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УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  

 
Про відзначення 20-ї річниці Конституції України 

від 15 березня 2016 року № 94/2016 
 

З метою належного відзначення в 2016 році 20-ї річниці Конституції 
України, сприяння консолідації суспільства навколо ідеї проведення 
конституційної реформи, формування високого рівня правової свідомості та 
правової культури населення країни, виховання у громадян поважного 
ставлення до Основного Закону України постановляю: 

 
1. Кабінету Міністрів України: 
1) утворити у двотижневий строк Організаційний комітет з підготовки та 

проведення заходів щодо відзначення 20-ї річниці Конституції України (далі - 
Організаційний комітет), визначивши його співголовами Прем'єр-міністра 
України і Главу Адміністрації Президента України та залучивши до його 
складу, зокрема, представників органів місцевого самоврядування, громадських 
об'єднань, діячів науки і культури; 

2) розробити з урахуванням пропозицій Організаційного комітету та 
затвердити до 15 квітня 2016 року план заходів із відзначення 20-ї 
річниці Конституції України, передбачивши, зокрема: 

а) проведення в місті Києві, обласних центрах, інших населених пунктах 
урочистих заходів із відзначення 20-ї річниці Конституції України за участю 
представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
громадських об'єднань, дипломатичного корпусу, молоді, військовослуж-
бовців - учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській 
областях, учасників Революції Гідності та членів їх родин, представників 
української діаспори; 

б) покладання 28 червня 2016 року в місті Києві та інших населених 
пунктах квітів до пам'ятників та пам'ятних знаків видатним історичним діячам 
українського державотворення; 

в) проведення культурно-мистецьких заходів, присвячених 20-й 
річниці Конституції України; 

г) проведення інформаційно-просвітницьких заходів, зокрема шляхом 
створення медійних проектів, спрямованих на єднання суспільства, зміцнення 
громадянського взаєморозуміння у питаннях національної історії, становлення 
демократичної держави, донесення до широкої аудиторії інформації про 
історію конституціоналізму в Україні, основні напрями удосконалення 
Конституції України, напрацювання у сфері конституційної реформи; 

д) активізацію діяльності з правового виховання учнівської та студентської 
молоді; підтримку ініціатив науковців, громадських об'єднань, спрямованих на 
популяризацію в засобах масової інформації, закладах культури, трудових 
колективах, військових частинах питань щодо розвитку конституціоналізму в 
Україні, проведення конституційної реформи; 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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е) проведення конкурсу серед студентів та молодих науковців на найкращу 
наукову роботу щодо сучасної конституційної реформи як запоруки дальшого 
прогресивного розвитку України; 

є) підготовку та розміщення тематичної соціальної реклами; 
ж) здійснення заходів із популяризації державних символів України; 
з) забезпечення разом із Національним банком України виготовлення та 

випуск в обіг у встановленому порядку пам'ятної монети на відзнаку 20-ї 
річниці Конституції України; 

и) випуск в обіг поштової марки і конверта, присвячених 20-й 
річниці Конституції України, та здійснення спецпогашення поштової марки; 

3) забезпечити в установленому порядку фінансування заходів із 
відзначення 20-ї річниці Конституції України. 

 
2. Запропонувати Верховній Раді України провести за участю членів 

Кабінету Міністрів України, представників Національної академії наук 
України, Конституційної Комісії, інституцій громадянського суспільства 
урочисте засідання, присвячене 20-й річниці Конституції України. 

 
3. Міністерству закордонних справ України забезпечити: 
проведення закордонними дипломатичними установами України заходів за 

участю української громадськості за кордоном з нагоди 20-ї 
річниці Конституції України, а також організувати інформування міжнародної 
спільноти про внесок України в розвиток конституціоналізму та сучасний стан 
конституційної реформи; 

залучення до участі у заходах в Україні, присвячених 20-й 
річниці Конституції України, представників іноземних держав та 
дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні. 

 
4. 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 20-ї річниці Конституції України. 

 
5. Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити 

широке висвітлення в засобах масової інформації заходів із відзначення 20-ї 
річниці Конституції України, трансляцію тематичних теле- та радіопередач. 

 
6. Обласним, Київській міській державним адміністраціям розробити та 

затвердити за участю представників громадських об'єднань регіональні плани 
заходів із відзначення 20-ї річниці Конституції України та забезпечити їх 
виконання. 

 
7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 
 

Президент України П.Порошенко 
 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Про відзначення у 2016 році Дня пам'яті та примирення і 71-ї 

річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

від 8 квітня 2016 року № 130/2016 
 

З метою належного відзначення мужності та героїзму переможців нацизму 
у Другій світовій війні, видатного внеску Українського народу у перемогу 
Антигітлерівської коаліції, вшанування пам'яті жертв Другої світової війни, 
посилення державної підтримки ветеранів війни, учасників українського 
визвольного руху цього періоду, жертв нацистських переслідувань, а також 
виховання у молоді почуття патріотизму, національної гідності, готовності до 
захисту своєї держави, шанобливого ставлення до старшого 
покоління постановляю : 

 
1. Кабінету Міністрів України: 
1) невідкладно утворити Організаційний комітет із підготовки та 

проведення заходів із відзначення у 2016 році Дня пам'яті та примирення і Дня 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, залучивши до його роботи 
представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, громадськості; 

2) затвердити план заходів із відзначення у 2016 році Дня пам'яті та 
примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 
передбачивши, зокрема, проведення: 

8 та 9 травня 2016 року у місті Києві, обласних центрах, інших населених 
пунктах меморіальних, урочистих та культурно-мистецьких заходів із 
відзначення Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні за участю представників органів державної влади, територіальних 
громад, дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, громадських 
об'єднань, насамперед ветеранів, волонтерських рухів, учасників 
антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, молоді, 
духовенства; 

у навчальних закладах та закладах культури, військових частинах 
тематичних військово-патріотичних заходів, уроків мужності, лекцій, виставок, 
презентацій архівних матеріалів, присвячених подіям Другої світової війни, а 
також самовідданості захисників України у боротьбі за її свободу, незалежність 
та територіальну цілісність, запросивши до участі у таких заходах ветеранів 
війни, борців за незалежність України у XX столітті, учасників бойових дій; 

3) звернутися до релігійних організацій із пропозицією провести 8-9 травня 
2016 року панахиди за жертвами Другої світової війни та молебні за захисників 
Вітчизни. 

 
2. Міністерству закордонних справ України: 
1) забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами 

України заходів, присвячених Дню пам'яті та примирення і Дню перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні, у тому числі за участю представників 
української громадськості за кордоном; 
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2) здійснити разом з Українським інститутом національної пам'яті додаткові 
заходи з інформування міжнародної спільноти про подвиг Українського народу 
у Другій світовій війні, його внесок у перемогу Антигітлерівської коаліції. 

 
3. Міністерству інформаційної політики України разом з Міністерством 

соціальної політики України, Українським інститутом національної пам'яті, 
Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції забезпечити розроблення та впровадження для 
державних засобів масової інформації тематичних інформаційних програм, 
присвячених Дню пам'яті та примирення і Дню перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні, а також розповсюдження відповідної соціальної реклами. 

 
4. Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, 

Службі безпеки України, обласним, Київській міській державним 
адміністраціям ужити заходів із забезпечення публічної безпеки і порядку під 
час відзначення Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні. 

 
5. Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити 

широке висвітлення заходів із відзначення у 2016 році Дня пам'яті та 
примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, трансляцію 
тематичних передач, виступів учасників та очевидців війни, учених-істориків, 
військовослужбовців. 

 
6. Обласним, Київській міській державним адміністраціям: 
1) розробити за участю громадських об'єднань та затвердити регіональні 

плани заходів із відзначення у 2016 році Дня пам'яті та примирення і Дня 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, забезпечити їх виконання; 

2) ужити в установленому порядку необхідних заходів щодо забезпечення 
соціально-побутових потреб, надання медичної допомоги та матеріальної 
підтримки ветеранам війни, насамперед учасникам бойових дій, інвалідам 
війни, учасникам українського визвольного руху часів Другої світової війни, 
жертвам нацистських переслідувань, сім'ям загиблих (померлих) воїнів, дітям 
війни; 

3) забезпечити: 
вчасну виплату у 2016 році разової грошової допомоги, передбаченої 

законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань"; 

відвідання представниками місцевих органів виконавчої влади ветеранів 
війни, які перебувають у госпіталях, лікарнях, закладах соціального захисту 
населення; 

упорядкування меморіалів, пам'ятників та місць поховань загиблих під час 
Другої світової війни; 

сприяння участі громадських об'єднань ветеранів у заходах, пов'язаних із 
відзначенням Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1584-14
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необхідне медичне та санітарно-епідеміологічне супроводження під час 
проведення меморіальних та урочистих заходів, пов'язаних із відзначенням Дня 
пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 

співпрацю представників місцевих органів виконавчої влади із засобами 
масової інформації з висвітлення актуальних питань життя громадян старшого 
покоління, консолідації суспільства навколо національної пам'яті про 
жертовність Українського народу у період Другої світової війни, його вагомого 
внеску в перемогу над нацизмом. 

 
7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 
 

Президент України П.Порошенко 
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ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  
 

Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2016 році 
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 8, ст.83) 

від 2 лютого 2016 року № 971-VIII 
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР  

№ 1069-VIII від 31.03.2016, ВВР, 2016, № 16, ст.184  
№ 1088-VIII від 13.04.2016, ВВР, 2016, № 17, ст.195  
№ 1458-VIII від 12.07.2016, ВВР, 2016, № 33, ст.578  

№ 1753-VIII від 16.11.2016} 
 

З метою консолідації та розвитку історичної свідомості Українського 
народу, збереження національної пам’яті та належного відзначення і 
вшанування пам’ятних дат і ювілеїв Верховна Рада України постановляє:  

 
1. Урочисто відзначити на державному рівні у 2016 році пам’ятні дати і 

ювілеї згідно з додатком. 
 
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України: 
забезпечити відзначення у 2016 році на державному рівні пам’ятних дат і 

ювілеїв згідно з додатком; 
у місячний термін з дня прийняття цієї Постанови утворити організаційний 

комітет з відзначення у 2016 році пам’ятних дат і ювілеїв, розробити та 
затвердити плани заходів з відзначення пам’ятних дат і ювілеїв 2016 року, 
вирішити питання щодо їх фінансового та матеріально-технічного 
забезпечення. 

 
3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України: 
забезпечити проведення у середніх та вищих навчальних закладах уроків, 

виховних годин, "круглих столів", науково-практичних конференцій, інших 
тематичних заходів, приурочених до пам’ятних дат і ювілеїв 2016 року; 

включити теми, присвячені пам’ятним датам і ювілеям 2016 року, до 
переліку тем конкурсів Малої академії наук України, рефератів, курсових та 
дипломних робіт у вищих навчальних закладах. 

 
4. Рекомендувати Міністерству культури України забезпечити організацію у 

закладах культури тематичних виставок, експозицій, присвячених пам’ятним 
датам і ювілеям 2016 року. 

 
5. Рекомендувати Міністерству закордонних справ України подати у 2016 

році пропозиції щодо включення найбільш визначних пам’ятних дат і ювілеїв 
2018 та 2019 років до Календаря пам’ятних дат, до відзначення яких ЮНЕСКО 
приєднуватиметься протягом 2018-2019 років. 

 
6. Рекомендувати Державному комітету телебачення і радіомовлення 

України організувати тематичні теле- і радіопередачі, присвячені пам’ятним 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1069-19/paran2#n2
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1088-19/paran2#n2
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1458-19/paran2#n2
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1753-19/paran2#n2
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/971-19#n23
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датам і ювілеям 2016 року, та сприяти висвітленню державними засобами 
масової інформації заходів, що проводитимуться у зв’язку з їх відзначенням. 

 
7. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити та 

затвердити з урахуванням пропозицій Українського інституту національної 
пам’яті переліки пам’ятних дат і ювілеїв 2016 року, що відзначатимуться на 
місцевому рівні. 

 
8. Запропонувати: 
Національному банку України виготовити і ввести в обіг ювілейні монети, 

присвячені пам’ятним датам і ювілеям 2016 року; 
Українському державному підприємству поштового зв’язку "Укрпошта" 

видати поштові конверти і поштові марки, присвячені пам’ятним датам і 
ювілеям 2016 року. 

 
9. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної 

Ради України з питань культури і духовності. 
 
10. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття. 
 

Голова Верховної Ради України В.Гройсман 
 

 

 Додаток  
до Постанови Верховної Ради України  
від 2 лютого 2016 року № 971-VIII 

 

ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ТА ЮВІЛЕЇ 2016 РОКУ 

 
Цього року на державному рівні відзначатимуться такі пам’ятні дати та 

ювілеї: 
I. Відомих подій в Україні: 
925 років з часу заснування міста Дрогобича (1091); 
{Розділ I доповнено новим абзацом згідно з Постановою ВР № 1458-VIII від 

12.07.2016} 
600 років з часу першої писемної згадки про місто Чуднів (1416); 
{Розділ I доповнено новим абзацом згідно з Постановою ВР № 1458-VIII від 

12.07.2016} 

525 років з часу виходу у світ перших друкованих староукраїнською мовою 
книжок у Кракові Ш. Фіолем ("Осьмогласник", "Часословець", "Тріодь цвітна" 
для церковного вжитку) (1491); 

450 років з часу укладення Другого Литовського статуту (1566); 
450 років з часу надання місту Хмельницькому Магдебурзького права 

(1566); 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1458-19/paran5#n5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1458-19/paran5#n5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1458-19/paran5#n5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1458-19/paran5#n5
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{Розділ I доповнено новим абзацом згідно з Постановою ВР № 1088-VIII від 

13.04.2016} 
440 років з часу заснування першого вищого навчального закладу України 

та Східної Європи - Острозької слов’яно-греко-латинської академії (нині - 
Національний університет "Острозька академія") (1576); 

425 років з часу початку повстання Криштофа Косинського (1591-1593); 
400 років з часу першої писемної згадки про місто Умань (1616); 
400 років з часу заснування міста Суботова (1616); 
200 років з часу виходу в місті Харкові "Українського вісника", першого в 

Україні літературно-художнього журналу (01.1816); 
150 років з часу заснування Київської публічної бібліотеки (нині - 

Національна парламентська бібліотека України) (03.03.1866); 
125 років з часу утворення Братства тарасівців (1891); 
125 років з часу заснування Полтавського краєзнавчого музею імені Василя 

Кричевського (09.1891); 
{Розділ I доповнено новим абзацом згідно з Постановою ВР № 1088-VIII від 

13.04.2016} 
100 років з часу заснування Дослідної станції лікарських рослин Інституту 

агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук 
України (1916); 

100 років з часу створення Панфильської дослідної станції Національного 
наукового центру "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук 
України" (1916); 

100 років з дня початку підготовки будівельних кадрів у Придніпровській 
державній академії будівництва та архітектури (05.04.1916); 

{Розділ I доповнено новим абзацом згідно з Постановою ВР № 1088-VIII від 

13.04.2016} 
100 років з часу заснування у місті Києві "Молодого театру" під 

керівництвом Леся Курбаса (05.1916); 
100 років з часу боїв за гору Лисоня за участю легіону Українських січових 

стрільців (08-09.1916); 
100 років з часу заснування Вищих жіночих курсів у місті Катеринославі 

(нині - Дніпропетровська медична академія) (09.1916); 
100 років з часу відкриття Чернігівського учительського інституту (нині - 

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка) 
(09.1916); 

100 років з дня заснування Державного закладу "Дніпропетровська медична 
академія Міністерства охорони здоров’я України" (15.09.1916); 

{Розділ I доповнено новим абзацом згідно з Постановою ВР № 1088-VIII від 

13.04.2016} 
95 років з часу заснування Луганського національного університету імені 

Тараса Шевченка (01.03.1921); 
80 років з часу заснування Інституту історії України Національної академії 

наук України (1936); 
75 років з часу формування "Поліської Січі" Тараса Бульби-Боровця (1941); 
 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1088-19/paran5#n5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1088-19/paran5#n5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1088-19/paran5#n5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1088-19/paran5#n5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1088-19/paran5#n5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1088-19/paran5#n5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1088-19/paran5#n5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1088-19/paran5#n5
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{Розділ I доповнено новим абзацом згідно з Постановою ВР № 1088-VIII від 

13.04.2016} 
70 років з часу заснування Конструкторського бюро під керівництвом О. 

Антонова (нині - державне підприємство "Антонов") (1946); 
70 років з часу заснування Київського національного торговельно-

економічного університету (1946); 
70 років з часу заснування Львівської національної академії мистецтв 

(06.09.1946); 
{Розділ I доповнено новим абзацом згідно з Постановою ВР № 1753-VIII від 

16.11.2016} 
40 років з дня утворення Української гельсінської групи (09.11.1976); 
25 років з дня проголошення незалежності України (24.08.1991); 
20 років з дня прийняття Конституції України (28.06.1996); 
2 роки з дня проведення мітингу кримських татар у місті Сімферополі на 

підтримку територіальної цілісності України (26.02.2014); 
2 роки з дня звільнення міста Маріуполя від проросійських терористів 

(13.06.2014); 
2 роки з дня звільнення міста Краматорська від проросійських терористів 

(05.07.2014); 
{Розділ I доповнено новим абзацом згідно з Постановою ВР № 1069-VIII від 

31.03.2016} 
2 роки з дня звільнення міста Слов’янська від проросійських терористів 

(05.07.2014). 
{Розділ I доповнено новим абзацом згідно з Постановою ВР № 1069-VIII від 

31.03.2016} 
II. Видатних особистостей: 
370  років з дня народження Івана Скоропадського (бл.1646-1722), гетьмана 

Лівобережної України (1708-1722); 
330 років з дня народження Атанасія Шептицького (1686-1746) (світське 

ім’я - Антоній), предстоятеля Української греко-католицької церкви, 
митрополита Київського; 

300 років з дня народження Матвія Значко-Яворського (бл.1716-1809), 
православного церковного діяча, архімандрита; 

150 років з дня народження Соломона Франкфурта (1866-1954), вченого, 
агронома; 

130 років з дня народження Валентина Садовського (1886-1947), вченого, 
економіста, журналіста, громадського діяча, члена Центральної Ради; 

130 років з дня народження Андрія Гулого-Гуленка (1886-1926), 
українського військового діяча, генерал-хорунжого Армії УНР, повстанського 
отамана; 

4 січня - 200 років з дня народження Осипа Шухевича (1816-1870), 
українського галицького католицького священика, письменника, перекладача, 
громадського діяча; 

6 січня - 130 років з дня народження Олекси Алмазова (1886-1936), генерал-
хорунжого Армії УНР, учасника Першого зимового походу; 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1088-19/paran5#n5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1088-19/paran5#n5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1753-19/paran5#n5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1753-19/paran5#n5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1069-19/paran5#n5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1069-19/paran5#n5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1069-19/paran5#n5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1069-19/paran5#n5
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31 січня - 90 років з дня народження Ніни Строкатої-Караванської (1926-
1998), громадського діяча, політв’язня, члена Української гельсінської групи; 

4 лютого - 90 років з дня народження Галини Кальченко (1926-1975), 
скульптора, народного художника УРСР; 

4 лютого - 80 років з дня народження Бориса Мозолевського (1936-1993), 
вченого, археолога; 

7 лютого - 110 років з дня народження Олега Антонова (1906-1984), 
вченого, авіаконструктора; 

14 лютого - 150 років з дня народження Миколи Василенка (1866-1935), 
історика, громадського, державного діяча, президента ВУАН, члена 
Центральної Ради, голови Ради Міністрів, міністра закордонних справ і 
народної освіти Ради Міністрів Української Держави; 

18 лютого - 160 років з дня народження Софії Русової (1856-1940), вченого, 
педагога, громадського діяча, засновниці українських жіночих організацій, 
члена Центральної Ради; 

3 березня - 120 років з дня народження Івана Паторжинського (1896-1960), 
оперного співака, педагога, народного артиста СРСР; 

7 березня - 80 років з дня народження Ярослава Ісаєвича (1936-2010), 
вченого, історика, бібліографа; 

9 березня - 130 років з дня народження Георгія Нарбута (1886-1920),  
художника-графіка, автора перших українських банкнот і поштових марок; 

11 березня - 200 років з дня народження Олександра Афанасьєва-
Чужбинського (справжнє прізвище - Афанасьєв) (1816-1875), письменника, 
історика, фольклориста; 

18 березня - 120 років з дня народження Надії Суровцової (1896-1985), 
громадської діячки, політв’язня, журналістки; 

19 березня - 100 років з дня народження Олени Компан (1916-1986), 
вченого, історика; 

21 березня - 120 років з дня народження Василя Недайкаші  
(1896 - після 1965), командира куреня Низових запорожців Армії УНР; 

25 березня - 120 років з дня народження Бориса Монкевича (1896-1971), 
сотника Армії УНР, військового історика; 

7 квітня - 140 років з дня народження Іларіона Свєнцицького (1876-1956), 
вченого, філолога, музейного діяча, мистецтвознавця; 

16 квітня - 90 років з дня народження Бориса Возницького (1926-2012), 
вченого, музейного діяча, мистецтвознавця, директора Львівської галереї 
мистецтв, Героя України; 

24 квітня - 170 років з дня народження Івана Верхратського (1846-1919), 
мовознавця, фольклориста, письменника; 

5 травня - 180 років з дня народження Сидора Воробкевича (1836-1903), 
письменника, священика, композитора, педагога, редактора часописів "Руська 
хата", "Буковинська зоря"; 

9 травня - 80 років з дня народження Юрія Іллєнка (1936-2010), 
кінорежисера, оператора, сценариста, педагога, народного артиста України;  

7 червня - 100 років з дня народження Петра Дужого (1916-1997), 
політичного діяча, члена ОУН, публіциста; 
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7 червня - 90 років з дня народження Анатолія Базилевича (1926-2005), 
графіка, народного художника України; 

8 червня - 90 років з дня народження Ірини Сеник (1926-2009), політв’язня, 
члена ОУН, члена Української гельсінської групи; 

25 червня - 130 років з дня народження Івана Крип’якевича (1886-1967), 
вченого, історика; 

4 липня  - 150 років з дня народження Сергія Дельвіга (1866-1944), 
військового діяча, генерал-полковника Армії УНР; 

12 липня - 140 років з дня народження Сергія Уточкіна (1876-1916), 
льотчика-випробувача;  

12 липня - 100 років з дня народження Людмили Павличенко (1916-1974), 
снайперки часів Другої світової війни, Героя Радянського Союзу; 

17 липня - 170 років з дня народження Миколи Миклухо-Маклая (1846-
1888), етнографа, географа; 

19 липня - 140 років з дня народження Володимира Чехівського (1876-
1937), громадського, політичного та державного діяча, члена Центральної Ради, 
прем’єр-міністра УНР; 

21 липня - 110 років з дня народження Олени Теліги (справжнє прізвище - 
Шовгенів) (1906-1942), письменниці, громадського та політичного діяча; 

25 липня - 150 років з дня народження Модеста Левицького (1866-1932), 
письменника, публіциста, політичного діяча; 

31 липня - 70 років з дня народження Володимира Шевченка (1946-2012), 
артиста цирку, дресирувальника хижаків, народного артиста УРСР; 

5 серпня - 150 років з дня народження Володимира Леонтовича (1866-1933), 
письменника, громадського діяча, члена Центральної Ради, міністра земельних 
справ у Раді Міністрів Української держави; 

9 серпня - 130 років з дня народження Олександра Тисовського (1886-1968), 
вченого, педагога, основоположника і організатора "Пласту"; 

15 серпня - 150 років з дня народження Олександра Дедюліна (1866-1924), 
вченого, засновника вітчизняної імунобіології, організатора української 
ветеринарної служби; 

18 серпня - 180 років з дня народження Олександра Кониського (1836-
1900), письменника, публіциста, перекладача, громадського діяча, вченого, 
автора духовного гімну "Молитва за Україну" ("Боже великий, єдиний, нам 
Україну храни"); 

27 серпня - 160 років з дня народження Івана Франка (1856-1916), 
письменника, вченого, громадського діяча; 

18 вересня - 175 років з дня народження Михайла Драгоманова (1841-1895), 
вченого, історика, літературознавця, фольклориста, публіциста, громадського 
діяча; 

21 вересня - 150 років з дня народження Олексія Галкіна (1866-1942), 
генерал-полковника, начальника Генштабу Армії УНР, військового міністра 
УНР; 

29 вересня - 150 років з дня народження Михайла Грушевського (1866-
1934), вченого, історика, політичного та державного діяча, голови Центральної 
Ради; 
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2 жовтня - 110 років з дня народження Івана Багряного (1906-1963), 
письменника, громадського та політичного діяча; 

6 жовтня - 140 років з дня народження Сергія Єфремова (1876-1939), 
вченого, літературознавця, політичного та державного діяча, публіциста; 

7 листопада - 80 років з дня народження Миколи Вінграновського (1936-
2004), поета, сценариста, режисера, актора; 

8 листопада - 80 років з дня народження Надії Світличної (1936-2006), 
журналіста, публіциста, політв’язня, члена Української гельсінської групи; 

24 листопада - 210 років з дня народження Олекси Стороженка (1806-1874), 
письменника, етнографа; 

26 листопада - 210 років з дня народження Пилипа Морачевського (1806-
1879), письменника, педагога, філолога, першого перекладача Нового Заповіту 
українською мовою; 

13 грудня - 160 років з дня народження Миколи Садовського (справжнє 
прізвище - Тобілевич) (1856-1933), актора, режисера, одного із 
основоположників українського професійного театру; 

18 грудня - 140 років з дня народження Петра Холодного (1876-1930), 
вченого, хіміка, художника, громадського діяча, педагога, міністра освіти УНР; 

28 грудня - 150 років з дня народження Данила Заболотного (1866-1929), 
вченого, мікробіолога, епідеміолога, президента ВУАН; 

29 грудня - 140 років з дня народження Миколи Стражеска (1876-1952), 
вченого, лікаря-терапевта; 

31 грудня - 420 років з дня народження Петра Могили (1596-1647), 
церковного та політичного діяча, педагога, митрополита Київського, 
Галицького і всієї Русі. 

