного фонду. 

* * * 
23 жовтня 2015 року у приміщенні Держархіву відбулось 

відкриття виставки «Визволення Дніпропетровська від нацист-
ської окупації». 

* * * 
2 листопада 2015 року на веб-сайті держархіву з нагоди 

160-річчя з дня народження Яворницького Д.І. розміщено он-лайн 
виставку «Співець запорізького козацтва». 

* * * 
15 листопада 2015 року співробітники Держархіву взяли 

участь у засіданні Дніпропетровського історичного клубу Україн-

ського інституту вивчення Голокосту «Ткума» на тему: «Великий 
терор у СРСР та ліквідація Агро-Джойнта (1937-1938 роки)». 

* * * 
16 листопада у приміщенні Держархіву відкрито виставку 

«Хлібозаготівлі і голод на Дніпропетровщині 1929-1933 роки». 
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* * * 
19 листопада 2015 року в рамках проведення Єдиного дня 

інформування населення відбулися зустрічі працівників архіву з 

колективами установ, підприємств і організацій Царичанського 
району області за темою: «День Гідності і свободи». 

* * * 
28 листопада 2015 року вийшов друком альманах «Дне-

пропетровск. Снова и навсегда»  (Днепропетровск, 2015), в якому 

розміщено статті: «Государственній архив Днепропетровской 
области» (с. 146-147), «Нина Киструсская» (с. 148-149). 

* * * 
17 грудня 2015 року на обласному каналі радіо ОДТРК 

зроблено запис виступів головного наукового співробітника 

Держархіву Киструської Н.В.: до Дня працівників архівних 

установ, «Репресовані священнослужителі Дніпропетровщини». 

* * * 
18 грудня 2015 року на веб-сайті Держархіву розміщено он-

лайн виставку «Репресовані священнослужителі Дніпропетров-
щини». 

 

У Державному архіві Житомирської області 

 

15 липня 2015 року у Державному архіві Житомирської 

області відкрилась виставка "До 25-ї річниці прийняття Декларації 
про державний суверенітет України". 

* * * 
20 серпня 2015 року у Державному архіві Житомирської 

області відкрито тематичну виставку "До Дня незалежності 
України". 

* * * 
8 жовтня 2015 року в Держархіві для студентів Житомир-

ського автомобільно-дорожнього коледжу Національного транс-

портного університету та вихованців гуртка «Основи біоетики» 

Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної твор-
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чості учнівської молоді Житомирської облради проведено 2 огля-

дові екскурсії на тему: «Історія Житомира в архівних документах».  

* * * 
13 жовтня 2015 року в Держархіві на власному веб - сайті в 

рубриці «Документальні виставки он – лайн» розміщено цифрові 

копії архівних документів на тему: «До 135-річчя від дня на-

родження Саши Чорного».         

* * * 
13 жовтня 2015 року  відбулися урочисті збори з нагоди 

свята – Дня захисника України, на якому колектив привітав 

головного спеціаліста сектора організації та координації архівної 

справи, учасника АТО  Кондратюка Р. Ю. 

* * * 
14 жовтня 2015 року делегація працівників Держархіву взяла 

участь у урочистостях з нагоди Дня захисника України. 

* * * 
14  жовтня 2015 року члени колективу держархіву відвідали 

с. Буки Київської області. Поїздка була організована профспілко-

вим комітетом держархіву області. 

* * * 
26 жовтня 2015 року в Держархіві області відбулося відкриття 

виставки документів з фондів архіву і періодичних видань під 

назвою: «До 150 - річчя Житомирського краєзнавчого музею» та 

проведено круглий стіл. 

* * * 
28 жовтня 2015 року заступник директора-головний зберігач 

фондів Шимченко Н.Г. взяла участь в урочистих заходах з нагоди 

150 - річчя Житомирського краєзнавчого музею, під час яких на 

виставці у приміщенні музею за адресою: майдан Замковий, 1 

м. Житомир, експонувалися оригінали документів архіву, які були 

надані у  тимчасове користування в рамках укладеного договору 

між Житомирським обласним краєзнавчим музеєм Житомирської 

обласної ради та Державним архівом Житомирської області.  

* * * 
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3  листопада 2015 року в газеті «Житомирщина» надруковано 

статтю під назвою:«Млинці» для архівістів», яку підготувала 

заступник начальника відділу формування Національного архів-

ного фонду та діловодства Гаращук Т.С.   

* * * 
6  листопада 2015 року в газеті «Житомирщина» надруковано 

статтю під назвою: «Торгували хмелем, житом і золотом» (з історії 

житомирських ярмарок), яку підготувала завідувачка сектору 

користування документами Ковальчук А.В.  

* * * 
20  листопада 2015 року заступник директора-головний 

зберігач фондів Шимченко Н.Г. взяла участь у роботі VІІІ – ої 

Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, яка 

відбулась на базі історичного факультету Житомирського 

державного університету ім. І. Франка та виступила з привітальним 

словом. 

* * * 
21 листопада 2015 року працівники Держархіву області взяли 

участь у заходах з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи в 

Україні. 

* * * 
28 листопада 2015 року працівники Держархіву області взяли 

участь у заходах щодо вшанування пам’яті жертв голодоморів 

1932-1933 років в Україні. 

* * * 
30 листопада 2015 року в Держархіві області відбувся 

семінар-навчання з вивчення основних вимог нормативно-пра-

вового акту: «Правил організації діловодства та архівного 

зберігання документів у державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», 

затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 

року № 1000/5 та зареєстрованих в Мін’юсті України 22.06.2015 

року  № 736/27181. 

З працівниками архіву опрацьовано Порядок користування 

документами НАФ України, що належать державі, територіальним 
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громадам зі змінами, затвердженими наказом Міністерства юстиції 

України від 06.07.2015 року № 1125/5 та зареєстрованих в Мін’юсті 

України 06.07.2015 року № 791/27236. 

* * * 
9 грудня 2015 року в Держархіві області для студентів 

Житомирського коледжу культури  і мистецтв ім. Івана Огієнка 

проведено екскурсію на тему: «Архів як меморіальна пам'ять 

Житомирщини».  

* * * 
11 грудня 2015 року на обласному радіо прозвучала 

радіопередача на тему: «Голодомор на Житомирщині 1932-1933 

років», яку підготувала за документами Держархіву області  

провідний спеціаліст відділу використання документів Г. Д. Лу-

к’янчук. 

* * * 
21 грудня 2015 року в Держархіві області буде відкрито 

стендову виставку архівних документів «До 120-річчя обласної 

клінічної лікарні ім. О. Ф. Гербачевського». 

* * * 
24 грудня 2014 року в Держархіві області відбулися  урочисті 

збори,  присвячені Дню працівників архівних установ. Кращих 

архівістів буде нагороджено Грамотами Житомирської обласної 

державної адміністрації, Житомирської обласної ради, обкому 

профспілки працівників державних установ України, Держархіву  

області. 

У Державному архіві Запорізької області 

21 вересня 2015 року Державним архівом Запорізької 

області презентовано виставку "День партизанської слави: історія 

та сьогодення". 

* * * 

6  жовтня 2015 року в Державному архіві Запорізької 

області відкрито документально-книжкову виставку "Нестор 

Махно – український політичний і військовий діяч". 
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* * * 

20 жовтня 2015 року Державним архівом Запорізької 

області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, 

установ та організацій проведено тематичний короткостроковий 

семінар з актуальних питань діяльності архівних установ області в 

умовах оновленого законодавства України для працівників 

архівних відділів райдержадміністрацій, міських (міст обласного 

значення) рад та трудових архівів.  

На семінарі  розглянуті питання впровадження Правил 

організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях у роботу архівних 

установ області, складання історичних довідок установ, органі-

зацію роботи з упорядкування та передавання документів з міс-

цевих виборів до архівних установ, Порядок розгляду письмових та 

усних звернень фізичних і юридичних осіб тощо. В семінарі взяли 

участь 30 слухачів. 

* * * 
21 жовтня 2015 року відбулося чергове засідання колегії 

Державного архіву Запорізької області, на якому  підбиті підсумки 

роботи Державного архіву та архівних установ області за 9 місяців 

2015 року, розглянуті питання про підсумки роботи Державного 

архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за 9 місяців 

2015 року, стан протидії корупції, виконавської дисципліни та 

контролю за виконанням документів в Державному архіві Запо-

різької області за 9 місяців 2015 року, стан підготовки Державного 

архіву та архівних установ Запорізької області до роботи в осінньо-

зимовий період 2015-2016 рр.  

На засіданні колегії також було заслухано інформацію про 

роботу архівного відділу Енергодарської міської ради з питань 

виконання повноважень органів виконавчої влади, делегованих 

органам місцевого самоврядування з питань управління архівною 

справою та діловодством, зберігання документів Національного 

архівного фонду, що мають місцеве значення, на відповідній 

території, забезпечення зберігання та використання документів з 
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особового складу ліквідованих установ м. Енергодара за період з 

жовтня 2009 року до жовтня 2015 року. 

* * * 
 

17 листопада на офіційному веб-сайті архіву  розміщено виставку 

он-лайн: «Голод 1921-1923 рр. на Запоріжжі». 

* * * 
 

18 листопада на офіційному веб-сайті архіву  розміщено виставку 

он-лайн: «Запоріжжя у 2014 році (до Дня гідності та свободи)». 

* * * 
25 листопада 2015 року на офіційному веб-сайті архіву  

розміщено он-лайн: виставку «З історії міста Оріхова» . 

 

У Державному архіві Івано-Франківської області 

13 липня 2015 року у Державному архіві Івано-Франківської 

області відкрито тематичну виставку "До історії становлення 

Української державності" (до 25-річчя проголошення Декларації 

про державний суверенітет України). 

* * * 

27 липня 2015 року у Державному архіві Івано-Франківської 

області відкрито виставку "Велич Митрополита" до 150-річчя від 

дня народження Андрея Шептицького. 

* * * 

20 серпня 2015 року у Державному архіві Івано-Фран-

ківської області відкрито тематичну виставку "Літопис державо-

творення на Прикарпатті" (до Дня Державного прапора України та 

Дня незалежності України). 

* * * 

21 серпня 2015 року у приміщенні Івано-Франківського 

академічного обласного музично-драматичного театру ім. Івана 
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Франка відбулося відкриття тематичної виставки "Історія 

становлення Української держави". 

* * * 

1-11 жовтня 2015 року у Державному архіві Івано-Фран-

ківської області експонувалась виставка «Денис Січинський та 

розвиток музичної культури Галичини (до 150-річчя від дня на-

родження видатного композитора, диригента, педагога)». 

 

* * * 

12-29 жовтня 2015 року в приміщенні Державного архіву 

Івано-Франківської області експонувалась тематична виставка "До 

Дня захисника України, Дня українського козацтва та до 73-ї 

річниці створення УПА". 

* * * 
6 листопада 2015 року працівники Держархіву взяли участь 

у засіданні круглого столу «Як будувати рідну хату?», який 

проходив у залі Кафедрального собору Святого Воскресіння за 

сприяння Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації, за участю члена Національ-

ної спілки кінематографістів України народного артиста України 

Сергія Романюка, журналіста Романа Коляди, науковців, пись-

менників, видавців, семінаристів. 

* * * 
6-7 листопада 2015 року у Державному архіві Івано-

Франківської області відбулося відкриття пересувної виставки 

"Митрополит Андрей Шептицький - Мойсей українського народу 

(до Дня української писемності і мови та 150-річчя від дня 

народження Митрополита Андрея Шептицького)". 

 

Презентації експозиції пересувної виставки були проведені:  

у фортечній галереї «Бастіон» у рамках відзначення в 

області Дня української писемності і мови та 150-річчя від дня 

народження Митрополита Андрея Шептицького (06-07.11.2015); 
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на парафії Святих Кирила і Методія (Івано-Франківськ – 

Крихівці, 08-15.11.2015), в церкві Різдва Христового (м. Івано-

Франківськ, 10.12.2015); 

на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Митро-

полит Андрей Шептицький в релігійно-церковному і громадсько-

культурному житті України (до 150-річчя від дня народження)», 

організованій Івано-Франківським Богословським Університетом 

імені Св. Івана Золотоустого та Прикарпатським національним 

університетом імені Василя Стефаника за підтримки Івано-Фран-

ківського Архиєпархіального управління УГКЦ та Івано-Франків-

ської облдержадміністрації (26.11.2015).  

* * * 
16–30 листопада 2015 року Державним архівом Івано-

Франківської області організовано та проведено виставку «При-

карпаття: етнодемографічні наслідки геноцидів середини ХХ ст. 

(до Дня пам’яті жертв Голодоморів). 

* * * 
1-31 грудня 2015 року Державним архівом Івано-Франківської 

області проводилась виставка «Архівне будівництво на Прикарпатті 

(до Дня працівників архівних установ)». 

 

У Державному архіві Київської області 

2 серпня 2015 року на Першому Національному каналі 

України відбулась прем’єра документального фільму "Перша 

світова. Принцип "доміно", у якому використано архівні документи 

та матеріали з фондів Державного архіву Київської області. 

* * * 

18 серпня 2015 року в Державному архіві Київської області 

відкрито виставку архівних документів до 24-ї річниці незалеж-
ності України "Незалежність: глибоке коріння". 