III. Днів скорботи і пам’яті: 
90 років з дня вбивства Симона Петлюри (25.05.1926); 
75 років з часу масових розстрілів політичних в’язнів на Західній Україні 

(06-07.1941); 
75 років від знищення гітлерівцями євреїв Києва (29-30.09.1941) - початку 

масових розстрілів у Бабиному Яру ромів, військовополонених, членів ОУН в 
часи нацистської окупації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
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КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
 

 

Про утворення Організаційного комітету з підготовки  

та проведення заходів, присвячених ушануванню пам’яті  

Івана Франка 

від 13 січня 2016 року № 4-р 
{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 559-р від 

22.07.2016} 
 
Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів, 

присвячених ушануванню пам’яті Івана Франка, у складі згідно з додатком. 
 
Надати голові Організаційного комітету право затверджувати його 

персональний склад та вносити в разі потреби до нього зміни. 
 

 Прем'єр-міністр України А.Яценюк 
 

 Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 13 січня 2016 року № 4-р 

 

СКЛАД  
Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів, 

присвячених ушануванню пам’яті Івана Франка 

 
Міністр культури, голова Оргкомітету 
Перший заступник Міністра культури, заступник голови Оргкомітету 
Заступник Міністра освіти і науки 
Заступник Міністра фінансів 
Голова Укрдержархіву 
Заступник Голови Держкомтелерадіо 
Заступник Голови Українського інституту національної пам’яті 
Директор департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури 
Директор департаменту конституційного, адміністративного та соціального 

законодавства Мін’юсту 
Заступник директора департаменту світового українства та культурно-

гуманітарного співробітництва МЗС 
Заступник начальника управління малого та середнього підприємництва - 

начальник відділу департаменту розвитку підприємництва та регуляторної 
політики Мінекономрозвитку 

Директор Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка Національної академії 
наук (за згодою) 

Директор Інституту Івана Франка Національної академії наук (за згодою) 
Заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/559-2016-%D1%80/paran2#n2
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/559-2016-%D1%80/paran2#n2
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4-2016-%D1%80#n8
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4-2016-%D1%80#n8
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Заступник голови Львівської облдержадміністрації 
Директор департаменту культури виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської держадміністрації) 
Народні депутати (за згодою) 
Директор Львівського національного літературно-меморіального музею 

Івана Франка (за згодою) 
Голова правління Міжнародного фонду Івана Франка (за згодою) 
{Склад із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 559-р від 

22.07.2016} 
 

 

Про затвердження плану з підготовки та проведення заходів, 

присвячених ушануванню пам’яті Івана Франка 

від 18 лютого 2016 року № 120-р  
 

1. Затвердити план з підготовки та проведення заходів, присвячених 
ушануванню пам’яті Івана Франка, згідно з додатком. 

 
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним 

та Київській міській держадміністраціям забезпечити виконання затвердженого 
цим розпорядженням плану заходів. 

 
Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК 

 

 Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 18 лютого 2016 р. № 120-р 

 

ПЛАН  
з підготовки та проведення заходів, присвячених ушануванню 

пам’яті Івана Франка 
 
1. Провести: 
в мм. Києві, Львові, Івано-Франківську та інших населених пунктах за 

участю керівництва держави, народних депутатів України, представників 
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, громадськості та науковців урочистості, присвячені 
ушануванню пам’яті Івана Франка. 
 Мінкультури, МОН, обласні та Київська 

міська держадміністрації. 

 Серпень 2016 року; 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/559-2016-%D1%80/paran4#n4
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/559-2016-%D1%80/paran4#n4
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/120-2016-%D1%80#n8
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/120-2016-%D1%80#n8
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в м. Києві урочистий мистецький  захід, присвячений 160-річчю від дня 
народження Івана Франка. 
 Мінкультури. 

 Серпень 2016 року; 

 
в м. Львові, Львівській області захід “Міжнародне Франківське літературно-

мистецьке свято “Земле, моя всеплодющая мати…”. 
 Мінкультури, Національна спілка 

письменників України (за згодою), 
Львівська обласна держадміністрація. 

 Серпень 2016 року; 

 
в м. Львові Міжнародний науковий конгрес з нагоди 160-річчя від дня 

народження та 100-річчя від дня смерті Івана Франка. 
 Львівська обласна держадміністрація. 

 22-24 вересня 2016 року; 

 
у навчальних закладах науково-практичні конференції, круглі столи та 

семінари, тематичні експозиції та виставки у бібліотеках, присвячені пам’яті 
видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана 
Франка. 
 МОН, Мінкультури, обласні та Київська 

міська держадміністрації. 

 Протягом 2016 року; 

 
тематичні конференції, засідання круглих столів, тематичні виставки, 

наукові читання, літературно-мистецькі вечори, виставки архівних документів, 
світлин, книг та речових пам’яток, пов’язаних із життям та діяльністю Івана 
Франка, інші заходи, присвячені популяризації його спадщини. 
 Мінкультури, Національна академія наук 

(за згодою), Український інститут 
національної пам’яті (за згодою), 
Укрдержархів, обласні та Київська міська 
держадміністрації. 

 Протягом 2016 року. 

 
2. Забезпечити: 
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розроблення та затвердження регіональних планів з підготовки та 
проведення заходів, присвячених ушануванню пам’яті Івана Франка, та 
забезпечити їх виконання. 
 Обласні та Київська міська 

держадміністрації. 

 Березень 2016 року; 

 
покладання квітів до пам’ятника Івану Франку в мм. Києві, Львові, Івано-

Франківську, Одесі, а також до пам’ятників та пам’ятних знаків, установлених 
на честь видатного українця в інших населених пунктах. 
 Мінкультури, обласні та Київська міська 

держадміністрації. 

 Серпень 2016 року; 

 
проведення закордонними дипломатичними установами України заходів з 

ушанування пам’яті Івана Франка, зокрема за участю представників української 
громадськості за кордоном. 
 МЗС, Мінкультури. 

 III квартал 2016 року; 

 
упорядкування могили  Івана Франка на  Личаківському цвинтарі у м. 

Львові та тематичне оформлення об’єктів, пов’язаних із його життям і 
діяльністю. 
 Обласні та Київська міська 

держадміністрації. 

 До 20 травня 2016 року; 

висвітлення заходів, присвячених ушануванню пам’яті Івана Франка. 
 Держкомтелерадіо. 

 Протягом 2016 року. 

 
3. Сприяти: 
виготовленню та розміщенню соціальної реклами, присвяченої вшануванню 

пам’яті Івана Франка. 
 Український інститут національної пам’яті 

(за згодою), обласні та Київська міська 
держадміністрації. 
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 Протягом 2016 року; 

 
громадським організаціям, благодійним фондам у їх діяльності із 

вшанування пам’яті та популяризації творчості Івана Франка. 
 Обласні та Київська міська 

держадміністрації. 

 Протягом 2016 року; 

у театрах України показу вистав за творами Івана Франка. 
 Мінкультури, обласні, Київська міська 

держадміністрації. 

 Протягом 2016 року; 

 
у музеях України відкриттю нових та оновленню існуючих тематичних 

музейних експозицій, присвячених діяльності та творчості Івана Франка. 
 Мінкультури, обласні та Київська міська 

держадміністрації. 

 Протягом 2016 року. 

 

 

 

 

 

Про утворення Організаційного комітету з підготовки та  

проведення заходів із відзначення 20-ї річниці Конституції України 

від 6 квітня 2016 року № 263-р  
 

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів із 
відзначення 20-ї річниці Конституції України у складі згідно з додатком. 

 
2. 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 6 квітня 2016 р. № 263-р 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/263-2016-%D1%80#n8
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/263-2016-%D1%80#n8
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СКЛАД  
Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів із 

відзначення 20-ї річниці Конституції 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 
Віце-прем’єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства 
Міністр Кабінету Міністрів України 
Міністр внутрішніх справ 
Міністр економічного розвитку і торгівлі 
Міністр інформаційної політики 
Міністр інфраструктури 
Міністр закордонних справ 
Міністр молоді та спорту 
Міністр оборони 
Міністр освіти і науки 
Міністр соціальної політики 
Міністр фінансів 
Міністр юстиції 
Голова Укрдержархіву 
Голова Казначейства 
Голова Державної служби України з питань Автономної Республіки Крим 

та міста Севастополя 
Голова Держкомтелерадіо 
Голова Державної служби у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 
Голова Українського інституту національної пам’яті 
Голова Національної поліції 
Голова Національного банку (за згодою) 
Голова СБУ (за згодою) 
Голова Київської міськдержадміністрації 
Голова Київської облдержадміністрації 
Президент Національної академії наук (за згодою) 
Представники громадських об’єднань (за згодою) 
Представники Конституційної Комісії (за згодою) 
 

 

Про утворення Організаційного комітету та затвердження плану 

заходів з підготовки та відзначення у 2016 році Дня пам’яті та 

примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

від 20 квітня 2016 року № 285-р  
 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ  
№ 347-р від 05.05.2016} 

 
1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення у 2016 році 

Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні у складі згідно з додатком. 

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

 
2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення у 2016 році Дня 

пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що 
додається. 

 
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним 

та Київській міській держадміністраціям подати до 1 жовтня 2016 р. Державній 
службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції 
інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим 
розпорядженням, для її узагальнення та подання до 15 жовтня 2016 р. 
Кабінетові Міністрів України. 

Прем'єр-міністр України В.Гройсман 
 
 
 

 Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 20 квітня 2016 р. № 285-р 

 

 

СКЛАД  
Організаційного комітету з підготовки та відзначення у 2016 році 

Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні 

 
Прем’єр-міністр України, голова Оргкомітету 
Глава Адміністрації Президента України, заступник голови Оргкомітету (за 

згодою) 
Віце-прем’єр-міністр України 
Віце-прем’єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства 
Міністр соціальної політики 
Міністр охорони здоров’я 
Міністр фінансів 
Міністр економічного розвитку і торгівлі 
Міністр внутрішніх справ 
Міністр оборони 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347-2016-%D1%80/paran47#n47
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/285-2016-%D1%80#n10
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/285-2016-%D1%80#n50
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/285-2016-%D1%80#n50
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Міністр закордонних справ 
Міністр освіти і науки 
Міністр молоді та спорту 

Міністр культури 
Радник Міністра культури 
Перший заступник Міністра інфраструктури 
Голова ДСНС 
Голова СБУ (за згодою) 
Голова Державної служби у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 
Голова Укрдержархіву 
Голова Держкомтелерадіо 
Голова Держприкордонслужби 
Голова Українського інституту національної пам’яті 
Керівник Головного департаменту з питань національної безпеки та 

оборони Адміністрації Президента України (за згодою) 
Керівник Головного департаменту з питань діяльності правоохоронних 

органів та протидії корупції Адміністрації Президента України (за згодою) 
Керівник Головного департаменту регіональної політики Адміністрації 

Президента України (за згодою) 
Керівник Головного департаменту з питань внутрішньої політики 

Адміністрації Президента України (за згодою) 
Керівник Головного департаменту Державного Протоколу та Церемоніалу 

Адміністрації Президента України (за згодою) 
Заступник Керівника Державного управління справами Адміністрації 

Президента України (за згодою) 
Голова Київської міськдержадміністрації 
Голова Київської облдержадміністрації 
Голова Комісії у справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної  війни 

1941-1945 років при Верховній Раді України (за згодою) 
Голова Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціона-

лістів) (за згодою) 
Голова Української спілки в’язнів - жертв нацизму (за згодою) 
Голова Всеукраїнського союзу громадських об’єднань учасників бойових 

дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів “Всеукраїнський 
союз” (за згодою) 

Директор Меморіального комплексу “Національний музей історії України у 
Другій світовій війні” (за згодою) 

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

Директор Центру досліджень визвольного руху (за згодою) 
Голова Всеукраїнської спілки ветеранів війни (за згодою) 
{Додаток із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 347-р від 

05.05.2016} 
 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347-2016-%D1%80/paran8#n8
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347-2016-%D1%80/paran8#n8
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 20 квітня 2016 р. № 285-р 

 

ПЛАН  
заходів з підготовки та відзначення у 2016 році Дня пам’яті та 

примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
 
1. Забезпечити: 
 
1) затвердження та виконання планів заходів з підготовки та відзначення у 

2016 році Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні. 
 Мінфін, Мінсоцполітики, Мінкультури, 

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

 Квітень 2016 року; 

 
2) вчасну виплату разової грошової допомоги, передбаченої Законами 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про 
жертви нацистських переслідувань”. 
 Мінфін, Мінсоцполітики. 

 Квітень - травень 2016 року; 

 
3) відвідування представниками органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, а також учнівською молоддю ветеранів війни, 
учасників українського визвольного руху часів Другої світової війни, жертв 
нацистських переслідувань, учасників антитерористичної операції, у тому числі 
тих, що перебувають на лікуванні. 
 Міноборони, МОН, МОЗ, МВС, 

Адміністрація Держприкордонслужби, 
Мінсоцполітики, обласні та Київська міська 
держадміністрації, Державна служба у 
справах ветеранів війни та учасників 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1584-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1584-14
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антитерористичної операції. 

 Квітень - травень 2016 року; 

 
4) надання належної кваліфікованої медичної допомоги ветеранам війни, 

учасникам українського визвольного руху часів Другої світової війни, жертвам 
нацистських переслідувань, нинішнім захисникам Вітчизни, зокрема 
диспансеризацію та госпіталізацію, приділивши особливу увагу тим, що 
проживають у сільських населених пунктах. 
 МОЗ, Міноборони, обласні та Київська 

міська держадміністрації. 

 Постійно; 

 
5) зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази госпіталів, відділень, 

палат для ветеранів війни, учасників українського визвольного руху часів 
Другої світової війни, жертв нацистських переслідувань, будинків-інтернатів 
для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричних пансіонатів, пансіонатів 
для ветеранів війни і праці. 
 МОЗ, Мінфін, Міноборони, 

Мінсоцполітики, обласні та Київська 
міська держадміністрації. 

 Постійно; 

 
6) проведення обстеження матеріальних та соціально-побутових умов 

проживання ветеранів війни, учасників українського визвольного руху часів 
Другої світової війни, жертв нацистських переслідувань та сімей загиблих 
воїнів з метою надання їм за рахунок місцевих бюджетів матеріальної та іншої 
допомоги. 
 Обласні та Київська міська 

держадміністрації. 

 Постійно; 

 
7) проведення у загальноосвітніх навчальних закладах уроків, присвячених 

Дню пам’яті та примирення і Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні, за участю ветеранів війни, учасників українського визвольного руху часів 
Другої світової війни, жертв нацистських переслідувань, борців за незалежність 
України у ХХ столітті, учасників антитерористичної операції, уроків мужності, 
лекцій, виставок, презентацій архівних матеріалів. 
 Обласні та Київська міська 

держадміністрації, Мінмолодьспорт, 
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МОН, Міноборони, Державна служба у 
справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції, 
Мінсоцполітики. 

 5-8 травня 2016 року; 

 
8) проведення зустрічей керівників органів виконавчої влади з 

представниками громадських організацій ветеранів війни, учасників 
українського визвольного руху часів Другої світової війни, жертв нацистських 
переслідувань, учасників антитерористичної операції (далі - громадські 
організації) з метою виявлення проблемних питань соціального захисту та 
вжиття заходів для їх вирішення. 
 Мінсоцполітики, обласні та Київська 

міська держадміністрації, Державна 
служба у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції. 

 Квітень - травень 2016 року; 

 
9) проведення заходів з упорядкування військових поховань, ремонту та 

реставрації меморіалів, пам’ятників, обелісків, пам’ятних знаків полеглим 
співвітчизникам. 
 Обласні та Київська міська 

держадміністрації, Мінрегіон. 

 Постійно; 

 
10) відвідування делегаціями ветеранів Другої світової війни та членами їх 

сімей, близькими родичами загиблих військовослужбовців, представниками 
громадських організацій місць поховань воїнів, які загинули під час Другої 
світової війни на території України, Республіки Білорусь та Республіки 
Молдова. 
 Державна служба у справах ветеранів війни 

та учасників антитерористичної операції, 
МЗС, Мінінфраструктури, Мінсоцполітики, 
Адміністрація Держприкордонслужби, 
обласні та Київська міська 
держадміністрації. 

 Травень - вересень 2016 року; 
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11) проведення урочистих заходів на території Меморіального комплексу 
“Національний музей історії України у Другій світовій війні”. 
 Київська міська держадміністрація, 

Мінкультури, Міноборони, Український 
інститут національної пам’яті, громадські 
об’єднання (за згодою). 

 8-9 травня 2016 року; 

 
12) проведення музейно-виставкового проекту “Україна. Реалії сучасної 

війни”. 
 Мінкультури. 

 Квітень - травень 2016 року. 

 
2. Сприяти: 
 
1) проведенню релігійними організаціями молебню за загиблими у Другій 

світовій війні. 
 Мінкультури, обласні та Київська міська 

держадміністрації. 

 8 травня 2016 року; 

 
2) провадженню громадськими організаціями статутної діяльності, 

пов’язаної з проведенням заходів, присвячених Дню пам’яті та примирення і 
Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 
 Державна служба у справах ветеранів 

війни та учасників антитерористичної 
операції, Мінсоцполітики, обласні та 
Київська міська держадміністрації. 

 Постійно. 

 
3. Забезпечити підготовку та проведення: 
1) заходів, присвячених Дню пам’яті та примирення і Дню перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні за участю представників органів виконавчої 
влади, дипломатичного корпусу, народних депутатів України, територіальних 
громад, представників громадських об’єднань ветеранів, учасників 
антитерористичної операції, волонтерів, молоді та духовенства. 
 Мінкультури, Український інститут 

національної пам’яті, Державна служба у 
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справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції, 
Мінсоцполітики, Міноборони, МЗС, 
обласні та Київська міська 
держадміністрації. 

 8-9 травня 2016 року; 

 
2) покладення вінків, квітів з нагоди Дня пам’яті та примирення і Дня 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні до пам’ятників і меморіалів у 
столиці України - місті-герої Києві, обласних центрах, інших населених 
пунктах. 
 Обласні та Київська міська 

держадміністрації, Державна служба у 
справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції, 
Мінсоцполітики. 

 9 травня 2016 року; 

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

 Мінкультури, Український інститут 
національної пам’яті, Київська міська 
держадміністрація, громадські об’єднання 
(за згодою). 

 8 травня 2016 року. 
 

4) присвячених Дню пам’яті та примирення і Дню перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні концертів професійних та аматорських художніх 
колективів. 
 Мінкультури. 

 2-9 травня 2016 року. 

 
4. Організувати: 
1) показ художніх та документальних фільмів, присвячених подвигу 

Українського народу у Другій світовій війні, виступи у засобах масової 
інформації учасників українського визвольного руху часів Другої світової 
війни, жертв нацистських переслідувань, учасників антитерористичної операції 
та представників ветеранського руху. 
 Держкомтелерадіо, обласні та Київська 

міська держадміністрації. 
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 Квітень - травень 2016 року; 
 

2) проведення виставок фото- та архівних документів, присвячених Другій 
світовій війні. 
 Укрдержархів, Український інститут 

національної пам’яті, обласні та Київська 
міська держадміністрації. 

 Квітень - травень 2016 року. 
 

3) проведення акції “Мак пам’яті”. 
 Український інститут національної 

пам’яті, Мінкультури, МІП, 
Держкомтелерадіо, громадські організації 
(за згодою). 

 3-9 травня 2016 року; 
 

4) виконання інформаційно-просвітницького проекту “Війна не робить 
винятків. Жіночі історії Другої світової”. 
 Український інститут національної 

пам’яті, Укрінформ, громадські 
організації (за згодою). 

 3-8 травня 2016 року; 
 

5) проведення презентацій нових книжкових видань та реалізацію Інтернет-
проектів, присвячених Другій світовій війні. 
 Український інститут національної 

пам’яті, Мінкультури, МОН, Укрінформ, 
громадські організації (за згодою). 

 3-9 травня 2016 року; 

 
6) у бібліотеках та музеях тематичні виставки книг, речових пам’яток, 

пов’язаних з відзначенням Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні. 
 Мінкультури. 

 8-9 травня 2016 року; 
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7) проведення сімейних творчих проектів для дітей та підлітків, 
присвячених Дню пам’яті та примирення і Дню перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні. 
 Мінкультури. 

 2-9 травня 2016 року. 

 
5. Забезпечити: 
 
1) висвітлення у державних засобах масової інформації заходів з підготовки 

і відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні. 
 Держкомтелерадіо, обласні та Київська 

міська держадміністрації. 

 Квітень - травень 2016 року; 

 
2) у місцях проведення заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення і Дня 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: 
охорону громадського порядку та безпеку дорожнього руху. 

 МВС, Національна поліція, СБУ, обласні 
та Київська міська держадміністрації. 

 Квітень - травень 2016 року; 

медичне супроводження та належний державний санітарно-епідеміо-
логічний нагляд. 

 МОЗ, обласні та Київська міська 
держадміністрації. 

 квітень - травень 2016 року; 

 
3) використання державними службовцями та представниками громад-

ськості як елементу одягу стилізованого знака “Мак пам’яті”. 
 Центральні та місцеві органи виконавчої 

влади, громадські організації (за згодою). 

 3-9 травня 2016 року. 

{План заходів із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 347-р 

від 05.05.2016} 

 
 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347-2016-%D1%80/paran13#n13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347-2016-%D1%80/paran13#n13
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Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 25-ї 

річниці незалежності України 

від 5 травня 2016 року № 424-р  
 

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 25-ї річниці 
незалежності України, що додається. 

 
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним 

та Київській міській держадміністраціям забезпечити виконання затвердженого 
цим розпорядженням плану заходів за рахунок та в межах видатків державного 
та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших не заборонених 
законодавством джерел фінансування. 
 

Прем’єр-міністр України  В.Гройсман 
 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 5 травня 2016 р. № 424-р 

 

 

ПЛАН  
заходів з підготовки та відзначення 25-ї річниці незалежності 

України 

 
1. Забезпечити проведення до Дня Державного Прапора України в м. Києві, 

інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах України: 
офіційної церемонії урочистого підняття Державного Прапора України. 

 Обласні та Київська міська 
держадміністрації, МЗС. 

 23 серпня 2016 р.; 

тематичних інформаційних, навчально-виховних, культурно-мистецьких та 
інших заходів, спрямованих на популяризацію державних символів України. 

 МОН, Мінкультури, Мінмолодьспорт, 
МЗС, Національна академія наук (за 
згодою), Український інститут 
національної пам’яті, обласні та Київська 
міська держадміністрації. 

 Серпень - вересень 2016 року. 

2. Забезпечити з нагоди Дня незалежності України: 
проведення урочистостей в м. Києві за участю Президента України, 

керівників органів державної влади, представників органів місцевого 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/424-2016-%D1%80#n8
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/424-2016-%D1%80#n8
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самоврядування, громадськості, дипломатичного корпусу, міжнародних 
організацій, української діаспори, науковців, творчої інтелігенції, духовенства. 