* * * 

15 вересня 2015 року в Державному архіві Київської області 

відкрито документальну виставку "Нескорена земля Київська". 

https://www.youtube.com/watch?v=k3jH3323vWM
https://www.youtube.com/watch?v=k3jH3323vWM
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* * * 

29 вересня 2015 року в Державному архіві Київської області 

відкрито документальну виставку "Трагедія Бабиного Яру в 
архівних документах". 

* * * 
2 жовтня 2015 року начальником архівного відділу 

Білоцерківської міської ради Ніканоровою Н.В. надана методична 

та практична допомога відповідальним за архів: Білоцерківського 

національного аграрного університету, Білоцерківського міськ-

районного центру зайнятості, КП «Білоцерківбуд», управління 

містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради. 

* * * 
6 жовтня 2015 року заступником директора Лужинською 

О.М. здійснене відрядження до м. Яготина з метою надання 

методичної та практичної допомоги на місці архівному сектору 

Яготинської районної державної адміністрації та Трудовому архіву 

Яготинського району. 

* * * 
20 жовтня 2015 року у газеті «Сільські вісті» опублікована 

стаття начальника відділу використання інформації документів 

Державного архіву Київської області, кандидата історичних наук, 

Бєлої О. М. «Крізь призму архівних документів». 

* * * 
3 листопада 2015 року директором Державного архіву 

Київської області Каменєвою С. А. та представником відділу 

формування Національного архівного фонду та діловодства 

архівістом І категорії Дзендзиком П. І. в приміщені архіву 

проведений семінар для керівників архівних підрозділів (архівів) 

териториальних органів міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади, що перебувають у зоні комплектування 

Державного архіву Київської області, на тему «Вимоги до скла-

дання номенклатури справ в організації. Складання паспорту 

архівного підрозділу (архіву) установи». 
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* * * 
3 листопада 2015 року у Державному архіві Київської 

області відбулась розширена нарада з начальниками архівних 

відділів (секторів) районних державних адміністрацій з питань 

приймання документів з місцевих виборів 25 жовтня 2015 року у 

Київській області 

* * * 
11 листопада 2015 року начальник архівного відділу 

Вишгородської районної державної адміністрації узяв участь у 

семінарі-тренінгу за програмою «Нова якість публічних послуг», 

що проводили представники компанії Global Leadership. 

* * * 
15 листопада 2015 року в ефірі програми Віктора Ісакова 

«Київські етюди» на каналі українського радіо «Голос Києва» 

прозвучало інтерв`ю начальника відділу використання інформації 

документів, кандидата історичних наук Бєлої О.М., присвячене 

роботі із зверненнями громадян в Державному архіві Київської 

області у 2015 році. 

* * * 
23 листопада 2015 року на апаратній нараді у голови 

Тетіївської районної державної адміністрації обговорено підсумки 

роботи архівного відділу райдержадміністрації за ІІІ квартал 2015 

року. 

* * * 
27 листопада 2015 року у Державному архіві Київської 

області відкрита документальна виставка «Трагедія Голодомору в 

архівних документах». 

* * * 
4 грудня 2015 року у Державному архіві Київської області 

відбулося відкриття документальної виставки "Герой України 

П.Т.Тронько: що залишилося нащадкам" (до 100-річчя видатного 

українського політичного та державного діяча, доктора історичних 

наук, професора, академіка Національної академії наук України 

П.Т.Тронька). 

* * * 
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9 грудня 2015 року начальник архівного відділу Рокитнян-

ської районної державної адміністрації Смольницька В.В. взяла 

участь у нараді, проведеній головою Рокитнянської районної ради з 

сільськими, селищними головами та секретарями сільських рад 

щодо стану діловодства та архівної справи в органах місцевого 

самоврядування. 

У Державному архіві Кіровоградської області 

2 липня 2015 року директор Державного архіву Кірово-

градської області Бабенко О.О. взяв участь у ток-шоу «Ми» Кіро-

воградської ОДТРК, присвяченому увічненню пам’яті загиблих у 

роки Другою світової війни 

* * * 

3 липня 2015 року керівництво Державного архіву Кірово-

градської області взяло участь у ток-шоу "Ми" Кіровоградської 

ОДТРК, присвяченому 90-річчю Держархіву Кіровоградської 

області. 

* * * 

20 серпня 2015 року у Державному архіві Кіровоградської 

області відкрито виставку архівних документів та матеріалів 

"Розбудовуємо незалежну Україну" до Дня незалежності України. 

* * * 

21 серпня 2015 року в Державному архіві Кіровоградської 

області відбулося засідання круглого столу "Під синьо-жовтим 
прапором" до Дня незалежності України. 

* * * 
22 вересня 2015 року до Дня партизанської слави 

Державний архів Кіровоградської області презентував виставку 
документів та матеріалів "Нам пам’ять дивиться у вічі". 

* * * 
8 жовтня 2015 року відбулася науково-практична історико-

краєзнавча конференція "Кіровоградщина: історія та сучасність" 

(до 90-річчя Державного архіву Кіровоградської області). 
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* * * 
13 жовтня 2015 року в Державному архіві Кіровоградської 

області відкрито виставку архівних документів та матеріалів 
"Українське славне військо" (до Дня захисника України). 

* * * 
19 листопада 2015 року у Державному архіві Кірово-

градської області відбулося відкриття виставки архівних 

документів та матеріалів, присвяченої пам’яті жертв Голодомору в 

Україні. 

У Державному архіві Львівської області 

9 жовтня 2015 року в Державному архіві Львівської області 

відбулась зустріч працівників архіву з учасниками АТО та членами 

їхніх сімей, волонтерами, учасниками Євромайдану, 

представниками громадськості Львова з нагоди Дня захисника 

України,також проведено екскурсію виставковим центром 

Державного архіву Львівської області. 

* * * 

14 жовтня 2015 року заступник директора Державного 

архіву Львівської області Кордіяка Г.О. взяла участь в урочистих 

заходах Львівської облдержадміністрації з нагоди відзначення Дня 

захисника України, 73-ї річниці створення УПА. 

* * * 

22 жовтня 2015 року для студентів групи ШКД-21 

Педагогічного коледжу Львівського Національного університету 

ім. І.Франка проведено екскурсію виставковим центром Держав-

ного архіву Львівської області. 

* * * 

8 листопада 2015 року заступник директора Державного 

архіву Львівської області Кордіяка Г.О. взяла участь в урочистих 

заходах Львівської облдержадміністрації з нагоди відзначення 97 

річниці Західно-Української Народної республіки. 
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* * * 

12 листопада 2015 року відкрито сторінку офіційного 

акаунту та спільноти Державного архіву Львівської області у 

мережі Facebook та проведено наповнення їх матеріалами з фондів 

Державного архіву Львівської області та офіційними документами і 

матеріалами, що стосуються питань архівної справи. 

* * * 

18 листопада 2015 року на веб-сайті Державного архіву 

Львівської області розміщено он-лайновий варіант тематичної 

виставки «Хто вмирає в боротьбі – в серце живе навіки!» – до Дня 

Гідності і Свободи. 

* * * 

19 листопада 2015 року на веб-сайті Державного архіву 

Львівської області розміщено аудіо- матеріал «Спогади про 

Голодомор в 1932-1933 рр. Степаненка М.Ф. та документальний 

фільм «Голгофа Українського народу». 

* * * 

28 листопада 2015 року працівники Державного архіву 

Львівської області взяли участь у заходах Львівської облдерж-

адміністрації з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів та акції 

«Запали свічку!».  

* * * 

1 грудня 2015 року для учнів 8-х класів СЗШ № 53 м. Львова 

проведено оглядову екскурсію виставковим центром Державного 

архіву Львівської області. 

* * * 

23 грудня 2015 року на веб-сайті Державного архіву 

Львівської області розміщено он-лайновий варіант виставки 

архівних документів «З історії Українського Спортового Союзу, 

1919-1939 роки». 
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* * * 

25 грудня 2015 року на веб-сайті Державного архіву 

Львівської області розміщено он-лайновий варіант виставки 

архівних документів «З історії розвитку туристичної сфери в 

Галичині у першій половині ХХ століття». 

У Державному архіві Миколаївської області 

20 жовтня 2015 року у приміщенні Миколаївського музею 

суднобудування і флоту відкрилась виставка "Гроші Північного 

Причорномор’я від дельфінчика до гривні", в експозиції якої 

представлені документи Державного архіву Миколаївської області 

кінця XVIII - початку ХХ ст. 

У Державному архіві Одеської області 

30 червня – 13 липня 2015 року в Державному архіві 

Одеської області  проведено практику студентів ІІІ курсу 

історичного факультету Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова. 

* * * 
17 липня 2015 року продовжено роботу над спільним 

проектом Державного архіву Одеської області та Одеської обласної 

державної телерадіокомпанії «Архівні знахідки». Черговий, сьомий 

випуск радіопередачі було присвячено біографії дільничного 

пристава Семена Григоровича Логинеско та історії Одеського 

національного університету імені І.І.Мечникова, який у цьому році 

відзначив свій 150-річний ювілей. 

* * * 
23 липня 2015 року члени Громадської ради при 

Державному архіві Одеської області М.І.Михайлуца та М. А. Шев-

чук взяли участь у брифінгу, який відбувся в Одеському кризовому 

медіа- центрі. 

* * * 
4 серпня 2015 року до телевізійного ефіру на «7 каналі» 

вийшов спеціальний репортаж, присвячений проблемі аварійного 
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стану будівлі Головного корпусу Державного архіву Одеської 

області. 

* * * 
21 серпня 2015 рокуз нагоди святкування 24-ї річниці нашої 

Держави на офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської 

області розміщено оновлену тематичну виставку он-лайн «До Дня 

Незалежності України». 

* * * 
26 серпня 2015 року директор Державного архіву Одеської 

області В.В.Левчук та заступник директора Держархіву, к.і.н. 

Л.Г.Білоусова взяли участь у брифінгу, який відбувся в Одеському 

кризовому медіа-центрі на тему «Державний архів Одеської 

області: проблеми та перспективи». 

* * * 
3–4 вересня 2015 року в Одесі відбулася Друга Міжнародна 

науково-практична конференція «Архів. Історія. Сучасність», 

присвячена 95-річному ювілею Державного архіву Одеської 

області. 

* * * 
2–18 вересня 2015 року в Одеському історико-краєзнавчому 

музеї експонувалася виставка унікальних документів з фондів 

Державного архіву Одеської області. 

* * * 
23 вересня 2015 року члени Громадської ради при 

Державному архіві Одеської області – науковий співробітник 

Одеського літературного музею Г.О.Місюк та к.і.н., доцент 

кафедри українознавства, історико-правових та мовних дисциплін 

Одеського національного морського університету В.В.Левченко 

взяли участь у брифінгу, який відбувся в Одеському кризовому 

медіа-центрі на тему «Державний архів Одеської області: проблеми 

та перспективи». 

* * * 
3 жовтня 2015 року директор Державного архіву Одеської 

області В.В.Левчук та заступник директора Держархіву, 
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к.і.н. Л.Г.Білоусова взяли участь у роботі Міжнародної конференції 

«Разом можна більше». 

Заходи проходили у приміщенні конференц-залу готелю 

«Аркадія»; організаторами конференції виступили польська 

Фундація NIEDALEKO, Вища школа міжнародних відносин і 

американістики у Варшаві, Швейцарський освітянський центр, 

Вища школа комунікації, політології та міжнародних відносин у 

Варшаві, KRIM.PL Group (Poland), за участю представників 

місцевої влади, навчальних закладів і бізнесу. Метою конференції 

було встановлення контактів між українськими і польськими 

інституціями для подальшої співпраці у різних галузях науки, 

культури, бізнесу. 

* * * 
12–16 жовтня 2015 року співробітники Державного архіву 

Одеської області – заступник директора, к.і.н. Л.Г.Білоусова, 

начальник відділу науково-довідкового апарату, к.і.н. О.Ю.Штепко 

та головний науковий співробітник С.М.Герасимова взяли участь у 

короткостроковому авторському семінарі «Проблемні питання 

організації архівної справи та доступу до архівної інформації» 

відомого американського архівіста, вченого і громадського діяча 

Труді Х. Петерсон. 

На семінарі були розглянуті актуальні питання організації 

доступу до архівних документів в США, нормативно-правова база 

та практичний досвід американських колег. Нова форма 

підвищення кваліфікації працівників архівних установ України 

відбулася за ініціативи д.і.н., професора І.Б.Матяш; заходи 

проходили у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників юстиції при Вищій Раді Міністерства юстиції України 

(директор – д.ю.н. К.І.Чижмарь) та Посольстві США в Україні.  

* * * 
16 жовтня 2015 року до радіоефіру вийшов черговий випуск 

програми «Архівні знахідки» – спільного проекту Державного 

архіву Одеської області та Одеської обласної державної 

телерадіокомпанії. Випуск із нагоди Дня українського козацтва та 

Дня захисника України був присвячений знахідці у фондах 

Одеського архіву унікальних документів - формулярних списків 

козаків Чорноморського війська (1816-1820 рр.). Автор та ведучий 
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радіопередачі - архівіст, к.і.н. Анатолій Хромов запросив до 

розмови у студію відому дослідницю історії козацтва - д.і.н., 

професора Одеського національного університету імені 

І.І.Мечникова Олену Бачинську. 