 Київська міська держадміністрація, 
Мінкультури, Мінмолодьспорт, 
Мінсоцполітики, Мінрегіон, Міноборони, 
МЗС, МОН, Національна академія наук (за 
згодою), Державна служба у справах 
ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції, Український 
інститут національної пам’яті, МВС, МОЗ, 
ДСНС, СБУ (за згодою). 

 24 серпня 2016 р.; 

покладення квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань 
видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України 
у XX столітті, загиблих учасників Революції Гідності та антитерористичної 
операції в Донецькій і Луганській областях. 

 Обласні та Київська міська 
держадміністрації, громадські організації 
(за згодою). 

 24 серпня 2016 р.; 

проведення в м. Києві виставки копій найважливіших державних актів та 
фотодокументів із скарбниці української пам’яті - Національного архівного 
фонду, що висвітлюють історію здобуття Україною незалежності. 

 Укрдержархів, Київська міська 
держадміністрація. 

 Серпень 2016 р.; 

проведення інформаційних, наукових, просвітницьких, культурних та інших 
заходів, присвячених історії здобуття Україною незалежності та 25-й річниці 
незалежності, видатним історичним особистостям та сучасним діячам 
українського державотворення, які сприяють реалізації європейського вибору 
України, захисникам Батьківщини, які відстоюють суверенітет та територіальну 
цілісність України. 

 МОН, Мінкультури, Мінмолодьспорт, 
МЗС, Національна академія наук (за 
згодою), Український інститут 
національної пам’яті, Укрдержархів, 
Державна служба у справах ветеранів 
війни та учасників антитерористичної 
операції, обласні та Київська міська 
держадміністрації. 
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 Серпень - вересень 2016 р.; 

організацію у навчальних, зокрема дошкільних та позашкільних, закладах 
пізнавальних, ігрових, навчально-виховних, мистецьких, спортивних заходів, 
спрямованих на формування у підростаючого покоління активної 
громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості. 

 МОН, Мінкультури, Національна академія 
наук (за згодою), Український інститут 
національної пам’яті, обласні та Київська 
міська держадміністрації. 

 Серпень - вересень 2016 р.; 

виготовлення та введення в обіг в установленому порядку пам’ятної монети 
на відзнаку 25-ї річниці незалежності України. 

 Національний банк (за згодою). 

 Протягом 2016 року; 

випуск в обіг поштової марки і конверта, присвячених 25-й річниці 
незалежності України, та здійснення спецпогашення поштової марки. 

 Мінінфраструктури, Українське державне 
підприємство поштового зв’язку 
“Укрпошта” (за згодою). 

 Протягом 2016 року. 

3. Запропонувати релігійним організаціям провести молебні за Україну. 

 Мінкультури. 

 24 серпня 2016 року. 

4. Реалізувати інформаційно-просвітницький проект “Люди свободи” для 
вшанування видатних осіб українського державотворення. 

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

 Протягом 2016 року. 
5. Організувати запрошення до участі в урочистостях з нагоди 25-ї річниці 

незалежності України представників іноземних держав, дипломатичного 
корпусу, міжнародних організацій, української діаспори. 
 МЗС. 

 Червень 2016 року. 
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6. Забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами 
України заходів з відзначення 25-ї річниці незалежності України за участю 
представників української громадськості за кордоном. 

 МЗС. 

 Серпень 2016 року. 
7. Вжити додаткових заходів з метою інформування міжнародної спільноти 

про історичні події, пов’язані з українським державотворенням, а також про 
сучасні події, спрямовані на відстоювання незалежності і територіальної 
цілісності України, протидію агресії з боку Російської Федерації. 

 МЗС, МІП, Український інститут 
національної пам’яті, Укрдержархів, 
Національна академія наук (за згодою). 

 Серпень 2016 року. 
8. Розробити план проведення тематичних лекцій у навчальних закладах за 

участю Президента України, керівників органів державної влади, а також 
учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях. 

 МОН. 

 Серпень - вересень 2016 року. 
9. Забезпечити організацію урочистих, просвітницьких та інших тематичних 

заходів з нагоди 25-ї річниці Акта проголошення незалежності України від 24 
серпня 1991 р., схваленого 1 грудня 1991 р. всенародним голосуванням. 

 Український інститут національної 
пам’яті, МОН, Мінкультури, МЗС, 
Національна академія наук (за згодою), 
Укрдержархів, обласні та Київська міська 
держадміністрації. 

 Протягом 2016 року. 
10. Сприяти проведенню за ініціативою громадськості заходів: 
спрямованих на консолідацію українського суспільства, розвиток 

міжрегіонального співробітництва, популяризацію України у світі, її культури, 
звичаїв і традицій. 

 Мінкультури, Мінмолодьспорт, МОН, 
МЗС, МІП, Український інститут 
національної пам’яті, обласні та Київська 
міська держадміністрації. 

 Протягом 2016 року; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1427-12
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щодо проведення просвітницьких, виховних, культурно-мистецьких, 
спортивних та інших заходів патріотичного змісту, відповідних молодіжних 
акцій, а також розвитку міжрегіональних культурних обмінів. 

 Обласні та Київська міська 
держадміністрації, громадські організації 
(за згодою). 

 Серпень 2016 року. 

11. Забезпечити проведення завершального етапу конкурсу “Як зробити 
історію України цікавою для молоді” та нагородження переможців. 

 МОН, Український інститут національної 
пам’яті, Укрдержархів. 

 24 серпня 2016 року. 

12. Активізувати роботу, спрямовану на формування серед молоді 
шанобливого ставлення до громадян, які сьогодні відстоюють суверенітет і 
територіальну цілісність України, борців за її незалежність у XX столітті, 
поваги до державних символів України. 

 МОН, Мінмолодьспорт, Державна служба 
у справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції, обласні та 
Київська міська держадміністрації. 

 Протягом 2016 року. 

13. Залучити інвалідів та учасників антитерористичної операції до заходів із 
вшанування пам’яті загиблих під час проведення антитерористичної операції в 
Донецькій і Луганській областях, а також встановлення на їх честь пам’ятних 
знаків. 

 Обласні та Київська міська 
держадміністрації, Міноборони, Державна 
служба у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції, 
Український інститут національної 
пам’яті. 

 Серпень 2016 року. 

14. Вжити заходів до вирішення проблемних питань соціального захисту 
осіб, які стали інвалідами внаслідок участі у Революції Гідності, 
антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях, родин загиблих 
учасників Революції Гідності, 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. 
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 Мінсоцполітики, Мінфін, МОЗ, МВС, 
Міноборони, Пенсійний фонд України, 
Державна служба у справах ветеранів 
війни та учасників антитерористичної 
операції, обласні та Київська міська 
держадміністрації. 

 Протягом 2016 року. 

15. Опрацювати питання щодо створення умов для надання послуг з 
психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації інвалідам - 
учасникам антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях у 
Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів. 

 Мінсоцполітики, МОЗ, Мінфін, Фонд 
соціального захисту інвалідів, Державна 
служба у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції. 

 Серпень 2016 року. 

16. Розробити програму із забезпечення доступності до житлових будинків 
(квартир), в яких проживають особи, які стали інвалідами внаслідок участі в 
Революції Гідності та антитерористичній операції в Донецькій і Луганській 
областях. 

 Мінрегіон, Державна служба у справах 
ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції, обласні та 
Київська міська держадміністрації, 
волонтерські організації (за згодою). 

 Протягом 2016 року. 

17. 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. 

 Обласні та Київська міська 
держадміністрації, громадські організації 
(за згодою). 

 Постійно. 

18. Розробити рекомендації щодо оформлення (використання візуальної 
частини змісту) місць проведення заходів з відзначення 25-ї річниці 
незалежності України, вулиць та площ населених пунктів, а також забезпечити 
розроблення концепції, атрибутів, стилів тощо. 
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 МІП, Український інститут національної 
пам’яті. 

 Серпень 2016 року. 

19. Забезпечити підготовку тематичної соціальної реклами, зокрема за 
документами Національного архівного фонду, та її розповсюдження. 

 МІП, Мінінфраструктури, Укрдержархів, 
Національна академія наук (за згодою), 
Український інститут національної 
пам’яті, обласні та Київська міська 
держадміністрації. 

 Протягом 2016 року. 

20. Забезпечити створення медійних проектів, спрямованих на утвердження 
позитивного іміджу України у світі як демократичної європейської держави, 
популяризацію української культури. 

 МІП, Держкомтелерадіо, Національна 
академія наук (за згодою), Український 
інститут національної пам’яті, МЗС. 

 Протягом 2016 року. 

21. Забезпечити виготовлення тематичних відеороликів. 

 Національна телекомпанія України (за 
згодою), Держкомтелерадіо, Український 
інститут національної пам’яті. 

 Серпень 2016 року. 

22. Створити три неігрових фільми щодо української символіки незалежної 
України. 

 Держкіно. 

 Серпень 2016 року. 

23. Забезпечити розроблення та впровадження інформаційних програм для 
державних засобів масової інформації про історію та сьогодення України, 
життя і діяльність видатних українців, історію державних символів України, а 
також створення тематичних анімаційних фільмів. 

 МІП, Держкомтелерадіо, Держкіно, 
Український інститут національної 
пам’яті, Укрдержархів, Національна 
академія наук (за згодою). 



 40 

 Протягом 2016 року. 

24. Вжити заходів для висвітлення інформації з історії українського 
державотворення, актуальних питань сучасного розвитку України. 

 Обласні та Київська міська 
держадміністрації, Український інститут 
національної пам’яті, Укрдержархів. 

 Серпень 2016 року. 

25. Забезпечити підготовку циклів документальних фільмів, радіо- та 
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. 

 Національна телекомпанія України (за 
згодою), Держкомтелерадіо, 
Укрдержархів, обласні та Київська міська 
держадміністрації. 

 Серпень 2016 року. 

26. Сприяти висвітленню заходів з підготовки та відзначення 25-ї річниці 
незалежності України. 

 Держкомтелерадіо, Укрдержархів, обласні 
та Київська міська держадміністрації. 

 Серпень 2016 року. 

27. Створити, забезпечити друк матеріалів та он-лайн публікації для 
навчальних закладів на тему героїзму видатних осіб українського 
державотворення, які боролися за свободу та незалежність України у 
XX столітті та які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність 
України. 

 Обласні та Київська міська 
держадміністрації. 

 Серпень - вересень 2016 року. 

28. Забезпечити розроблення та виконання регіональних планів заходів з 
підготовки та відзначення 25-ї річниці незалежності України. 

 Обласні та Київська міська 
держадміністрації. 

 Серпень 2016 року. 

29. Забезпечити розповсюдження серед громадян державних прапорів 
України. 
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 Обласні та Київська міська 
держадміністрації. 

 24 серпня 2016 року. 

30. Забезпечити громадський порядок та безпеку громадян під час 
проведення заходів з нагоди 25-ї річниці незалежності України. 

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

 Серпень 2016 року. 

31. Забезпечити медичний супровід під час проведення заходів з нагоди 25-ї 
річниці незалежності України. 

 МОЗ, обласні та Київська міська 
держадміністрації. 

 Серпень 2016 року. 

32. 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, антитерористичної 
операції в Донецькій і Луганській областях. 

 Обласні та Київська міська 
держадміністрації. 

 Серпень 2016 року. 

 

 

Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення  

20-ї річниці Конституції України 

від 11 травня 2016 року № 372-р  
 

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 20-ї річниці 
Конституції України, що додається. 

 
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним 

та Київській міській держадміністраціям, іншим виконавцям плану заходів, 
затвердженого цим розпорядженням, забезпечити його виконання у межах 
бюджетних призначень. 

 
3. Запропонувати Верховній Раді України провести за участю членів 

Кабінету Міністрів України, представників Національної академії наук, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/372-2016-%D1%80#n9
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/372-2016-%D1%80#n9
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Конституційної Комісії, інституцій громадянського суспільства урочисте 
засідання, присвячене 20-й річниці Конституції України. 