* * * 
23 жовтня 2015 року на офіційному веб-сайті Державного 

архіву Одеської області розпочато розміщення цифрових копій 

метричних книг, що зберігаються у 38 фондах Державного архіву 

Одеської області.  

* * * 
27 жовтня 2015 року Державним архівом Одеської області 

продовжено роботу над проектом «Електронний архів»: у розділі 

«Метрика» розміщено цифрові копії 10 метричних книг фонду 

924 – «Вірменська Апостольська церква імені Григорія Просві-

тителя міста Одеси». 

* * * 
28 жовтня 2015 року у рамках урочистих заходів з нагоди 

71-ї річниці визволення України від фашистських загарбників на 

офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської області розмі-

щено оновлену тематичну виставку он-лайн фотодокументів 

«Пам’ять Одещини». 

* * * 
28 жовтня 2015 року головний науковий співробітник 

відділу науково-довідкового апарату Державного архіву Одеської 

області О.Л.Церковна, голова Громадської ради при Державному 

архіві Одеської області, директор Одеського академічного центру 

МАН, к.ф.н. Л.В.Ковальчук та члени Громадської ради при 

Держархіві – директор Інституту етнічних досліджень О.М.Келер і 

голова правління Одеського обласного ромського конгресу 

С.М.Єрмошкін взяли участь у брифінгу, який відбувся в Одеському 

кризовому медіа-центрі на тему «Державний архів Одеської 

області: проблеми та перспективи». 

* * * 
30 жовтня 2015 року до телевізійного ефіру Одеської 

обласної державної телерадіокомпанії вийшов спеціальних 
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репортажі про актуальні проблеми та перспективи діяльності 

Держархіву: «Півтора мільйона архівних справ Одеської області 

під загрозою знищення». 

* * * 
3 листопада 2015 року продовжено роботу над проектом 

«Електронний архів»: на офіційному веб-сайті Державного архіву 

Одеської області у розділі «МЕТРИКА» розміщено 65 нових 

цифрових копій метричних книг фонду 37 «Херсонська духовна 

консисторія»: 40 копій метричних книг (Ф. 37. – Оп. 2), які були 

підготовлені для публікації он-лайн ще у квітні-травні 2012 

року; 25 копій (Ф. 37. – Оп. 3), що продовжують публікацію 

найдавніших за хронологічними межами метричних книг з фондів 

Держархіву – унікальних історичних джерел кінця XVIII ст. Таким 

чином, за проектом «МЕТРИКА» на офіційному веб-сайті 

Державного архіву Одеської області розміщено 91 цифрову копію 

метричних книг. 

* * * 
4 листопада 2015 року Державний архів Одеської області 

прийняв на державне зберігання від відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану управління державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції в Одеській області документи 

за 1939 рік: метричні та реєстраційні книги церков і примарій  про 

народження, шлюб, смерть та алфавіти до них по Ренійському 

району (ф. 914) в кількості 28 од. зб. 

* * * 
4 листопада 2015 року співробітники Державного архіву 

Одеської області – головний інженер Михайло Цобенко, головні 

наукові співробітники Світлана Герасимова і Сергій Березін взяли 

участь у презентації нового видання «С должною и непременною 

верностию» (Одесса, 2015). Автори книги – відомі дослідники цієї 

тематики, друзі архіву Олег Бурдейний, Ігор Серов та Олександр 

Сурілов. Це перша в історіографії робота по історії Одеського 

казначейства, головним джерельним підґрунтям для якої стали 

унікальні документи з фондів Державного архіву Одеської області. 

Захід відбувся у Золотій залі Одеського літературного музею. 

* * * 

http://oodtrk.od.ua/component/content/article/52-2012-11-22-12-11-26/2012-11-22-12-11-49/8886-pivtora-miljona-arkhivnikh-sprav-odeskoji-oblasti-pid-zagrozoyu-znishchennya-video
http://oodtrk.od.ua/component/content/article/52-2012-11-22-12-11-26/2012-11-22-12-11-49/8886-pivtora-miljona-arkhivnikh-sprav-odeskoji-oblasti-pid-zagrozoyu-znishchennya-video
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5 листопада 2015 року завідувач лабораторії Державного 

архіву Одеської області, к.і.н. Анатолій Хромов взяв участь у 

роботі круглого столу «Буджацьке козацтво: історія та сьогодення - 

стратегія розвитку», який пройшов у м. Білгороді-Дністровському. 

Круглий стіл був організований Науково-дослідним інститутом 

козацтва Інституту історії України НАН України, Кафедрою історії 

України історичного факультету Одеського національного 

університету імені І.І.Мечникова, Білгород-Дністровською район-

ною державною адміністрацією та Буджацьким козацтвом. 

Наукову частину круглого столу модерував директор НДІ козацтва 

Інституту історії України НАН України, д.і.н. Тарас Чухліб. 

Анатолій Хромов виступив із доповідю «Генеалогічні 

пошуки коріння в козацьких військах Південної України 19 ст.: 

поради архівіста». 

* * * 
6 листопада 2015 року головні наукові співробітники 

Державного архіву Одеської області С.М.Герасимова та С.Є.Бе-

резін взяли участь в урочистих заходах до 116-річчя Одеського 

художнього музею. У рамках заходів відбулася презентація нових 

проектів наших друзів і партнерів: на веб-сайті музею з’явилися 

нові інформаційні розділи «Архів подій» (інформація про понад 

тисячу подій, що відбувалися у житті музею починаючи з 1890 

року) та «Електронна бібліотека» (цифрові копії рідкісних видань з 

фондів музею); також на заході відбулися презентації нового 

випуску збірки «Вісник Одеського художнього музею» та медіа-

проекту «Одеська картинна галерея. Середина ХХ сторіччя». 

* * * 
10 листопада 2015 року до телевізійного ефіру Одеської 

обласної державної телерадіокомпанії вийшов спеціальних 

репортажі про актуальні проблеми та перспективи діяльності 

Держархіву: «Одеса можете втратити тисячі документів через стан 

будівлі архіву». 

* * * 
10 листопада 2015 року на офіційному веб-сайті Дер-

жавного архіву Одеської області розміщено інформацію про 

http://oodtrk.od.ua/component/content/article/52-2012-11-22-12-11-26/2012-11-22-12-11-49/8918-odesa-mozhete-vtratiti-tisyachi-dokumentiv-cherez-avarijnij-stan-budivli-arkhivu-video
http://oodtrk.od.ua/component/content/article/52-2012-11-22-12-11-26/2012-11-22-12-11-49/8918-odesa-mozhete-vtratiti-tisyachi-dokumentiv-cherez-avarijnij-stan-budivli-arkhivu-video
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діяльність Громадської ради при Держархіві за липень-жовтень 

2015 року: 

Загальні збори Громадської ради при Державному архіві 

Одеської області відбулися 25 листопада 2015 року в Одеській філії 

Грецького фонду культури.  

* * * 
10-11 листопада 2015 року співробітники відділу інфор-

мації, використання документів, публікацій та зовнішніх зв’язків 

Державного архіву Одеської області – головний науковий 

співробітник С.М.Герасимова, провідний спеціаліст Г.М.Паніван і 

головний науковий співробітник С.Є.Березін, - взяли участь у 

роботі Міжнародної наукової конференції «Харків як універ-

ситетське місто», яка відбулася в Харківському національному 

університеті імені В.Н.Каразіна за організаційної підтримки 

Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Кот-

ляревського, Харківської організації Національної спілки худож-

ників України, Харківського художнього музею та Архіву Поль-

ської Академії наук (м. Варшава). 

У роботі конференції взяли участь понад 50 науковців з 

України, Латвії та Польщі; пленарні та секційні засідання прохо-

дили у приміщеннях Історичного факультету та Центральної 

наукової бібліотеки ХНУ імені В.Н.Каразіна. Одеські архівісти 

виступили з доповідями на секційних засіданнях «Університетські 

вчені у контексті міста» (С.Є.Березін, С.М.Герасимова) та «Уні-

верситетські традиції як символічний капітал і культурна спад-

щина» (Г.М.Паніван). Також у роботі конференції взяв участь 

відомий одеський дослідник історії науки та освіти - к.і.н., доцент 

В.В.Левченко. 

Також співробітники Державного архіву Одеської об-

ласті відвідали Державний архів Харківської області. Вони розпо-

віли харківським колегам про досвід роботи відділу інформації, 

використання документів, публікацій та зовнішніх зв’язків, про 

напрацювання у галузі інформатизації архівної справи, методику 

створення електронних баз даних, попередні підсумки та перспек-

тиви подальшої публікації цифрових матеріалів у мережі інтернет.  

Архівісти ознайомилися з роботою читальних залів Дер-

жавного архіву Харківської області, опрацювали науково-довід-



199 

ковий апарат архіву (довідники, методичні розробки, алфавітний та 

тематичний каталоги, каталог фотодокументів, описи справ 

фондів), провели роботу по пошуку та дослідженню матеріалів про 

життєвий шлях та творчу діяльність представників вітчизняної 

науки та освіти у дорадянських та особових фондах архіву. 

Одеські архівісти подарували примірники друкованих ви-

дань Державного архіву Одеської області Центральній науковій 

бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н.Ка-

разіна та бібліотеці Державного архіву Харківської області. 

* * * 
16 листопада 2015 року продовжено роботу над проектом 

Державного архіву Одеської області «Електронний архів»: у 

розділі «Метрика» розміщено 61 цифрову копію метричних книг з 

фонду «Херсонська духовна консисторія» (опис 3, Справи 41-100).  

Таким чином, на веб-сайті Держархіву вже розміщено 152 

цифрові копії метричних книг: 

Фонд 37 (Херсонська духовна консисторія), опис 2, 

Спр. 103-143; 

Фонд 37 (Херсонська духовна консисторія), опис 3, Спр. 1-

100; 

Фонд 924 (Вірменська Апостольська церква імені Григорія 

Просвітителя міста Одеси). 

Також на веб-сайті Держархіву розміщено оновлену 

цифрову версію раритеного видання «Довідкова книга Херсонської 

єпархії» (Одесса, 1906). Видання зберігається у бібліотеці Держ-

архіву, однак, у не повному обсязі - 34 сторінки примірника свого 

часу було втрачено. Цифрові копії втрачених сторінок надав 

багаторічний дослідник та друг архіву І.Л.Комаровський.  

* * * 
20 листопада 2015 року продовжено роботу над спільним 

проектом Державного архіву Одеської області та Одеської обласної 

державної телерадіокомпанії «Архівні знахідки». Випуск радіо-

передачі було присвячено 200-річному ювілею призначення 

О.Ф.Ланжерона на посаду генерал-губернатора 15 листопада 1815 

року. Автор та ведучий циклу, кандидат історичних наук, 

завідуючий лабораторією Держархіву А.В.Хромов базуючись на 
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архівних документах розповів про маловідомі факти з історії 

відносин графа Ланжерона та козацтва на Півдні України. 

* * * 
19-20 листопада 2015 року заступник директора Дер-

жавного архіву Одеської області, к.і.н. Лілія Білоусова та головний 

науковий співробітник Держархіву Сергій Березін взяли участь у 

роботі V Міжнародної наукової конференції «Етнічна культура в 

глобалізованому світі», яка відбулася на Історичному факультеті 

Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Участь 

у роботі конференції взяли понад 30 молодих науковців з України 

(Івано-Франківськ, Київ, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Чернівці), 

Польщі та Румунії. 

На пленарному засіданні к.і.н. Лілія Білоусова ознайомила 

учасників конференції з етнографічними матеріалами фондів Дер-

жавного архіву Одеської області, розповіла про особливості 

пошуку та роботи з архівними джерелами. 

У спільній доповіді, к.і.н., доцент Наталія Петрова та к.і.н. 

Лілія Білоусова ознайомили присутніх з попередніми підсумками 

та подальшими перспективами роботи над спільним проектом 

Державного архіву Одеської області та історичного факультету 

ОНУ імені І.І.Мечникова по дослідженню колекції Маркушев-

ського (слід нагадати, що деякі з цих джерел вже стали підґрунтям 

для наукових досліджень молодих вчених з Одеси). 

Головний науковий співробітник Держархіву Сергій Березін 

виступив з доповіддю «Документи з фондів Державного архіву 

Одеської області як джерело для вивчення етно-конфесійної та 

соціальної структури студентства Одеси у дореволюційний 

період». 

* * * 
21 листопада 2015 року у рамках заходів до Дня пам’яті 

жертв Голодоморів в Україні на офіційному веб-сайті Державного 

архіву Одеської області розміщено оновлену тематичну виставку 

он-лайн документів, матеріалів та публікацій «Одеська область 

1932-1933». 

24 листопада 2015 року начальник відділу використання 

документів, інформації, публікацій та зовнішніх зв’язків Дер-

жавного архіву Одеської області О.В.Мартиненко та член Гро-
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мадської ради при Держархіві, науковий співробітник Одеського 

літературного музею Г.О.Місюк взяли участь у брифінгу, який 

відбувся в Одеському кризовому медіа-центрі на тему «Державний 

архів Одеської області: проблеми та перспективи». 

* * * 
24 листопада 2015 року співробітник Державного архіву 

Одеської області к.і.н. Анатолій Хромов у стінах коворкінг-

простору Гостина-Hub організував лекцію-зустріч на тему 

«Генеалогія для початківців – поради архівіста». Для широкого 

загалу слухачів прозвучала актуальна інформація та були надані 

відповіді на питання про перспективи генеалогічних пошуків, 

напрями роботи архівних установ, фонди Одеського архіву, права 

та обов'язки відвідувачів. 

* * * 
25 листопада 2015 року заступник начальника відділу 

використання документів, інформації, публікацій та зовнішніх 

зв’язків Держархіву С.А.Желясков та завідувач лабораторії 

Держархіву, к.і.н. А.В.Хромов взяли участь у засіданні секції 

«Одесика», яка відбулася у приміщенні Одеського будинку вчених. 

А.В.Хромов виступив із доповіддю «Історія Одеської міської 

поліції - документи Державного архіву Одеської області» 

 

* * * 
26-27 листопада 2015 року завідувач лабораторії Дер-

жавного архіву Одеської області, к.і.н. А.В. Хромов взяв участь у 

роботі ІІІ міжнародного науково-практичного семінару «Оциф-

роване надбання: збереження, доступ, репрезентація», який про-

ходив у м. Київ на базі Державного політехнічного музею 

Національного технічного університету України «Київський по-

літехнічний інститут»". У рамках заходів відбулися лекції, круглі 

столи, майстер-класи та презентації з питань типології, якості, прав 

та ліцензій оцифрованих колекцій, архівів, музеїв, бібліотек. 

А.В.Хромов виступив із презентацією проекту «Одеський домаш-

ній архів» - дистанційний доступ до документів та монетизація 

електронних послуг архівів» 
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* * * 
1 грудня 2015 року продовжено роботу над проектом 

«МЕТРИКА»: на офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської 

області розміщено 30% наявних цифрових копій метричних книг 

(245 файлів). 

Завершено розміщення цифрових копій метричних книг 

фонду 924 (10 одиниць зберігання, 11 файлів) та копій метричних 

книг з фрагментарно оцифрованих фондів: фонд 39 (1 од.зб.), фонд 

894 (1 од.зб.), фонд 909 (3 од.зб.). 

Завершено розміщення копій метричних книг фонду 37 з 

описів, які були частково (фрагментарно) оцифровані: опис 1а 

(1 од.зб.), опис 3а (1 од.зб.), опис 4 (2 од.зб.), опис 6 (5 од.зб.), опис 

10 (2 од.зб.), опис 13 (26 од.зб.), опис 14 (2 од.зб.), опис 16 

(4 од.зб.). 

* * * 
2-4 грудня 2015 року сівробітники Державного архіву 

Одеської області – заступник директора Держархіву, к.і.н. Лілія 

Білоусова, головний науковий співробітник Світлана Герасимова 

та провідний спеціаліст Ганна Паніван взяли участь у роботі ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Збереження істо-

ричної забудови центра Одеси шляхом включення до основного 

списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», яка відбулася в примі-

щенні Одеської міської ради. 

Організатори конференції – Науково-дослідний інститут 

пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури України, 

Міжнародна рада з охорони пам’яток та історичних місць, Управ-

ління з питань охорон и об’єктів культурної спадщини Одеської 

міської ради, Одеська державна академія будівництва та 

архітектури, The Bronisław Markiewicz State Higher School of 

Technology and Economics in Jarosław, Управління охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської облдержадміністрації, Українське 

товариство охорони пам’яток історії та культури, Науково-

виробничий центр «Екострой». 

Під час роботи конференції у рамках пленарного засідання 

були представлені доповіді співробітників Держархіву: 
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Лілія Білоусова виступила з доповіддю: «Топониміка Одеси 

як відображення статусу поліетнічного міста та міжнародного 

порту». 

Світлана Герасимова виступила з доповіддю: «Приморський 

бульвар – історія у документах Державного архіву Одеської 

області». 

Ганна Паніван ознайомила учасників конференції з 

матеріалами фондів особового походження як джерела для 

формування номінаційного досьє Одеси для включення міста до 

списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

* * * 
11 грудня 2015 року головний науковий співробітник 

Державного архіву Одеської області С.Є.Березін взяв участь у 

роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Вірмени 

України на зламі століть»,  присвяченої 400-річчю першої доку-

ментальної згадки про вірмен Язловця Тернопільської області. 

Конференція відбулася в Інституті історії України НАН 

України (м. Київ), за організаційної підтримки Міністерства 

культури України, Національного заповідника «Замки Терно-

пільщини» та Спілки вірмен України (відповідальний секретар 

Оргкомітету – багаторічний дослідник та друг архіву, голова 

комітету з питань історико-культурної спадщини Спілки вірмен 

України Д.А.Давтян); в роботі конференції взяли участь науковці з 

України та Польщі. С.Є.Березін виступив з доповіддю «Вірмени в 

Новоросійському (Одеському) університеті: нові архівні документи 

та матеріали для біографічних досліджень». За результатами 

роботи конференції заплановано видання збірки наукових праць 

«Актуальні питання вірменознавства» (Випуск 3). 

* * * 
16 грудня 2015 року архівіст І категорії відділу науково-

довідкового апарату Державного архіву Одеської області 

О.О.Феденко взяла участь у роботі наукової конференції - VII 

Всеукраїнських драгоманівських читань молодих істориків 

«Україна в європейській та світовій історії: сучасний науковий і 

освітній дискурс», яка відбулася в Національному педагогічному 

університеті імені М.П.Драгоманова (м. Київ). О.О.Феденко ви-

ступила на конференції з доповіддю: «Італійці у розвитку про-
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мисловості Одеси наприкінці XVIII – на початку XX ст.»; текст 

статі опубліковано на сторінках збірки наукових праць 

«Драгоманівські історичні студії» (Вип. 3 (7), 2015). 

* * * 
18 грудня 2015 року продовжено роботу над проектом 

«МЕТРИКА»: на офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської 

області розміщено 55 нових цифрових копій метричних книг фонду 

37 «Херсонська духовна консисторія»: 

- завершено розміщення наявних цифрових копій метрич-

них книг фонду 37, опис 2: розміщено копії справ 51, 54-56, 89-102 

(18 од. зб.); оновлено файл – копію справи 32; готуються до копію-

вання справи 57-88, 144-146; 

- триває процес публікації метричних книг фонду 37, опис 

3: розміщено копії справ 101-140 (39 од. зб.). 

Таким чином, за листопад-грудень 2015 року на офіційному 

веб-сайті Державного архіву Одеської області розміщено 300 

цифрових копій метричних книг. 

* * * 
18 грудня 2015 року в радіоефірі пролунав завершальний, 

12-й випуск спільного проекту Державного архіву Одеської області 

та Одеської обласної державної телерадіокомпанії «Архівні 

знахідки». Автор та ведучий циклу, кандидат історичних наук, 

завідуючий лабораторією Держархіву А.В.Хромов присвятив 

фінальну програму двом темам: «Архівні документи з історії 

будівництва корпусів медичного факультету» (До 115-річчя вищої 

медичної освіти в Одесі) та «Здобутки Державного архіву Одеської 

області у галузі оцифрування документів - погляд у майбутнє» (з 

нагоди Дня працівників архівних установ України). 

* * * 
21 грудня 2015 року завершено роботу над новим виданням 

серії «Праці Державного архіву Одеської області»; електронну 

версію науково-довідкового видання розміщено на офіційному веб-

сайті Держархіву:  

Державний архів Одеської області. Зведений каталог 

метричних книг. Випуск 2: Православ'я: Херсонська і Подільська 

духовні консисторії, 1852-1922 / Ред. кол.: В.В.Левчук (голова) та 

http://archive.odessa.gov.ua/files/derjarhiv/PUBLIC/books/2015_katalog-2.pdf
http://archive.odessa.gov.ua/files/derjarhiv/PUBLIC/books/2015_katalog-2.pdf
http://archive.odessa.gov.ua/files/derjarhiv/PUBLIC/books/2015_katalog-2.pdf
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ін.; Наук. ред. Л.Г.Білоусова; Відп. ред. О.В.Мартиненко; Кол. 

упорядн. - Одеса: Бондаренко М.О., 2015. - 240 с. (Праці Держав-

ного архіву Одеської області. - Т.XLIV). 

* * * 
24 грудня 2015 року відбулася Святкова колегія Державного 

архіву Одеської області до Дня працівників державних архівних 

установ України і 95-річного ювілею за участю працівників архів-

них відділів районних державних адміністрацій, міських рад, 

трудових архів, представників наукових, освітянських, просвіт-

ницьких і громадських установ та організаційної підтримки друзів і 

багаторічних партнерів архіву – в Золотій залі Одеського літе-

ратурного музею.  

До початку урочистих заходів відбулася прес-конференція: 

керівництво Державного архіву Одеської області та члени Гро-

мадської ради при Держархіві надали представникам місцевих та 

регіональних засобів масової інформації відповіді на запитання 

щодо стану вирішення актуальної проблеми нового приміщення 

для Держархіву. По завершенню прес-конференції керівництво, 

ветерани і архівісти Одещини надали журналістам бліц-інтерв’ю. 

На урочистому відкритті Святкової колегії Державного 

архіву Одеської області було оголошено Вітальні адреси архівістам 

Одещини від голови Одеської обласної державної адміністрації 

М.Н.Саакашвіллі та голови Одеської обласної ради А.І.Урбан-

ського. 

До складу президії Святкової колегії Державного архіву 

Одеської області увійшли директор Держархіву В.В.Левчук, за-

ступник директора, к.і.н. Л.Г.Білоусова, заступник директора 

О.І.Ксенздик та високі  гості – керівник апарату Одеської обласної 

державної адміністрації В.В.Грузин і заступник голови Одеської 

обласної ради Ю.Д.Дімчогло. 

Директор Державного архіву Одеської області В.В.Левчук 

оголосив вітання з Професійним святом та Ювілеєм від колег – 

архівних установ України. Директор окреслив головні здобутки та 

досягнення, існуючі проблеми і перспективи їх подолання та по-

дальшого розвитку архівної галузі на Одещині. 
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Архівістів Одещини привітала голова Одеської обласної 

організації профспілки працівників державних установ України 

Л.М.Урбан. 

На Святковій колегії відбулося урочисте нагородження 

архівістів Почесними грамотами Одеської обласної державної 

адміністрації, Почесними грамотами Одеської обласної ради, 

Грамотами Спілки архівістів України, Грамотами Одеської облас-

ної організації профспілки працівників державних установ Украї-

ни, Почесними грамотами Державного архіву Одеської області. 

Офіційні подяки за плідну співпрацю були оголошені дру-

зям і партнерам Державного архіву Одеської області. З вітальними 

промовами виступили к.і.н., доцент Одеського національного 

університету імені І.І.Мечникова Н.О.Петрова та головний редак-

тор Телерадіокомпанії «ГРАД» Л.В.Швець. 

За традицією, на святковій колегії відбулася «посвята в 

архівісти» нових співробітників Державного архіву Одеської 

області І.П.Маковецького, В.С.Стогніенко, О.О.Феденко; текст 

урочистої клятви оголосив заступник начальника відділу 

використання документів, член Спілки архівістів України С.А.Же-

лясков. 

На пленарному засіданні були заслухані доповіді: 

- «Видавнича та міжнародна діяльність Державного архіву 

Одеської області, 1920-2015 роки» (доповідач – заступник голови 

Держархіву, к.і.н. Л.Г.Білоусова); 

- «Виставкова діяльність Державного архіву Одеської 

області: екскурс в історію» (доповідач – головний науковий 

співробітник С.М.Герасимова); 

- «Всеукраїнські та міжнародні конференції: формування 

архівного іміджу» (доповідач – провідний спеціаліст Г.М.Паніван); 

- «Підсумки роботи Громадської ради при Державному 

архіві Одеської області за 2015 рік» (співдоповідачі – члени 

Громадської ради при Держархіві к.ф.н., доцент Л.В.Ковальчук та 

О.М.Келєр). 

На Святковій колегії експонувалися пересувні виставки: 

«Друковані видання Державного архіву Одеської області» 

«Як Бродська синагога стала Архівом». 
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У Державному архіві Полтавської області 

16 липня 2015 року у Державному архіві Полтавської 

області відбулася презентація виставки документів до 25-ї річниці 

ухвалення Верховною Радою України Декларації про державний 

суверенітет України. 

* * * 

20 серпня 2015 року Державним архівом Полтавської 

області у приміщенні обласної державної адміністрації відкрито 

виставку документів "Літопис української державності мовою 

документів. Полтавщина" (до 24-ї річниці проголошення неза-
лежності України). 

* * * 
29 вересня 2015 року відбулось засідання колегії Дер-

жавного архіву Полтавської області, на якому розглянуті питання 

дотримання Порядку користування документами Національного 

архівного фонду України, що належать державі, територіальним 

громадам та Порядку доступу до приміщень і на територію 

Державного архіву Полтавської області; стану архівної справи у м. 