 
 Прем'єр-міністр України В.Гройсман  

 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 11 травня 2016 р. № 372-р 

 

 

ПЛАН  
заходів з підготовки та відзначення 20-ї річниці Конституції 

України 
 

1. Забезпечити організацію та проведення: 
 
1) урочистих заходів з відзначення 20-ї річниці Конституції України за 

участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, громадських об’єднань, дипломатичного корпусу, молоді, 
військовослужбовців - учасників антитерористичної операції в Донецькій та 
Луганській областях, учасників Революції Гідності та членів їх родин, 
представників української діаспори у м. Києві, обласних центрах, інших 
населених пунктах. 

 Обласні та Київська міська 
держадміністрації, Мінкультури, МЗС, 
Адміністрація Держприкордонслужби. 

 28 червня; 

 
2) покладення в м. Києві та інших населених пунктах квітів до пам’ятників і 

пам’ятних знаків видатним діячам українського державотворення за участю 
особового складу Збройних Сил. 

 Обласні та Київська міська 
держадміністрації, Міноборони. 

 28 червня; 

 
3) культурно-мистецьких заходів, присвячених 20-й річниці Конституції 

України. 

 Мінкультури, обласні та Київська міська 
держадміністрації. 

 Червень; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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4) інформаційно-просвітницьких заходів, зокрема шляхом створення 
медійних проектів, спрямованих на єднання суспільства, зміцнення 
громадянського взаєморозуміння у питаннях національної історії, становлення 
демократичної держави, донесення до широкої аудиторії інформації про 
історію розвитку конституціоналізму в Україні, основні напрями 
удосконаленняКонституції України, напрацювання у сфері конституційної 
реформи. 

 Мінкультури, МОН, Мінмолодьспорт, 
Міноборони, Укрдержархів, Адміністрація 
Держприкордонслужби, Український 
інститут національної пам’яті, обласні та 
Київська міська держадміністрації. 

 Червень; 

 
5) просвітницьких заходів правового виховання учнівської та студентської 

молоді та підтримки ініціатив науковців, громадських об’єднань, спрямованих 
на популяризацію в засобах масової інформації, закладах культури, трудових 
колективах, військових частинах питань щодо історії розвитку 
конституціоналізму в Україні, проведення конституційної реформи. 

 МОН, Мінкультури, Міноборони, 
Український інститут національної 
пам’яті, обласні та Київська міська 
держадміністрації. 

 Червень - липень; 

 
6) конкурсу серед студентів та молодих науковців на найкращу наукову 

роботу з проведення сучасної конституційної реформи як запоруки дальшого 
прогресивного розвитку України. 

 МОН. 

 Червень - липень; 

 
7) підготовки та розміщення тематичної соціальної реклами. 

 МІП. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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8) тематичних заходів у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і 

спорту, національно-патріотичного виховання. 

 Мінмолодьспорт. 

 Червень - липень, жовтень; 

9) у м. Києві, обласних центрах, інших населених пунктах тематичних 
виставок, фото- та архівних документів. 

 Укрдержархів. 

 Червень; 

 
10) у відповідних відомчих музеях експозицій, присвячених відзначенню 

20-ї річниціКонституції України. 

 Мінкультури, Адміністрація 
Держприкордонслужби. 

 Червень; 

 
11) виготовлення та введення в обіг в установленому порядку пам’ятної 

монети на відзнаку 20-ї річниці Конституції України. 

 Національний банк (за згодою). 

 Червень - липень; 

 
12) виготовлення та випуск в обіг поштової марки і конверта, присвячених 

20-й річниціКонституції України, та здійснення спецпогашення поштової 
марки. 

 Українське державне підприємство 
поштового зв’язку “Укрпошта” (за 
згодою). 

 Червень - липень; 

 
13) закордонними дипломатичними установами України заходів за участю 

української громадськості за кордоном з нагоди 20-ї річниці Конституції 
України, а також інформування міжнародної спільноти про внесок України в 
розвиток конституціоналізму та сучасний стан конституційної реформи, 
залучення до участі у заходах в Україні, присвячених 20-й річниці Конституції 

 Червень - липень; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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України, представників іноземних держав та дипломатичного корпусу, 
акредитованого в Україні. 

 МЗС. 

 Червень. 

2. Вжити заходів із забезпечення громадського порядку та безпеки громадян 
під час проведення заходів з відзначення 20-ї річниці Конституції України. 

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

 Червень - липень. 

3. Сприяти широкому висвітленню засобами масової інформації заходів з 
відзначення 20-ї річниці Конституції України, трансляції тематичних теле- та 
радіопередач. 

 Держкомтелерадіо, МІП. 

 Червень - липень. 

4. Розробити та затвердити за участю представників громадських об’єднань 
регіональні плани заходів з відзначення 20-ї річниці Конституції України та 
забезпечити їх виконання. 

 Обласні та Київська міська 
держадміністрації. 

 Червень - липень. 

 

 

 

 

 

НАКАЗИ ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
________________________________________________________________ 

 

Про віднесення державних архівних установ України  

до груп за оплатою праці керівників і спеціалістів 

від 13 січня.2016 року № 3 
 

На підставі Показників для віднесення архівних установ України до груп 
за оплатою праці керівників і спеціалістів, затверджених наказом Міністерства 
юстиції України від 15.11.2011 № 3327/5 (із змінами), та відомостей про 
наявність цих показників у державних архівних установах України за 2015 рік 
НАКАЗУЮ: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


 46 

1. Віднести до І групи за оплатою праці керівників і спеціалістів: 
центральні державні архіви України, Державний центр збереження документів 
НАФ, Державний архів м. Києва, державні архіви Вінницької, Волинської, 
Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-
Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, 
Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, 
Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей; 

до ІІІ групи - Державну наукову архівну бібліотеку, м. Київ. 
2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Укрдержархіву від 

09.02.2015 № 26 «Про віднесення державних архівних установ України до груп 
за оплатою праці керівників і спеціалістів». 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Т.І. Баранова 

 

Про втрату чинності наказу Державного комітету архівів України  

від 05.02.2010 № 17 

  від 25 січня 2016 року № 9 
 

На підставі пункту 2 наказу Міністерства юстиції України від 11.07.2014 
№ 1117/5 «Про затвердження Порядку доступу до приміщень і на територію 
державних архівних установ», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
14.07.2014 за № 810/25587,  
НАКАЗУЮ: 
 

1. Визнати таким, що втратив чинність наказ Державного комітету архівів 
України від 05.02.2010 № 17 «Про затвердження Інструкції про порядок 
доступу до приміщень і на територію Комплексу споруд центральних 
державних архівних установ України». 

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

 
 

Голова Т.І. Баранова 

 

Про внесення змін до складу колегії ЦДІАК України,  

затвердженого наказом Укрдержархіву від 28.07.2015 № 124 

від 26 січня 2016 № 11 
 

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 у зв’язку з кадровими змінами у складі 
Центрального державного історичного архіву України, м. Київ 
НАКАЗУЮ: 

 

1. Виключити зі складу колегії Центрального державного історичного 
архіву України, м. Київ Банар Яніну Олександрівну, архівіста 1 категорії 



 47 

сектору організаційно-кадрової роботи Центрального державного історичного 
архіву України, м. Київ, секретаря колегії. 

 
2. Включити до складу колегії Центрального державного історичного 

архіву України, м. Київ Костенко Вікторію Василівну, завідувача сектору 
зберігання давніх актів відділу давніх актів, секретаря колегії Центрального 
державного історичного архіву України, м. Київ. 

 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Т.І. Баранова 

 

 

Про затвердження складу колегії Центрального державного  

науково-технічного архіву України 

від 03 лютого 2016 № 17  
 
Відповідно до п. 11 Положення про Центральний державний науково-

технічний архів України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 
від 21 травня 2015 року № 758/5, та у зв’язку з кадровими змінами 
НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити склад колегії Центрального державного науково-технічного 
України (додається). 
 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної архівної служби 
України від 04 лютого 2015 року № 22 «Про затвердження складу колегії 
Центрального державного науково-технічного архіву України». 

 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Т.І. Баранова 

 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Наказ Укрдержархіву 
 від 03.02.2016 № 17 

 
СКЛАД 

колегії Центрального державного науково-технічного архіву України 

 
1.  Семенов 

Євген Васильович 
 

- директор ЦДНТА України, голова 
колегії; 

2.  Балишев 
Марат Артурович 

- заступник директора ЦДНТА України, 
кандидат історичних наук; 
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3.  Гарагуля 

Віктор Іванович 
 

- заступник директора – головний зберігач 
фондів ЦДНТА України; 

4.  Алєксєєнко 
Анна Олександрівна 
 

- начальник відділу використання 
інформації ЦДНТА України; 

5.  Єлфімова 
Ольга Вікторівна 
 

- начальник фінансово-економічного 
відділу ЦДНТА України; 

6.  Малишева 
Антоніна Кузьмівна 
 

- начальник відділу формування НАФ та 
діловодства ЦДНТА України; 

7.  Островерх 
Тетяна Миколаївна 
 

- завідувач сектору режимно-секретної 
роботи ЦДНТА України; 

8.  Підрепна 
Катерина Олександрівна 
 

- начальник відділу довідкового апарату та 
обліку документів ЦДНТА України; 

9.  Ястреб 
Лариса Анатоліївна 
 

- начальник відділу забезпечення 
збереженості документів ЦДНТА України; 

10.  Буйнов 
Валерій Леонідович 
 

- голова комітету Харківської обласної 
організації профспілки працівників 
державних установ (за згодою); 
 

11.  Грицай  
Лілія Вікторівна 

- начальник відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану управління 
державної реєстрації Головного 
територіального управління юстиції у 
Харківській області (за згодою); 
 

12.  Кудєлко 
Сергій Михайлович 

- кандидат історичних наук, професор, 
директор Міжфакультетського Центру 
краєзнавства Харківського національного 
університету імені В. Н Каразіна 
(за згодою); 
 

13.  Прилуцька 
Алла Євгенівна 

- кандидат філософських наук, професор, 
завідувач кафедрою документознавства 
гуманітарного факультету Національного 
аерокосмічного університету «ХАІ» імені 
М. Є. Жуковського (за згодою); 
 

14.  Котляр 
Вікторія Станіславівна 

- провідний архівіст сектору режимно-
секретної роботи ЦДНТА України, 
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секретар колегії. 
 

 

Про оголошення конкурсу науково-методичних розробок і науково-

інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії 

від 05 лютого 2016 року № 19 
 

Відповідно до Положення про конкурс науково-методичних розробок і 
науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2015 року 
№ 1/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 січня 2015 року за 
№ 29/26474, з метою заохочення творчої активності працівників галузі, 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Оголосити конкурс науково-методичних розробок і науково-
інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії. 

 

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 24.02.2016 

№ 1/2 «Про загрозу збереженості документів Національного архівного 

фонду Державного архіву Одеської області у зв’язку з передачею його 

аварійної  будівлі громадській організації» 

від 01 березня 2016 року № 25 

 
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 24.02.2016 № 1/2 «Про 

загрозу збереженості документів Національного архівного фонду Державного 
архіву Одеської області у зв’язку з передачею його аварійної будівлі 
громадській організації». 

 
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Т.І. Баранова 

 
 

РІШЕННЯ  
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КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
від 24 лютого 2016 року № 1/2 

 

Про загрозу збереженості документів Національного архівного фонду 

Державного архіву Одеської області у зв’язку з передачею його аварійної  

будівлі громадській організації 

 
Заслухавши інформацію директора Державного архіву Одеської області 

Левчука В.В. про загрозу збереженості документів Національного архівного 
фонду Державного архіву Одеської області у зв’язку з передачею його аварійної  
будівлі громадській організації колегія відзначає наступне. 

Один із корпусів Державного архіву Одеської області розміщено у будівлі 
Бродської синагоги згідно з рішенням виконкому Одеської міської ради 
депутатів від 20.06.1944. У сховищах цієї будівлі зберігається понад 1 млн. од. 
зб. Національного архівного фонду. 

Технічний стан будівлі Бродської синагоги є аварійним, і продовжує 
погіршуватись, що унеможливлює збереженість документів Національного 
архівного фонду, створює загрозу життю й здоров’ю працівників та 
відвідувачів держархіву. 

З метою переміщення Державного архіву Одеської області з аварійної 
будівлі з 2003 року на різних рівнях ініціюється питання щодо забезпечення 
його новим приміщенням, що відповідає нормативним вимогам архівної справи, 
проте питання не вирішено. 

На офіційному веб-порталі Одеської обласної ради 16.02.2016 було 
оприлюднено проект рішення «Про передачу будівлі, що розташована за 
адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 20 ріг Жуковського, 18 (будівля Бродської 
синагоги та огорожа, 1863-1870-і), зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області до Одеської Іудейської Релігійної Громади (ОІРГ) 
«Хабад-Шомрей Шабос». У проекті рішення інформація щодо розміщення 
Державного архіву Одеської області відсутня. Керівництво Державного архіву 
Одеської області про підготовку такого рішення поінформовано не було. 

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-порталі Одеської 
обласної ради, на сесії обласної ради 19.02.2016 було розглянуто означений 
проект рішення та висловлено пропозицію включити до нього додатковий пункт 
щодо створення головою обласної ради робочої групи з «врегулювання 
ситуації» і «визначення приміщення» для розміщення архіву. Рішення Одеської 
обласної ради було прийнято, проте станом на 25.02.2016 воно не оприлюднено. 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про Національний архівний 
фонд та архівні установи» забороняється переміщення архівних установ, які 
зберігають документи Національного архівного фонду, без надання іншого 
рівноцінного приміщення.  

Колегія стурбована відсутністю пропозицій надання рівноцінного 
приміщення для Державного архіву Одеської області у разі передачі будівлі 
Бродської синаноги релігійній громаді, та наголошує, що таку передачу можна 
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здійснити тільки після пошуку та облаштування відповідного приміщення або 
будівництва спеціальної будівлі для архіву. 

Приміщення для розміщення державного архіву має відповідати 
нормативним вимогам придатності (розміщення архівосховищ, читальних залів, 
лабораторій, робочих кабінетів, технічних приміщень, облаштування 
вентиляційних та протипожежних систем) та забезпечувати потребу архіву у 
площі з урахуванням подальшого комплектування. Крім того, враховуючи 
зростаючий попит на інформацію архівних документів та з метою забезпечення 
безперешкодної реалізації громадянами гарантованих Конституцією України 
прав, у тому числі права на соціальний захист, державному архіву доцільно 
знаходитись у межах адміністративного центру міста. 

У зв’язку із значеним вище колегія  
 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Інформацію директора Державного архіву Одеської області Левчука 

В.В. взяти до відома (додається). 
2. Рекомендувати керівництву Укрдержархіву направити листи голові 

Одеської обласної державної адміністрації та голові Одеської обласної ради про 
виділення Державному архіву Одеської області рівноцінного приміщення, що 
відповідає нормативним вимогам придатності. 

3. Звернутися до Міністерства юстиції України з проханням надати 
правову оцінку рішення сесії Одеської обласної ради. 

 
Голова Державної архівної  

Служби України, голова колегії Т. І. Баранова 

 

Секретар колегії  Г. В. Кіслова 
 
 
 
 
 

Про передавання архівних справ та документів загального 

діловодства Державного департаменту страхового фонду документації 

Укрдержархіву 

від 01 березня 2016 року № 26 
  

Відповідно до наказу Державної архівної служби України від  
24 листопада 2015 р. № 171 «Про припинення діяльності Державного 
департаменту страхового фонду документації» та з метою організації 
передавання Державним департаментом страхового фонду документації 
Укрдержархіву (далі – Державний департамент СФД), архівних справ, а також  
документів загального діловодства, строки зберігання яких не закінчилися, 

НАКАЗУЮ: 
1. Заступнику голови комісії з ліквідації, заступнику начальника 
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управління – начальнику відділу моніторингу, наукової політики та діловодства 
Державного департаменту СФД Маньку В.В.: 

1) організувати проведення перевірки наявності справ і документів, 
здійснити їх науково-технічне упорядкування та в установленому порядку 
подати до 17 березня 2016 р. до Центрального державного архіву вищих органів 
влади та управління України (далі – ЦДАВО України): 

на схвалення: 
описи справ постійного зберігання за 1992-2011 роки та за 2011-2016 роки; 
описи справ щодо виконання науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт (далі – НДКР) за 1992-2011 роки та за 2011-2015 роки; 
на погодження: 
описи справ з кадрових питань (особового складу) за 1992-2011 роки та за 

2011-2016 роки; 
2) забезпечити закриття номенклатури справ на 2016 рік та всіх 

реєстраційних і облікових форм (журналів, книг) державного департаменту 
СФД. 

 
2. Комісії з ліквідації Державного департаменту СФД (Кумпан С.М.) до 

15 квітня 2016 р. в установленому порядку передати: 
до ЦДАВО України: 
документи постійного зберігання за 1992-2011 роки та за 2011-2016 роки; 
документи щодо виконання науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт (далі – НДКР) за 1992-2011 роки та за 2011-2015 роки; 
документи  з кадрових питань (особового складу) за 1992-2011 роки та за 

2011-2016 роки; 
до Укрдержархіву – документи, строки тимчасового зберігання яких не 

закінчилися. 
 
3. Першому заступнику Голови Укрдержархіву Кісілю І.М. забезпечити 

приймання документів Державного департаменту СФД, строки тимчасового 
зберігання яких не закінчилися, та за актом передавання-приймання передати 
для використання у практичній діяльності департаменту страхового фонду 
документації (далі – департамент СФД) Укрдержархіву (Меленець А.В.). 

 
4. Акт передавання-приймання документів Державного департаменту 

СФД, строки тимчасового зберігання яких не закінчилися, подати на 
затвердження Голові Укрдержархіву.  

 
5. Директору ЦДАВО України Маковській Н.В. забезпечити надання 

консультаційно-методичної допомоги департаменту СФД та організувати 
перевірку якості підготовки архівних документів до передавання на зберігання 
до ЦДАВО України.  

 
6. Начальнику фінансово-економічного управління Укрдержархіву 

Стадник В.А. внести пропозиції стосовно виділення коштів, необхідних для 
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проведення науково-технічного упорядкування документів Державного 
департаменту СФД та перевезення їх до ЦДАВО України. 

 
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
 

Голова Т.І. Баранова 

 

Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 24.02.2016 

№ 1/1 «Про підсумки роботи архівних установ і спеціальних установ 

страхового фонду документації у 2015 році та основні завдання на 2016 рік» 

від 01 березня 2016 року № 27  
 

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 24.02.2016 № 1/1 «Про 

підсумки роботи архівних установ і спеціальних установ страхового фонду 
документації у 2015 році та основні завдання на 2016 рік». 

 
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 

Голова Т.І. Баранова 

 

 

 

 

РІШЕННЯ  

КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
від 24 лютого 2016 року № 1/1 

 
Про підсумки роботи архівних установ та спеціальних установ 

страхового фонду документації у 2015 році та основні завдання 

на 2016 рік 

 
Розглянувши питання «Про підсумки роботи архівних установ та 

спеціальних установ страхового фонду документації у 2015 році та основні 
завдання на 2016 рік», колегія відзначає, що Укрдержархівом, установами, що 
належать до сфери його управління, архівними установами у регіонах в цілому 
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забезпечувалася реалізація державної політики у сфері архівної справи та 
страхового фонду документації. 

Ключовим напрямком у діяльності архівних установ у звітному періоді 
було наближення діяльності архівних установ до потреб громадянського 
суспільства шляхом розширення доступу до архівних документів, 
запровадження з цією метою сучасних інформаційних технологій, переведення 
в електронну форму довідкового апарату архівів та архівних документів. 

На виконання Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів 
комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» архівні установи 
здійснювали заходи щодо забезпечення доступу до документів репресивних 
органів. 

З метою соціального захисту громадян за звітний період архівні установи 
виконали понад 260 тисяч запитів соціально-правового характеру, на 
особистому прийомі керівництвом та працівниками столів довідок архівних 
установ прийнято майже 179 тис. звернень. 

Читальні зали архівів відвідали понад 25 тисяч користувачів. 
Реалізовувався один із найважливіших напрямів роботи Укрдержархіву – 

збереження та примноження Національного архівного фонду як складової 
всесвітньої культурної спадщини для формування національної самосвідомості 
Українського народу. 

Протягом року архівним установам вдалося вирішити низку питань щодо 
гарантованого збереження документів НАФ та матеріально-технічного 
забезпечення.  

Зокрема, на будівництво нового приміщення Держархіву Тернопільської 
області у 2015 році було виділено і освоєно 5 млн. грн. 

Держархівом Вінницької області було взято на баланс дві будівлі 
військового містечка площею 1380 кв. м., які потребують капітального ремонту 
та облаштування. 

У зв’язку із проведенням антитерористичної операції Держархів 
Донецької області тимчасово переміщено в м. Костянтинівка, а Держархів 
Луганської області - у м. Сєвєродонецьк.  

Поліпшено умови зберігання документів НАФ шляхом заміни або надання 
додаткових приміщень 47 архівним відділам райдержадміністрацій і міських 
рад. Відремонтовано частину площ у 59 архівних установах. 

У 24 архівних установах встановлено або відремонтовано охоронну 
сигналізацію, у 28 - пожежну сигналізацію. 

Встановлено системи кондиціювання та вентиляції повітря у 9 архівних 
відділах райдержадміністрацій і міських рад та відремонтовано зазначені 
системи у 4 архівних відділах. 

Архівними установами відреставровано 238 тис. аркушів, відремонтовано 
понад 1 млн. аркушів документів з паперовою основою, перевірено понад 
2,5 млн. справ та знайдено 233 справи, що перебувають у розшуку. 

Разом з тим, упродовж останніх років спостерігається поступове 
погіршення матеріально-технічного забезпечення державного зберігання 
документів НАФ. 
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Не вирішеним залишається питання продовження реконструкції 
комплексу споруд центральних державних архівних установ України у м. Києві. 

Не завершено облаштування будівлі «Закарпаткнига», переданої в 
оперативне управління Держархіву Закарпатської області, фінансування 
проекту будівництва спеціалізованої споруди для розміщення Держархіву 
Харківської області. 

Повністю вичерпано можливості для приймання документів на зберігання 
у 9 державних архівах, сховища ще 17 державних архівів заповнені на 91–99 %. 

Близько 58 % будівель державних архівів не забезпечено позавідомчою 
охороною, 25 % будівель державних архівів охоронною сигналізацією. У 
архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад цей показник складає 
84 % і 40 % відповідно. Близько 30% архівосховищ державних архівів не 
оснащено системами вентиляції і кондиціювання повітря. 

Невідкладного вирішення потребує питання збільшення обсягів 
страхового копіювання документів НАФ.  

У 2015 році на антикварному ринку виявлено у продажу документи, що 
належать до фондів Держархіву Житомирської області. Нині відкрито 
кримінальне впровадження. 

Збереженість близько 5,6 млн. од. зб. документів НАФ, що залишилися в 
архівних установах анексованої Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя, а також на тимчасово окупованих територіях Донецької та 
Луганської областей, під загрозою. 

У звітному періоді здійснювалися дієві заходи щодо забезпечення якісного 
формування Національного архівного фонду. 

На постійне зберігання надійшло 410 440 од. зб., з них 402 160 од. зб. 
управлінської документації, 3 679 од. зб. документів особового походження, 
3 023 од. зб. науково-технічної документації, 1 578 од. зб. кіно-, фото-, фоно-, 
відеодокументів.  

Держархівами областей, архівними відділами райдержадміністрацій та 
міських рад проведено 58 оглядів стану діловодства та збереженості архівних 
документів на підприємствах, в установах і організаціях. 

ЦЕПК схвалено проекти переліків документів із строками зберігання 
документів, що створюються під час діяльності Державної служби спеціального 
зв'язку та захисту інформації, Державної служби зовнішньої розвідки України. 

 
Разом з тим, у сфері формування Національного архівного фонду 

залишається низка невирішених питань.  
Станом на 01.01.2016 установами описано лише 68% документів НАФ, що 

може спричинити втрату документів НАФ та уповільнити поступовий перехід 
на електронний документообіг.  

В архівних підрозділах юридичних осіб – джерел комплектування 
державних архівних установ, Інституту архівознавства Національної бібліотеки 
України ім. Вернадського, галузевих державних архівах, архівних відділах 
міських рад понад встановлені роки зберігаються понад 2  мільйони 307 тисяч 
од. зб. документів НАФ.  



 56 

Через відсутність вільних площ не комплектуються державні архіви 
Львівської, Харківської, Чернівецької областей, міста Києва.  

Потребує законодавчого врегулювання порядок передавання на архівне 
зберігання виборчої документації. 

Кількість діючих трудових архівів не достатня для забезпечення 
зберігання документів, необхідних для соціального захисту громадян. 