Лубнах; стану виконання законодавства про державну службу та 

антикорупційного законодавства. 

* * * 

28 жовтня 2015 року Державний архів Полтавської області 

відкрив документальну виставку «Україномовна преса 

Полтавщини поч. ХХ ст. » (до 110-річниці виходу в світ першого 

номера газети «Хлібороб»). Виставка присвячена 110-літньому 

ювілею виходу у світ перших суто національних за змістом і мовою 

українських видань на території Східної України.  

Метою заходу було вшанувати здобутки видатних 

полтавських діячів на видавничій, редакторській та публіцистичній 

ниві (братів Шеметів, Григорія Маркевича, Григорія Коваленка, 

Миколу Дмитрієва, Олену Пчілку, Панаса Мирного). Полтавські 

часописи ставили і виконували благородне завдання «боронити 

усяке добре українське діло, боронитися проти усякого лиха і 

кривди, хоч би та кривда виходила від сильних та багатих». 
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* * * 
17 листопада 2015 року у приміщенні Державного архіву 

Полтавської області для начальників архівних відділів рай-

держадміністрацій та міських рад спільно із Полтавським обласним 

центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій проведено навчання 

(тематичний короткостроковий семінар) "Актуальні питання 

державної політики щодо розвитку архівної справи". 

* * * 
20 листопада 2015 року у Державному архіві Полтавської 

області відкрито виставку архівних документів "Полтавські 

акценти Українських революцій" (до Дня Гідності і Свободи). 
Виставка підготовлена на виконання Указу Президента України від 

09.11.2015 №633/2015 "Про відзначення у 2015 році Дня Гідності 

та Свободи". Презентовані документи розповідають про 

громадянський подвиг, патріотизм і самопожертву людей, які 

виступили на захист демократичних цінностей, відстояли націо-

нальні інтереси і європейський вибір нашої держави.  

У першому розділі представлено документи, що відо-

бражають події періоду Української революції 1917-1921 років та у 

час перебудови 1989-1990 років (так звана революція на граніті). 

Тут, зокрема містяться фотодокументи, що розповідають про 

студентське голодування на Майдані Незалежності 1990 року, 

підтримку цієї акції на Полтавщині, наслідки студентської рево-

люції для подальшої розбудови української державності. 

Документи другого розділу розповідають про події 

Помаранчевої революції в Україні і на Полтавщині, що відбулася у 

листопаді-грудні 2004 року: резолюції та звернення різних 

політичних сил та громадських організацій щодо недопущення 

фальсифікації президентських виборів; фотографії учасників Пома-

ранчевої революції, мітингів, автопробігу, наметового містечка, 

багатолюдної ходи, інших акцій в обласному центрі.    

У третьому розділі подані фотодокументи, що свідчать про 

причини, хід та наслідки революції Гідності 2013-2014 років: 

документи про протестні акції на Євромайдані (м. Київ) та 

полтавському Євромайдані проти антиукраїнського політичного 
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курсу Президента Віктора Януковича; витяги зі статей антикон-

ституційного Закону України від 16 січня 2014 року; низка 

карикатур полтавського художника на тодішніх політичних 

лідерів; витинки із місцевих газет за січень-лютий 2014 року; фото-

графії та біографічні довідки Героїв Небесної сотні, уродженців 

Полтавщини Ігоря Сердюка (м. Кременчук) та Андрія Черненка 

(с. Слободо-Петрівка Гребінківського району); світлини з пошану-

вання пам’яті Героїв небесної сотні у Полтаві та області тощо.  

 

У Державному архіві Рівненської області 

13 жовтня 2015 року на сайті Державного архіву Рів-

ненської області розміщено он-лайн виставку до Дня захисника 

України. На виставці були представлені архівні документи про 

репресії Радянської влади проти учасників Української народної 
революції 1917-1921 років. 

* * * 
16 жовтня2015 року в.о. директора держархіву Демянюк 

І.В. та заступник директора держархіву Плахотнюк Г. І. взяли 

участь в урочистому відкритті приміщення архівного відділу 

Дубенської міської ради. 

* * * 
29 жовтня 2015 року відбулось засідання колегії держархіву 

області з порядком денним: 

1. Про підсумки роботи державних архівних установ 

області за 9 місяців  2015 року. 

2. Про стан роботи із зверненнями громадян в архівних 

відділах Зарічненської,  Корецької райдержадміністрацій. 

* * * 
6 листопада в приміщенні держархіву експонувалась 

виставка архівних документів, присвячена роковинам Голодомору 

1932-1933  років в Україні. 

* * * 

6 листопада 2015 року підготовлено радіопередачу для 

РДТРК програми «Минувшина» про життя та діяльність 
А. Шептицького. 
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* * * 
24 листопада 2015 року підготовлено радіопередачу для 

Рівненської радіостанції «Трек» про відкриття виставки архівних 
документів, що присвячена роковинам Голодомору в Україні. 

* * * 
11 грудня 2015 року записано телепередачу для програми 

«Так було» РДТРК з історії розвитку транспорту Волинської 
губернії, Волинського воєводства та м. Рівного. 

  

У Державному архіві Сумської області 

16 липня 2015 року до 25-ї річниці прийняття Декларації 

про державний суверенітет України в приміщенні читального залу 

Державного архіву Сумської області розгорнуто фотодокумен-

тальну виставку. До експозиції увійшли матеріали та інформаційні 

повідомлення місцевих ЗМІ, фотографії мітингу з вимогою 

Незалежності України у Сумах у жовтні 1990 р., надані Спілкою 

Української Молоді «Сумщина», статті відомих політиків, 

письменників, присвячені знаменній події. Документи та світлини 

відтворюють картину історичних подій початку 90-х років ХХ ст., 

що дали поштовх і напрямок процесу державотворення і про-

голошення власної незалежності. 

* * * 
17 липня 2015 року відбулося чергове засідання колегії 

Держархіву Сумської області за підсумками роботи архівних 

відділів районних державних адміністрацій і міських рад, 

структурних підрозділів обласного архіву у І півріччі 2015 року. 

Обговорено підсумки роботи із зверненнями громадян у ДАСО та 

архівних установах області за І півріччя 2015 року, результати 

огляду умов зберігання документів у вищих навчальних закладах 

м. Суми, стан архівної справи в архівних відділах Лебединщини. 

Особливу увагу було приділено питанню пожежної та охоронної 

безпеки в архівних установах області. 

* * * 
4 серпня 2015 року відбулося засідання науково-методичної 

ради Державного архіву Сумської області, на якому був пред-
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ставлений збірник методичних розробок архіву за 2014 рік 

(випуск 14). Збірник включає методичні рекомендації щодо 

підготовки відповідей на запити з публічної інформації праців-

никами архівних відділів (юридичних осіб) райдержадміністрацій 

та міських рад, примірну номенклатуру справ фінансового управ-

ління райдержадміністрації (міської ради). Методичні розробки 

пропонуються для використання в практичній роботі працівникам 

архівних установ, архівних підрозділів та діловодних служб 

органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, установ, 
підприємств та організацій. 

* * * 
10 серпня 2015 року у приміщенні Сумської обласної 

державної адміністрації розміщена виставка архівних документів 

до 24-ї річниці незалежності України. В експозиції представлені 

документи Центрального державного кінофотофоноархіву Украї-

ни ім. Г.С. Пшеничного, Центрального державного архіву вищих 

органів влади та управління України, які відтворюють процес 
боротьби за незалежність України в різні періоди історії держави. 

* * * 
21 серпня 2015 року з нагоди 24-ї річниці незалежності 

України на веб-сайті Державного архіву Сумської області у 

рубриці «Виставки» та в читальному залі відкрито фотодокумен-

тальну виставку. В експозиції представлені документи Цент-

рального державного історичного архіву м. Київ, Центрального 

державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного, 

Центрального державного архіву вищих органів влади та управ-

ління України, Центрального державного архіву громадських 

об’єднань України, Державного архіву Сумської області, що 

відтворюють шляхи становлення української держави з часів 

козацької доби, Центральної Ради, Директорії, УНР до незалежної 

України. 

* * * 
З 1 вересня 2015 року на веб-сайті Державного архіву 

Сумської області у рубриці «Виставки» демонструються фото-

документальні виставки до 70-ї річниці завершення Другої сві-

тової війни та 72-ї річниці визволення міста Суми від фашист-
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ських загарбників. Виставки підготовлені за документами з фондів 

Держархіву області.13 жовтня 2015 року в Державному архіві 

Сумської області було відкрито виставку архівних документів та 
матеріалів до Дня захисника України. 

* * * 
2 вересня 2015 року з нагоди 72-ї річниці звільнення міста 

Суми від фашистських загарбників працівники Державного архіву 

Сумської області вшанували пам’ять всіх загиблих за мир та сво-

боду на рідній землі, поклавши квіти до пам’ятників Скорботної 

матері та воїнів Війська Польського, могил воїнів, які віддали 

життя за цілісність нашої держави на Сході України, та взяли 

участь в урочистому мітингу біля Меморіального комплексу 
«Вічна слава». 

* * * 
2-3 вересня 2015 року при Сумському центрі перепід-

готовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування відбувся тематичний 

короткотерміновий семінар «Реалізація державної політики у 

сфері архівної справи» для начальників та спеціалістів архівних 

відділів районних державних адміністрацій і міських рад. Спів-

робітники Державного архіву Сумської області ознайомили 

слухачів з новими нормативно-правовими актами з питань 

архівної справи та діловодства, прочитали лекції про проведення 

експертизи цінності документів, оформлення описів справ та 

науково-довідкового апарату до них, склад та зміст документів 

Держархіву області, надали методичні та практичні рекомендації з 

ведення облікових документів та складання планово-звітної 

документації, на базі обласного архіву провели практичні заняття 

з описування документів суду, територіальних управлінь юстиції, 

служби у справах дітей. Під час обміну досвідом архівісти 

обговорили проблемні питання в роботі архівних установ області. 

* * * 
29 вересня 2015 року співробітниками відділу формування 

НАФ та діловодства було проведено семінар з працівниками 

діловодних служб та архівних підрозділів обласних організацій 

списку №1 - джерел формування НАФ на тему: «Основні поло-
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ження роботи архівних підрозділів обласних організацій списку 

№1 - джерел формування НАФ. Заходи щодо покращення роботи 
служб діловодства». 

* * * 
7 жовтня 2015 року директор Державного архіву Сумської 

області Олійник Ю.О. взяв участь у прямому ефірі на обласному 

радіо, який був присвячений перейменуванню вулиць міста Суми у 

рамках виконання закону про декомунізацію. З слухачами спілку-

валися голова робочої групи з виконання Закону України «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацист-

ського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 

їхньої символіки», секретар Сумської міської ради Гончаренко Т. 
та громадський діяч Усенко О. 

* * * 
13 жовтня 2015 року у приміщенні Сумської обласної 

державної адміністрації розміщена виставка до Дня захисника 

України – 14 жовтня 2015 року. В експозиції представлені 

документи 1917-1919 років – складного періоду формування 

українських військових частин доби Центральної Ради, Україн-

ської Народної Республіки: закон про утворення Українського 

народного війська, наказ про організацію добровільного війська, 

звернення, відозви військових формувань Сірожупанників, куреня 

смерті імені кошового Івана Сірка, Січових Стрільців, а також 

фото військових діячів, уродженців Сумщини, які стояли біля 
витоків української армії. 

* * * 
27 жовтня 2015 року до 71-ї річниці визволення України від 

нацистських загарбників на сайті архіву у рубриці «Виставки» 

розміщено фотодокументальну виставку «Звільнена в боях та 

праці». 

* * * 
30 жовтня 2015 року відбулося чергове засідання колегії 

Державного архіву Сумської області, на якому підбито підсумки 

роботи архівних відділів районних державних адміністрацій та 

міських рад, структурних підрозділів архіву за 9 місяців 2015 року, 
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обговорено питання планування роботи архівних установ області 

на 2016 рік та звітності за 2015 рік, особливу увагу  приділено 

стану підготовки до відзначення 90-річчя утворення Державного 
архіву Сумської області. 

* * * 
17 листопада 2015 року відбулося засідання науково-

методичної ради Держархіву області, на якому  схвалено тематико-

експозиційний план документальної виставки, присвяченої 90-річ-

чю від дня заснування Державного архіву Сумської області. 

Членам науково-методичної ради представлені документи за 1921-

1931, 1933, 1939, 2000 роки та презентаційні матеріали у форматі 

PowerPoint, які відтворюють історію створення та розвитку архіву. 

* * * 
20 листопада 2015 року відбулися урочисті заходи з нагоди 

90-ї річниці з дня заснування Державного архіву Сумської області. 

На святі були присутні ветерани архівної справи, колишні 

працівники. Відкрив урочистості директор архіву Олійник Ю.О. 

Керівник апарату Сумської обласної державної адміністрації 

Сухонос О.В. вручив працівникам архіву Грамоти голови 

облдержадміністрації та Подяки Сумської обласної ради за 

багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 

особистий внесок у розвиток архівної справи області. З вітальними 

словами виступили директор Сумського художнього музею 

ім. Н. Онацького Ареф’єва Г.В., директор Сумського краєзнавчого 

музею Терентьєв В.С., керівник фонду «Алгоніка», дослідник 

Цибка В.І. З документами з історії створення та розвитку архіву у 

форматі PowerPoint ознайомила присутніх начальник відділу 

інформації та використання документів Гончарова І.Є. У фільмі 

«Особливо цінний фонд Державного архіву Сумської області» 

були представлені світлини з архівного життя, фото керівників та 

співробітників архіву різних років. 

* * * 
27 листопада – 1 грудня 2015 року головним спеціалістом 

відділу інформації та використання документів Клюєвою О. О. 

було проведено в обласній універсальній науковій бібліотеці 

11 екскурсій для учнів 10-11 класів шкіл м. Суми по виставці 
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«Спротив геноциду». Виставка підготовлена Українським інститу-

том національної пам’яті, Галузевим державним архівом, Центром 

досліджень визвольного руху, Громадським комітетом із вшану-

вання пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років в 
Україні. 

 

* * * 
28 листопада 2015 року директор Державного архіву 

Сумської області Олійник Ю.О. взяв участь у телепередачі 

Сумської ОДТРК «Своя правда. Голодомор». Керівник архіву 

розповів про причини і наслідки трагічних подій на Сумщині у 

1932-1933 роках, документи тих років, які зберігаються в 

держархіві та є беззаперечними свідченнями геноциду україн-
ського народу. 

 

У Державному архіві Тернопільської області 

21 серпня 2015 року в Державному архіві Тернопільської 

області відбулося відкриття виставки архівних документів "Живи 

у віках, Україно!", присвяченої Дню Державного прапора та 24-й 

річниці незалежності України. 

* * * 
25 вересня 2015 року в Тернополі відбулась Всеукраїнська 

наукова конференція "Творча спадщина Ігоря Ґерети: проблеми і 

перспективи досліджень". Одним з основних організаторів науко-
вого заходу виступив Державний архів Тернопільської області. 

У Державному архіві Харківської області 

1-7 серпня 2015 року  в Державному архіві Харківської 

області відбулася практика студентів ІІ курсу історичного факуль-

тету спеціальності «Архівознавство» Харківського національного 
університету ім. В.М. Каразіна. 
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* * * 
21 серпня 2015 року на веб-сайті держархіву відкрито on-

line виставку архівних документів «Уклін живим, загиблим –
слава» (до Дня визволення   м. Харкова). 

* * * 
21 серпня 2015 року у держархіві відкрито виставку 

архівних документів "З історії Державного Прапора України" (До 
Дня незалежності України). 

* * * 
1 вересня 2015 року у читальному залі держархіву від-

крилась виставка архівних документів «До 70-ї річниці завер-

шення Другої світової війни», на якій представлено копії доку-

ментів, що зберігаються в Державному архіві Харківської області, 

Державному архіві Закарпатської області, Центральному держав-

ному архіві кінофотофоноархіві України ім. Г.С. Пшеничного, а 

також матеріали періодичних видань із фонду науково-довідкової 
бібліотеки Державного архіву Харківської області. 

 * * * 
18 вересня 2015 року до Дня партизанської слави в Україні 

в приміщенні Державного архіву Харківської області відкрито 

виставку архівних документів "Партизани Харківщини", на якій 

представлено матеріали з історії створення та діяльності парти-

занських формувань на території Харківської області в 1941-
1943 роках. 

* * * 
25 вересня 2015 року у приміщенні читального залу Дер-

жавного архіву Харківської області відбулась читацька конфе-

ренція на мету: «Підпільний та партизанський рух на Харківщині 

у 1941-1943 роках», у роботі якого взяли участь співробітники 

Державного архіву Харківської області, науковці, краєзнавці та 

студенти. У рамках конференції обговорювались питання з історії 

партизанського руху на Слобожанщині.  
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* * * 
13 жовтня 2015 року в Державному архіві Харківської 

області відбулось відкриття виставки архівних документів "До 
Дня Українського козацтва". 

* * * 
16 жовтня 2015 року в Державному архіві Харківської 

області експоновано  виставку архівних документів до 60 -річчя 
пуску Каховської ГЕС. 

* * * 
29 жовтня 2015 року проведено практичне заняття з 

археографії для студентів IV курсу історичного факультету Хар-

ківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сту-

денти ознайомилися з особливостями археографічного опрацю-

вання документів, що проводиться у процесі підготовки доку-

ментальних видань архівів. 

* * * 
4-5 листопада 2015 року в Держархіві проходив дводенний 

семінар з підвищення кваліфікації для працівників архівних 

відділів районних державних адміністрацій та архівних відділів 

міст обласного значення Харківської області та підготовки ними 

планово-звітної документації. Крім того, учасники семінару 

ознайомились з роботою читального залу Держархіву, відвідали 

сховище для зберігання облікових документів, реставраційну 

лабораторію та ознайомились з основними принципами реставра-
ції архівних документів. 

* * * 
11 листопада 2015 року на базі Державного архіву Хар-

ківської області відділом формування НАФ та діловодства 

організовано та проведено семінар для працівників Харківського 

апеляційного адміністративного суду на тему: «Екпертиза ціннос-
тей документів». 

* * * 
20 листопада 2015 року на сайті Державного архіву 

Харківської області відкрилась on-line виставка документів «До 
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дня пам’яті жертв голодоморів на Україні». На виставці 

представлені архівні документи, виявлені у фондах: Харківського 

обласного та міського комітетів КП (б)У, Ізюмського районного 

комітету КП(б) України, Харківського окружного виконавчого 

комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських депу-

татів, виконавчих комітетів сільських та районних рад, а також з 

Колекції письмових спогадів жителів Харківської області, які 

пережили трагічні події 1932-1933 років. До експозиції увійшли 

також документи 1934 року, які свідчать про заселення укра-

їнських сіл, вимерлих внаслідок Голодомору 1932-1933 років, 

переселенцями з інших регіонів Радянського Союзу.  

* * * 
10 грудня 2015 року проведено оглядову екскурсію  для 

студентів факультету соціально-економічного управління Харків-

ського регіонального інституту державного управління Націо-

нальної академії державного управління при Президентові Ук-

раїни. 

В ході екскурсії студенти ознайомились з історією архіву, 

основними напрямами його діяльності, складом архівних доку-
ментів та умовами їх зберігання. 

* * * 
24 грудня 2015 року у Державному архіві Харківської 

області відбулось відкриття виставки "З історії Державного архіву 

Харківської області" (до 135-річчя заснування). На виставці 

представлені копії документів з історії розвитку архівної справи та 

копії архівних документів, що відображають знакові події в історії 

одного з найстаріших архівів країни. На виставці також репре-

зентовано добірку фахових архівних видань, починаючи з 1920-х 

років до сьогодення, друковані видання Державного архіву Хар-

ківської області та фотоматеріали про діяльність архіву.  

* * * 
25 грудня 2015 року надано інтерв’ю  журналісту Харків-

ської обласної державної телерадіокомпанії Валентині Кульчиць-

кій стосовно матеріалів, представлених на виставці «З історії 
Державного архівуХарківської області» (до 135-річчя заснування).  
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У Державному архіві Херсонської області 

21 серпня 2015 року в Державному архіві Херсонської 

області відкрито виставку архівних документів до Дня незалеж-

ності України. 

* * * 

8 жовтня 2015 року на базі Державного архіву Херсонської 

області організовано семінар-практикум з головами і секретарями 

Херсонської міської, районних, сільської і селищних у м. Херсоні 

виборчих комісій з питань ведення діловодства, упорядкування та 

передавання на зберігання виборчої документації. У ході семінару 

висвітлено питання розробки індивідуальної номенклатури справ і 

її використання при формуванні та веденні справ виборчих комісій, 

укладання та оформлення описів справ, актів про вилучення для 

знищення документів і справ, опломбовування (опечатування) 

пакувань із списками виборців та іншими документами виборчих 

комісій. Проведено майстер-клас з науково-технічного упоряд-

кування документів: формування та підшивання справ, їх оправ-

лення, нумерації аркушів, складання заголовків і засвідчувальних 

надписів, оформлення обкладинок справ. 

* * * 
29 жовтня 2015 року на виконання розпорядження голови 

Херсонської обласної державної адміністрації від 02 лютого 2015 

року № 50 «Про стан діловодства та забезпечення збереженості 

документів Національного архівного фонду в структурних підроз-

ділах обласної державної адміністрації» та у зв’язку з впро-

вадженням Правил організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самовряду-

вання, на підприємствах, в установах і організаціях, Держархівом 

області на базі управління капітального будівництва та депар-

таменту зовнішньоекономічної діяльності, туризму та курортів 

організовано семінари-практикуми з питань науково-технічного 

упорядкування справ силами установ. У ході семінарів висвітлені 

питання використання номенклатури справ при формуванні справ, 

укладання та оформлення описів справ, актів про вилучення для 

знищення документів і справ. 
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* * * 

17 листопада 2015 року у приміщенні Херсонської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара Державним 

архівом області проведено презентацію збірника документів 

«Діяльність земських установ на Херсонщині. 1865-1920». Збірник 

видано Державним архівом за сприяння Херсонської обласної 

державної адміністрації та обласної ради до 150-річчя заснування 

органів земського самоврядування на Херсонщині і висунуто на 

конкурс наукових праць імені Василя Веретенникова у галузі 

архівознавства, археографії і документознавства. 

Учасники презентації акцентували увагу на актуальності 

видання, відзначили, що окрім безперечно великого значення для 

розвитку регіональної історії та історичної науки в цілому, 

архівознавства та археографії, збірник з історії херсонських земств 

дає можливість залучити земські документально-інформаційні 

ресурси для практичної роботи органів влади і місцевого 

самоврядування. 

* * * 
11-18 листопада 2015 року у зв’язку з впровадженням 

Правил організації діловодства та архівного зберігання документів 

у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, на базі  Державного 

архіву Херсонської області відбулися семінари-практикуми зі 

складання і оформлення підсумкового запису до номенклатури про 

кількість справ, фактично заведених за поточний рік та паспорта 

архівного підрозділу державного органу та органу місцевого 

самоврядування, іншої установи, підприємства та організації. У 

ході семінарів висвітлені питання впровадження Порядку роботи з 

електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 

передавання на архівне зберігання, затвердженого наказом 

Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року № 

1886/5. Проведені практичні заняття з складання паспорта архіву 

установи та надані індивідуальні консультації з удосконалення 

номенклатур справ. 

* * * 
19 листопада у Державному архіві Херсонської області 

відкрилась виставка архівних документів «Досвід самовря-
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дування», присвячена 150-річчю створення земських установ на 

Херсонщині. В експозиції представлено документи земських 

установ, фотографії земських діячів та службовців, об’єктів 

земської інфраструктури, які відображають структуру і склад 

земських установ, їх фінансування, соціальне забезпечення зем-

ських службовців, участь земських зібрань у вирішенні питань 

державного значення, сприяння земств соціально-економічному 

розвитку регіону, забезпеченню охорони здоров’я населення, 

культурно-освітній діяльності. 

* * * 
25 листопада 2015 року у приміщенні Державного архіву 

Херсонської області відкрито виставку архівних документів «Голо-

домор на Херсонщині 1932–1933рр.». В експозиції представлені 

документи з фондів архіву та науково-довідкової бібліотеки. Це - 

витяги із газет, фотографії, доповідні записки, копії актових запи-

сів про смерть та хлібних карток, відомості про кількість без-

притульних дітей тощо.  

 

У Державному архіві Хмельницької області 

18 серпня 2015 року у Державному архіві Хмельницької 

області відкрито виставку архівних документів до 24-ї річниці 

незалежності України та Дня Державного прапора України. 

* * * 
9-10 вересня 2015 року Державним архівом Хмельницької 

області та Хмельницьким центром перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 

організацій проведено тематичний короткостроковий семінар 

"Актуальні питання удосконалення роботи та забезпечення 

пожежної безпеки архівних установ" для працівників архівних 

відділів райдержадміністрацій та міських рад області. Відкрив 

семінар Баюк М. І. директор Центру та директор архіву Байдич В. 

Г. Начальників архівних відділів райдержадміністрацій та міських 

рад Хмельницької області було ознайомлено з питаннями щодо 

нововведень у нормативно-законодавчій базі, децентралізації 

державного управління, реформування державної служби. У 
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другий день семінару відбулися теоретичні та практичні заняття з 

пожежної безпеки архівних установ та профільного характеру. 

18-24 вересня 2015 року в Державному архіві Хмельницької 

області експонувалася виставка архівних документів до Дня 

партизанської слави. 

* * * 
9 жовтня у смт Віньківці за організаційної підтримки 

Віньковецької райдержадміністрації, районної ради, Центру 

дослідження історії Поділля при Кам`янець-Подільському 

національному університеті ім. І.Огієнка, Державного архіву 

Хмельницької області, обласної організації НСКУ, відбулась 

наукова історико-краєзнавча конференція «Віньковеччина в іс-

торії Поділля», присвячена сторінкам історії Віньковецького 

району. Участь у форумі взяли відомі науковці Хмельницького 

національного університету, Кам`янець-Подільського національ-

ного університету ім. І.Огієнка, Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії, Хмельницького університету управління та 

права, науковці та співробітники державних архівів Хмельницької 

та Вінницької областей, Хмельницького обласного краєзнавчого 

музею, відомі краєзнавці Хмельниччини та Вінниччини.  

В ході зібрання заслухано наукові доповіді та повідомлення, 

присвячені науковим і краєзнавчим дослідженням історії Вінь-

ковеччини від найдавнішого часу і до сьогодення, з проблем 

культури, етнографії, топоніміки, пам`яток зодчества і природи та 

про славетних уродженців цього краю. За підсумками конференції 

видано збірку наукових матеріалів. 

* * * 
12 жовтня 2015 року в Державному архіві Хмельницької 

області відкрито виставку документів до дня Українського козац-

тва та Покрови Пресвятої Богородиці. 

* * * 
26 жовтня 2015 року у Державному архіві Хмельницької 

області відкрито виставку архівних документів до річниці звіль-

нення України від фашистських загарбників. В ході виставки 

відбулась презентація книг "Матеріали Кам’янець-Подільської 

обласної комісії із встановлення і розслідування злочинів нацистів 
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в регіоні (1944-1945 рр.)" та "Дунаєвеччина в роки Другої світової 

війни". 

* * * 
30 жовтня 2015 року відбулась колегія Державного архіву 

Хмельницької області. У рамках засідання розглянуто питання: 

“Про підсумки роботи архівних установ області за 9 місяців 2015 

року, “Про стан комплектування документами особового поход-

ження та фото-, фоно-, відеодокументами в Державному архіві 

Хмельницької області, “Про роботу щодо функціонування, модер-

нізації, інформаційного супроводу веб-сайту Державного архіву 

Хмельницької області. Прийняті відповідні рішення. 

* * * 
9 грудня 2015 року у приміщенні Державного архіву 

Хмельницької області відбулась презентація книги "До волі 

дорога" старшого солдата Національної гвардії, вчителя-словес-

ника з міста Хмельницького Лідії Ільків, в якій автор книги, 

патріотка рідної землі розповідає про пережите особисто та 

побачене з часів Революції Гідності до сьогоднішніх непростих 

реалій. Більшість тиражу через кілька днів попрямують на схід 

країни. Авторка розповіла про службу в медичній роті у місті 

Артемівськ, у якій вона працює до сьогодні. На завершення заходу 

Лідія Ільків передала декілька десятків книг учасникам зустрічі та 

до наукової бібліотеки Держархіву. 

 

* * * 

23 грудня 2015 року в Малому залі Будинку рад відбулись 

урочистості з нагоди професійного свята – Дня працівників 

архівних установ. Вітання прозвучали від заступника керівника 

апарату Хмельницької облдержадміністрації Климчук В. В., 

керуючої справами виконавчого апарату обласної ради Поліщук В. 

М, керуючої справами Хмельницької міської ради Сабій Ю. С., 

голови обкому профспілки працівників держаних установ 

Лисик Н. О. та від краєзнавців голова міської спілки краєзнавців, 

кандидат історичних наук Блажевич Ю. І. Кращих працівників 

галузі та ветеранів архівної справи відзначили грамотами, подя-
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ками та цінними подарунками. Музичні вітання архівістам подару-

вали студенти Хмельницького музичного училища.  

 

У Державному архіві Черкаської області 

17 липня 2015 року в читальному залі Держархіву області 

відбулось відкриття виставки архівних документів «Черкащина в 
роки Першої світової війни 1914-1918 років». 

* * * 
20 серпня 2015 року у Державному архіві Черкаської 

області відкрито виставку архівних документів "Генеалогія - 

історія родоводу". Підготовка та експонування виставки обумов-

лені збільшенням за останні роки кількості дослідників власного 

родоводу. Матеріали, представлені на виставці, допоможуть 

відвідувачам читального залу архіву провести пошукові роботи у 

такій нелегкій справі як генеалогічне дослідження. 

* * * 

21 серпня 2015 року учитальному залі Держархіву області з 

метою проведення просвітницьких заходів, спрямованих на 

виховання патріотизму та підвищення інтересу громадян до історії 

державотворення та боротьби за незалежність України, 

Держархівом області організовано експозицію виставки архівних 

документів до Дня Державного Прапора та до Дня незалежності 

України «Україна незалежна». 

* * * 

1 вересня 2015 року в читальному залі Держархіву області 

до уваги громадськості представлено виставку архівних 

документів, присвячену 70-й річниці завершення Другої світової 

війни. 

* * * 

3-4 вересня 2015 року директор Держархіву області 

Клименко Тетяна Анатоліївна брала участь у Другій міжнародній 

науково-практичній конференції «Архів. Історія. Сучасність», 

присвяченої 95-річному ювілею Державного архіву Одеської 

області 
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* * * 

17 вересня 2015 року в Державному архіві Черкаської 

області відбулося відкриття виставки архівних документів 

"Партизанський рух на Черкащині". 

* * * 

8 жовтня 2015 року директор архіву Клименко Т.А. взяла 

участь у роботі XVIII Міжнародної науково-практичної конфе-

ренції «Короленківські читання 2015. Бібліотеки, архіви, музеї: 

Інноваційні моделі розвитку», яка відбулась на базі Харківської 

державної наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка. 

* * * 

12 жовтня 2015 року відбулось відкриття виставки архівних 

документів до Дня захисника України та до Дня Українського 

козацтва. 

* * * 

21 жовтня 2015 року в Державному архіві Черкаської 

області відкрито виставку архівних документів "Знатні імена 

Черкащини - родина Симиренків" (до 160-річчя Левка Симиренка, 

180-річчя Василя Симиренка та 95-річчя Мліївського інституту 

помології ім. Л. П. Симиренка). 

* * * 

21 жовтня 2015 року Державним архівом Черкаської області 

було проведено семінар з підвищення кваліфікації працівників 

діловодних, експертних та архівних служб обласних установ на 

теми: "Вимоги до оформлювання організаційно-розпорядчих доку-

ментів, організації роботи експертної комісії та архівного під-

розділу установи. Забезпечення збереженості архівних документів. 

Порядок проведення перевіряння наявності та стану справ і 

приймання-передавання документів під час зміни особи, відпо-

відальної за архівний підрозділ установи. Вимоги до передавання 

документів у випадку реорганізації або ліквідації установи." 
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* * * 

25 листопада 2015 року у Державному архіві Черкаської 

області відкрито виставку архівних документів до Дня пам`яті 

жертв голодоморів "Запали свічку". 

* * * 

10 грудня 2015 року на базі Черкаського державного 

технологічного університету відбулось засідання Круглого столу, 

присвяченого 72-й річниці визволення м. Черкаси від нацистських 

загарбників на тему: «Роки не змиють пам’ять». На засіданні 

Круглого столу прозвучав виступ директора Держархіву області, 

кандидата історичних наук Клименко Т.А. «Черкаси і Черкащина в 

період Другої світової війни за документами Державного архіву 

Черкаської області». Під час проведення заходу в приміщенні 

Черкаського державного технологічного університету експону-

валась виставка архівних документів «Бойова слава м. Черкаси». 

* * * 

17 грудня 2015 року в читальному залі Державного архіву 

Черкаської області відбулось відкриття виставки архівних 

документів до 135-річчя Першої міської гімназії м. Черкаси. 

У Державному архіві Чернівецької області 

16 липня 2015 року у приміщенні Державного архіву 

Чернівецької області архіву відкрито тематичну документальну 

виставку "25 років Декларації про державний суверенітет України". 

* * * 
23 липня 2015 року відбулося чергове розширене засідання 

колегії Держархіву області на якому розглянуто питання: 1. Про 

виконання плану розвитку архівної справи в архівних установах 

Чернівецької області за І півріччя 2015 року 2. Про підсумки 

роботи експертно-перевірної комісії держархіву за І півріччя 

2015року. 
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* * * 
20 серпня 2015 року у Державному архіві Чернівецької 

області відбулося відкриття тематичної документальної виставки, 

присвяченої 24-й річниці незалежності України. 

* * * 
25 серпня 2015 року у Державному архіві Чернівецької 

області відкрито тематичну документальну виставку, присвячену 

170-й річниці від дня народження українського драматурга, актора, 

режисера, театрального діяча Івана Карповича Карпенка-Карого 

(Тобілевича). 

* * * 
1 вересня 2015 року в приміщенні Державного архіву 

Чернівецької області експонувалась тематична документальна 

виставка "Завершенню Другої світової війни присвячується …”, 

підготовлену з нагоди 70-ї річниці завершення Другої світової 

війни. 

* * * 
1 жовтня 2015 року під час проведення спільного заходу 

Держархіву з науково-експозиційним відділом археології, історії 

середніх віків і нової історії краю Чернівецького обласного 

краєзнавчого музею «День одного експоната», присвяченого 140-й 

річниці від заснування Чернівецького університету, метою якого 

було ознайомлення громадськості та ЗМІ з Вітальною грамотою 

австрійського цісаря Франца Йосифа з нагоди відкриття уні-

верситету в м. Чернівцях (30 вересня 1875 рік) записано теле-

репортаж для Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії. 

* * * 
6 жовтня 2015 року на радіо «Буковина» Чернівецької 

регіональної дирекції філії Національної телекомпанії України 

вийшла в ефір 30-хвилинна передача «Погляд», підготовлена 

начальником відділу держархіву Масіян Н.Б. та присвячена Дню 

міста Чернівці. 
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* * * 

21 довтня 2015 року відбулося чергове розширене під-

сумкове засідання колегії Держархіву області на якому були 

розглянуті питання: Про виконання плану розвитку архівної справи 

в архівних установах Чернівецької області за 9 місяців 2015 року;  

Про підсумки роботи Експертно-перевірної комісії за 9 місяців 

2015 року; Про планування роботи архівних установ на 2016 рік та 

звітність за 2015 рік. 

* * * 

11 листопада 2015 року в приміщенні читального залу 

Державного архіву Чернівецької області відбувся семінар на тему 

«Порядок заповнення паспорту архівного підрозділу установ, 

організацій, підприємств Чернівецької області». 

* * * 
18 листопада 2015 року Держархівом організовано та 

проведено оглядову екскурсію та тематичну годину спілкування 

«Україна - територія гідності і свободи» зі студентами факультету 

історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ ім. Ю. Федь-

ковича під керівництвом доцента кафедри історії нового та новіт-

нього часу Холодницького В.Ф., присвячену пам’яті захисників.  

 

У Державному архіві Чернігівської області 

9 липня 2015 року, вшановуючи пам’ять князя Київського 

Володимира Великого, який залишив помітний слід в історії 

Київської Русі, у приміщенні Державного архіву Чернігівської 

області розгорнуто виставку друкованих видань «Володимир 

Великий: князь, хреститель, будівничий». Виставка презентує 

низку видань дореволюційного та радянського періодів. Дослід-

ників історії України Раннього Середньовіччя зацікавлять статті, 

присвячені Володимиру Великому та хрещенню Русі, надруковані 

в журналі «Вера и Жизнь», істориків-початківців та аматорів – 

збірники статей «Как была крещена Русь», «Християнство на 

теренах України I–XI ст.», а також науково-популярні та енци-

клопедичні видання. 
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* * * 

16 липня 2015 року відповідно до Плану заходів з підготовки 

та відзначення в області 25-ї річниці проголошення Декларації про 

державний суверенітет України Державний архів Чернігівської 

області підготував фотодокументальну виставку, яку було 

розгорнуто у приміщенні Чернігівської обласної державної адмі-

ністрації, для учасників круглого столу, організованого з нагоди 

ювілею. На виставці представлено понад 20 документів, наданих 

центральними державними архівними установами, зокрема, цент-

ральними державними архівами вищих органів влади і управління 

та громадських об’єднань України та ті, що перебувають на 

зберіганні в Державному архіві Чернігівської області. Домінанта 

виставки – копія першоджерела – Декларація про державний 

суверенітет України, датована 16 липня 1990 року. На виставці 

презентовано документи, що відтворюють політичну та соціально-

економічну ситуацію на Чернігівщині з початку 1990 року, напе-

редодні прийняття Декларації, реакцію населення та політичних 

сил на події 19 серпня 1991 року в Москві й на проголошення 

України незалежною державою. 

* * * 

18 серпня 2015 року Державним архівом Чернігівської 

області проведено семінар для начальників архівних відділів 

райдержадміністрацій та міських рад, працівників підприємств, 

установ та організацій, представників приватних структур, що 

здійснюють науково-технічне опрацювання документів з вивчення 

«Правил організації діловодства та архівного зберігання доку-

ментів у державних органах місцевого самоврядування, на підпри-

ємствах, в установах і організаціях». Семінар відкрила директор 

Держархіву Чернігівської області Воробей Р.Б. Під час роботи 

семінару працівниками Держархіву області були озвучені основні 

теми щодо організації діловодства та архівного зберігання доку-

ментів в установах. 

* * * 

20 серпня 2015 року в Державному архіві Чернігівської 

області відкрито фотодокументальну виставку "До 24-ї річниці 

незалежності України". На виставці представлено майже 20 
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документів, більше 40 фотографій з фондів Центрального держав-

ного архіву вищих органів влади і управління України, Цент-

рального державного архіву громадських об’єднань України та 

Державного архіву Чернігівської області. Домінанта виставки – 

документи, датовані 24 серпня 1991 року – постанова Верховної 

Ради УРСР «Про проголошення незалежності України» та Акт 

проголошення незалежності України. Ці документи презентовані в 

контексті тих політичних та соціально-економічних процесів, які 

відбувалися на українських теренах, зокрема, на Чернігівщині. 

* * * 

20 серпня 2015 року, напередодні відзначення 70-ї річниці 

завершення Другої світової війни 1939–1945 років, у приміщенні 

Державного архіву Чернігівської області розпочато експонування 

фотодокументальної виставки «До 70-ї річниці завершення Другої 

світової війни 1939–1945 рр.». Фотоматеріали, презентовані на 

виставці, об’єднані документом – стаття «На борту лінкора 

«Міссурі», надрукована на шпальтах газети «Деснянська правда» 4 

вересня 1945 р., автор якої відтворює перебіг подій, що 

відбувалися на борту корабля, а саме, підписання Акта про 

капітуляцію Японії. Фотографії відтворюють увесь трагізм подій, 

що відбувалися незадовго до капітуляції Японії – атомне 

бомбардування США 6 та 9 серпня 1945 року міст Хіросіма та 

Нагасакі, а також радість всіх, хто роки чекав на закінчення 

страшної війни. 

* * * 

10 вересня 2015 року в Державному архіві Чернігівської 

області розпочато експонування фотодокументальної виставки 

"Співець зачарованої Десни", присвяченої 121-й річниці від дня 

народження великого майстра, засновника українського кіно, 

режисера Олександра Довженка. 

* * * 

21 вересня 2015 року в Державному архіві Чернігівської 

області відкрито фотодокументальну виставку "До 72-ї річниці 

звільнення Чернігівщини від нацистських окупантів". На вис-

тавкових стендах презентовано понад 30 документів та 20 фото-
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документів, які змальовують процес встановлення на території 

Чернігівської області нацистського «нового порядку», звільнення 

її від ворожої навали, зокрема, форсування р. Десна та звільнення 

міста, відродження зруйнованого ворогом. Звертають на себе 

увагу документи, присвячені Корюківській трагедії, трагічній долі 

остарбайтерів тощо. З документальним складом виставки ознайо-

милась студентська молодь, яку було запрошено до Держархіву 
області. 

* * * 
24 вересня 2015 року проведено засідання колегії Держархіву 

області, на якому обговорювались питання про: – стан підготовки 

Держархіву області до роботи в осінньо-зимовий період; – стан 

ведення діловодства та архівної справи в Управлінні місто-

будування та архітектури обласної державної адміністрації; – стан 

ведення діловодства та архівної справи у Сосницькому районі. 

Колегія прийняла рішення щодо необхідності зосередити особливу 

увагу на завершенні заходів з підготовки Держархіву області до 

роботи в осінньо-зимовий період, а також на необхідності вико-

нання архівними підрозділами установ та архівних відділів рай-

держадміністрацій завдань, визначених нормативними актами з 

архівної справи та діловодства. 

* * * 
12 жовтня 2015 року в ефірі філії НТКУ «Чернігівська 

регіональна дирекція» прозвучала інформація щодо початку 

експонування фотодокументальної виставки «До Дня захисника 

України». 

* * * 
13 жовтня 2015 року в Державному архіві Чернігівської 

області відбулось відкриття фотодокументальної виставки "До Дня 

захисника Вітчизни". 

* * * 
18 жовтня 2015 року у Державному архіві Чернігівської 

області відбулася презентація фотодокументальної виставки "До 
300-річчя освячення Катерининської церкви в місті Чернігові". 
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Виставка вперше зібрала на своїх стендах 60 документів та 

майже 20 фотографій, що відтворюють історію Катерининської 

церкви, побудованої на честь перемоги козаків під турецькою 

фортецею Азов, починаючи з 1726 року й до наших днів. Пре-

зентовані документи не тільки відтворюють найбільш значущі 

події у житті церкви, але й відображають те історичне тло, на 

якому вони відбувалися, зокрема, встановлення радянської влади, 

події Другої світової війни, становлення незалежної української 

держави. Окремий сегмент виставки – будівельні та реставраційні 

роботи, що велися в Катерининській церкві до революції та в 50 – 

70 – х роках минулого століття, які певним чином впливали на 

внутрішнє та зовнішнє вбрання церкви та на її прилеглу тери-
торію. 

* * * 
29 жовтня 2015 року з метою підготовки передачі із циклу 

"Невідомий Чернігів", присвяченої уродженцю міста Чернігова, 

історику та філологу В’ячеславу Пухтинському, журналісти ТРА 

"Новий Чернігів" у Державному архіві Чернігівської області 

провели відеозйомку документів, що містять інформацію про 

життєвий шлях науковця, а також відтворюють життя міста на 

зламі XIX та XX століть. 

* * * 
18 листопада 2015 року в Державному архіві Чернігівської 

області відкрилася виставка "Палає пам’яті свіча" до річниці 

Голодомору 1932–1933 років», яку відвідала студентська молодь; 

творчими групами Філії НТКУ «Чернігівська регіональна дирек-

ція», ТРА «Новий Чернігів», ЗАТ «Дитинець» ТРК, знято теле-

сюжети, обласним радіо підготовлено сюжет щодо докумен-

тального складу виставки; інформацію про виставку розмішено на 

сайтах: Чернігівської обласної державної адміністрації (cg.gov.ua), 

«Чернігівський монітор» (monitor.cn.ua), Garmata.tv, «Високий 

Вал» (newvv.net). 

* * * 
20 листопада 2015 року відповідно до Указу Президента 

України від 9 листопада 2015 року «Про відзначення в 2015 році 

Дня Гідності та Свободи» у приміщенні Державного архіву 
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Чернігівської області розгорнуто фотодокументальну виставку 

«До Дня Гідності та Свободи», яку 20 листопада 2015 року 
відвідала студентська молодь.  

Документи розповідають про революційні події, що відбу-

лися в місті Чернігові – чернігівській Майдан, заходи під гаслом 
«Я обираю ЄС!», а також нагадують про звитягу учасників АТО. 

* * * 
9 грудня 2015 року на міському сайті Gorod.cn.ua розміщено 

статтю (за матеріалами Державного архіву Чернігівської області) 

«Сторінками історії благоустрою міста» (редакційна назва – «100 

років назад чернігівці, як і зараз лінувалися тримати місто в 

чистоті»); з посиланнями на міський сайт статтю розміщено на 

сайтах: КеруйЧе, Сервіс стрічка.ком, а також на всеукраїнському 

Інтернет порталі Ukraine-in. 

* * * 
14 грудня 2015 року у Державному архіві Чернігівської 

області відкрито фотодокументальну виставку "До Дня вша-

нування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС". Журналістами ТРА «Новий Чернігів» та Філії НТКУ «Чер-

нігівська регіональна дирекція» підготовлено теле- та радіо-

репортажі щодо документального складу виставки; на інформа-

ційному сайті ТРК «Свобода FM» розміщено інформацію щодо 
початку експонування виставки. 

У Державному архіві міста Києва 

8 жовтня 2015 року начальник відділу інформації та вико-

ристання документів О.І. Ємчук виступила із доповіддю на Міжна-

родній науковій конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація», яка 

відбулась в Інституті біографічних досліджень Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

* * * 

21 жовтня 2015 року директор Державного архіву м.Києва 

Купченко В. П. взяла участь в інформаційно-розважальній 
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програмі «Ранок по-київськи» на телеканалі «Київ» та розповіла 

про важливі та цікаві документи, що зберігаються у фондах архіву. 

* * * 

22 жовтня 2015 року начальник відділу інформації та 

використання документів О.І. Ємчук виступила із доповіддю на 

Десятих Заболотнівських читаннях, присвячених архітектору, 

педагогу, академіку архітектури Володимиру Миколайовичу 

Ніколаєву (1847-1911), які відбулися у Державній науковій 

архітектурно-будівельній бібліотеці імені В. Г. Заболотного. 

* * * 

24 грудня 2015 року у Державному архіві м. Києва відбулися 

відкриті урочисті збори колективу з нагоди відзначення Дня 

працівників архівних установ. У рамках цих заходів колектив 

архіву відвідав Музей однієї вулиці та Музей М. Булгакова, 

розташовані на Андріївському узвозі. 
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МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ 

 

22 липня 2015 року відбулися консультації Голови 

Державної архівної служби України Баранової Т. І. з пред-

ставниками Федерального архіву Німеччини та Посольства Феде-

ративної Республіки Німеччина в Україні. 

 * * * 
28 липня 2015 року у приміщенні Національного архіву 

Угорщини відбулося підписання Угоди про співробітництво між 

Державною архівною службою України та Національним архівом 

Угорщини та Протоколу про спільні проекти Державної архівної 

служби України та Національного архіву Угорщини. Від укра-

їнської сторони Угоду та Протокол підписували Голова Державної 

архівної служби України Баранова Тетяна, від угорської – Гене-

ральний директор Національного архіву Угорщини Міко Жужана. 

* * * 

16 вересня 2015 року відбулася робоча зустріч Голови 

Державної архівної служби України Баранової Т.І. з представ-

никами Міністерства культури Чеської Республіки та Чеського 

центру. У ході зустрічі учасники обговорили можливі шляхи 

вивчення та оцифровування архівних документів та матеріалів з 

історії чеського народу та українсько-чеських зв`язків, а також 

"Празького українського архіву", інші спільні проекти спрямовані 

на збереження та удоступнення архівних документів з тематики, 
що представлятиме інтерес для обох сторін. 

* * * 
21 вересня 2015 року Голова Державної архівної служби 

Баранова Т. І. взяла участь у двосторонніх консультаціях з Гене-

ральним директором державних архівів Республіки Польща 
Владиславом Стемпняком (м. Варшава, Республіка Польща). 
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* * * 
18-19 жовтня 2015 року Голова Державної архівної служби 

України Баранова Т.І. взяла участь у двосторонніх консультаціях з 

керівництвом Національного Меморіалу катастрофи і Героїзму Яд 

Вашем та у міжнародній конференції "Голокост на території СРСР 
в архівних документах" (м. Єрусалим, Держава Ізраїль).  

* * * 
2-3 грудня 2015 року в Мінську відбулася Міжнародна 

науково-практична конференція "Теоретичні та практичні проб-

леми документознавства та архівознавства: ретроспектива та 

сучасність", в якій взяли участь директор Центрального дер-

жавного електронного архіву України Ковтанюк Ю.С. та директор 

Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 

документознаства Гаранін О.Я.  

В ході роботи конференції відбулося підписання дво-

сторонніх угод про співробітництво між Українським науково-

дослідним інститутом архівної справи та документознаства 

(УНДІАСД) та Білоруським науково-дослідним інститутом 

документознавства і архівної справи (БілНДІДАС), а також між 

Центральним державним електронним архівом України (ЦДЕА 

України) та Білоруським науково-дослідним центром електронної 
документації (БілНДЦЕД). 

* * * 
11 грудня 2015 року підписано Меморандум про спів-

робітництво, метою якого є імплементація статті 1 Угоди між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про 

Співробітництво у галузі Культури від 26 червня 2009 року в 

контексті подальшого розвитку фахових, наукових і культурних 
зв’язків. 

Відповідно до Меморандуму, сторони здійснюватимуть 

взаємний обмін фаховою архівознавчою літературою, цифровими 

копіями документів, що несуть дослідницький інтерес, готу-

ватимуть спільні науково-дослідні проекти, документальні ви-

дання і виставки архівних документів. 
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* * * 
17 грудня 2015 року відбулися консультації Голови 

Державної архівної служби України Тетяни Баранової з Над-

звичайним і Повноважним Послом Угорщини в Україні Ерно 

Кешкенем. Учасники обмінялися інформацією про двостороннє 

міжвідомче співробітництво між державними архівними служ-

бами України та Угорщини, обговорили можливі форми та 
напрямки співпраці між Укрдержархівом та Посольством. 

 

У Центральному державному архіві-музеї літератури  

і мистецтва України (ЦДАМЛМ України) 

30 липня 2015 року у Центральному державному архіві-

музеї літератури і мистецтва України у рамках Літературно-

музичного проекту "Мистецькі зустрічі в архіві-музеї" відбулася 

творча зустріч із відомим американським бандуристом 

українського походження Юліяном Китастим (Нью-Йорк, США), 

під час якої він розповів про свій творчий шлях, про сімейну 

традицію виконання на бандурі, досвід співпраці з видатними 

митцями сучасності, а також вільне спілкування з публікою. У 

виконанні Юліяна Китастого прозвучали українські народні пісні. 

У Державному архіві Одеської області 

3-7 серпня 2015 р. заступник директора Державного архіву 

Одеської області, к.і.н. Л.Г.Білоусова взяла участь у роботі XVII 

Всесвітнього Конгресу Економічної Історії, який відбувся у м. 

Кіото, Японія / XVIIth World Economic History Congress; Kyoto, 

Japan. 

* * * 
13 серпня 2015 року заступник директора Державного 

архіву Одеської області, к. і. н. Л. Г. Білоусова відвідала 

Національний архів Японії (м. Токіо) і стала першою громадянкою 

України – відвідувачем цієї установи. 
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