Наближення діяльності архівних установ до потреб громадянського 
суспільства шляхом запровадження сучасних інформаційних технологій, 
нормативне врегулювання питань роботи з електронними документами та їх 
підготовки до передавання на архівне зберігання були одним із пріоритетів у 
діяльності Укрдержархіву у звітному періоді. 

Здійснювалися заходи щодо впровадження Порядку роботи з 
електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на 
архівне зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 
11.11.2014 № 1886/5. 

Зазначені питання були одним з пріоритетних напрямів і наукових 
досліджень. Протягом року на основі аналізу метаданих розроблено вимоги 
щодо структури та змісту метаданих електронного примірника опису справ 
постійного зберігання та обкладинки архівної електронної справи, що будуть 
використані архівними установами для забезпечення архівного зберігання та 
обліку електронних документів у відповідності до «Порядку роботи з 
електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на 
архівне зберігання». 

Водночас, залишається низьким рівень впровадження електронного 
документообігу відповідно до Порядку роботи з електронними документами у 
діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання в установах –
 джерелах формування НАФ.  

Незадовільний стан матеріально-технічної бази у державних архівних 
установах, а також у багатьох установах-джерелах формування НАФ не дає 
змоги створити автоматизовані робочі місця архівістів для організації 
своєчасної та якісної роботи з передавання-приймання електронних документів 
на постійне зберігання. 

У звітному періоді забезпечувалася реалізація державної політики у сфері 
створення та ефективного функціонування страхового фонду документації. 

 
 
Протягом 2015 року затверджено 4 галузеві програми та доповнення до 

галузевих програм створення СФД, до страхового фонду документації України 
закладена документація на 942 вироби та об’єкти.  

До бази даних Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів 
внесено відомості про 456 потенційно небезпечних об’єктів, видано 598 Актів 
закладення проектної (робочої) документації до страхового фонду документації 
України та оформлено 2 454 Свідоцтва про реєстрацію ПНО. 

У цілому спеціальними установами СФД передано на зберігання 822,7 
тис.арк.ф.А4, що становить 95% від загального планового обсягу на 2015 рік. 
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Протягом 2015 року спеціальними установами СФД укладено та 
продовжено термін дії 687 договорів на виготовлення документів СФ на суму  
8 млн. 224,1 тис. грн. Загальний відсоток фактично отриманих коштів за 
договірною діяльністю за 2015 рік від планового обсягу фінансування на рік 
складає 76,1 %.  

Попри це, темпи створення та стан справ щодо забезпечення надійного 
зберігання документів СФД не відповідають потребам економіки і суспільства. 

Відсоток реалізації галузевих програм (доповнень до програм) створення 
СФД з урахуванням Державної програми формування страхового фонду 
документації на продукцію оборонного і мобілізаційного призначення на 2005-
2020 роки з початку їх реалізації складає лише 63,9 %, регіональних – 55,9 %. 

Не здійснюються заходи щодо модернізації матеріально-технічної бази 
спеціальних установ СФД. 

Не в повному обсязі виконаний план передачі на зберігання документів 
СФД за 2015 рік Південним, Північним, Південно-західним та Південно-
східним РЦ СФД через невиконання планового показника за Державною 
програмою. 

Вищезазначене засвідчує, що реальний стан архівної справи та страхового 
фонду документації вимагає змін у стратегії розвитку та політиці управління 
галуззю, а також визначення пріоритетів діяльності Укрдержархіву у 2016 році, 
які повинні бути спрямовані на:  

всебічну підтримку та розвиток української ідентичності; 
збереження та примноження Національного архівного фонду як складової 

всесвітньої культурної спадщини для формування національної самосвідомості 
Українського народу;  

здійснення дієвого контролю за станом діловодства, експертизою цінності 
та збереженістю архівних документів на підприємствах, в установах і 
організаціях з метою якісного формування Національного архівного фонду; 

упровадження електронного документообігу; 
забезпечення ефективного функціонування державної системи страхового 

фонду документації. 
Заслухавши та обговоривши доповідь заступника Голови, колегія 

відзначає, що темпи проведення реформ у галузі в 2015 році були недостатніми, 
актуальні проблеми не знайшли свого вирішення, а стратегічні завдання 
Укрдержархіву повинні бути переглянуті відповідно до вимог сьогодення. 

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

ВИРІШУЄ: 

 
1. Визнати діяльність архівних установ, наукових установ та спеціальних 

установ СФД у 2015 році задовільною. 
2. Схвалити пріоритети у роботі Державної архівної служби України на 

2016 рік. 
3. Керівництву Укрдержархіву, керівникам його структурних підрозділів 

забезпечити:  
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– виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії 
сталого розвитку «Україна – 2020»; 

Термін: протягом 2016 року. 
– виконання  пріоритетних завдань Державної архівної служби України на 

2016 рік; 
Термін: протягом 2016 року. 
– підготовку проекту Указу Президента України про невідкладні заходи 

щодо збереження національних архівних цінностей України; 
Термін: перше півріччя 2016 року. 
– підготовку проекту Закону України «Про внесення змін до статті 55 

Бюджетного кодексу України» щодо віднесення до захищених видатків бюджету 
оплату послуг з охорони архівних установ; 

Термін: протягом 2016 року. 
– організацію проведення ревізії з метою виявлення архівної інформації 

репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років. 
Термін: до травня 2016 року. 
– підготовку звернення до Кабінету Міністрів України, місцевих 

державних адміністрацій щодо вирішення питання збереження штатної 
чисельності працівників державних архівів областей, архівних відділів 
райдержадміністрацій, міських рад. 

4. Керівникам державних архівних та наукових установ забезпечити: 
–  виконання Плану розвитку архівної справи на 2016 рік; 
Термін: протягом 2016 року. 
– виконання плану дій щодо реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки; 
Термін: протягом 2016 року. 
– виконання плану заходів з підготовки та відзначення 25-ї річниці 

незалежності України; 
Термін: протягом 2016 року. 

– надійну експлуатацію архівних будівель і приміщень, систем їх 
життєзабезпечення, посилення охоронної і пожежної безпеки архівосховищ; 

Термін: протягом 2016 року. 
– обладнання архівосховищ системами вентиляції і кондиціювання 

повітря, дотримання температурно-вологісного, світлового та санітарно-
гігієнічного режимів у архівосховищах; 

 
 
 

Термін: протягом 2016 року. 
– посилення контролю за наявністю, станом і рухом документів, 

виконання завдань Програми здійснення контролю за наявністю, станом і 
рухом документів НАФ на 2009-2019 роки;  

Термін: протягом 2016 року. 
– створення страхового фонду та фонду користування на документи 

НАФ, оцифрування описів; 
Термін: протягом 2016 року. 
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– підготовку та своєчасне подання відповідних обґрунтованих 
бюджетних пропозицій; 

Термін: до 01.08. 2016 року. 
–  приймання на постійне зберігання документів НАФ, що зберігаються 

в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій понад встановлені 
роки; 

Термін: протягом 2016 року. 
– контроль за станом упорядкування архівних документів за встановлені 

законодавством строки їх зберігання в архівних підрозділах органів виконавчої 
влади для здійснення поступового переходу на електронний документообіг; 

Термін: протягом 2016 року. 
– контроль за станом діловодства, експертизою цінності та 

збереженістю архівних документів на підприємствах, в установах і організаціях 
з метою якісного формування НАФ; 

Термін: протягом 2016 року. 
– контроль та надання консультативно-методичної допомоги 

підприємствам, установам та організаціям з питань впровадження нових 
нормативно-правових актів з питань діловодства та архівної справи; 

Термін: протягом 2016 року. 
– проведення анкетування юридичних осіб-джерел формування 

Національного архівного фонду з метою вивчення стану впровадження в них 
електронного документообігу, наявності електронних документів та їх 
відповідності вимогам Порядку роботи з електронними документами у 
діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014  № 1886/5;  

Термін: до 15 квітня 2016 року. 
– участь у Міжнародному конгресі архівів «Архіви, гармонія, 

дружелюбність: забезпечення культурної чуйності, справедливості і 
співробітництва в глобалізованому світі». 

Термін: вересень 2016 року. 
5. Директору Департаменту СФД Меленцю А.В. забезпечити: 
– супровід внесення змін до Закону України «Про страховий фонд 

документації України»; 
Термін: до затвердження. 
– продовження заходів щодо визначення єдиного структурного підрозділу 

у складі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, відповідального за формування, ведення та використання 
обласного (регіонального) СФД; 

Термін: І квартал 2016 року. 
– проведення заходів з міністерствами, іншими центральними та 

місцевими органами виконавчої влади щодо здійснення методичного 
керівництва з питань розроблення у 2016 році галузевих, обласних 
(регіональних) програм та доповнень до діючих програм створення СФД. 

Термін: протягом 2016 року. 
6. Директорам спеціальних установ СФД забезпечити: 
– безумовне виконання позицій Державної програми за номенклатурою 
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виробів та обсягами документації відповідно до планів виготовлення та 
передачі на зберігання документів СФД на 2016 рік; 

Термін: протягом 2016 року. 
– безумовне виконання планів робіт РЦ СФД на 2016 рік, планів робіт 

реалізації затверджених програм формування СФД на 2016 рік, планів 
виготовлення та передачі на зберігання документів страхового фонду на 
І квартал 2016 року за виробами та об’єктами і обсягами документації; 

Термін: І квартал 2016 року. 
– організацію розроблення та подання на затвердження планів 

виготовлення та передачі на зберігання документів СФД на ІІ квартал 
2016 року;  

Термін: до 10 березня 2016 року. 
– затвердження місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування обласних (регіональних) програм створення СФД; 
Термін: І квартал 2016 року. 
7. Директорам архівних установ, спеціальних установ СФД та НДІ 

мікрографії забезпечити надходження коштів до спеціального фонду в обсягах, 
визначених кошторисом. 

Термін: протягом 2016 року. 
8. Директорам УНДІАСД, НДІ мікрографії забезпечити дотримання 

термінів подання та належної якості звітних матеріалів за темами Тематичного 
плану 2016 року. 

Термін: протягом 2016 року. 
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 

Голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 
 

Голова Державної архівної  
Служби України, голова колегії Т. І. Баранова 

 

Секретар колегії  Г. В. Кіслова 
 

 

 

 

 

 
 

Про підготовку виставки фото- та архівних документів  

до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи 

від 10 березня 2016 року № 29  
 
На виконання Плану виставкової діяльності Державної архівної служби та 

державних архівів на 2016 рік 
НАКАЗУЮ: 
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1. Директорам ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДКФФА, держархівів Житомирської, 
Київської та Рівненської областей провести виявлення документів, що 
висвітлюють наслідки Чорнобильської катастрофи, героїзм учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

Цифрові копії та переліки виявлених документів надіслати на адресу 
Укрдержархіву до 23 березня 2016 року. 

 
2. ЦДАГО (Бажан О.В.) спільно з ЦДАВО (Маковська Н.В.) та ЦДКФФА 

(Берковський В.Г.) забезпечити підготовку експозиції, афіші та буклету 
виставки, а також її розміщення та урочисте відкриття до 26 квітня 2016 року в 
приміщенні ЦДАГО. 

 
3. Директору Департаменту організації архівної роботи Укрдержархіву 

Прись Т. П. забезпечити: 
координацію роботи центральних державних архівів з підготовки та 

проведення виставки; 
опрацювання питання залучення до експозиції виставки копій документів 

з фондів галузевих державних архівів СБУ та МВС; 
висвітлення в ЗМІ інформації про виставку. 
 
4. Департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку 

документів Національного архівного фонду Укрдержархіву (Сельченкова С.В.) у 
день відкриття виставки забезпечити розміщення її електронної версії на 
офіційному веб-порталі Укрдержархіву. 

 
5. Директору ДЦЗД НАФ Венгелю Г.О. надати необхідну допомогу 

ЦДАГО у друкуванні інформаційних матеріалів виставки. 
 
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

Голови Укрдержархіву Кісіля І. М. 
 

Голова Т. І. Баранова 
 
 
 
 
 
 

Про продовження терміну роботи комісії з ліквідації  

Державного департаменту страхового фонду документації 

від 10 березня 2016 року № 30 
 
Відповідно до подання голови комісії з ліквідації Державного 

департаменту страхового фонду документації від 09.03.2016 року 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Продовжити роботу комісії з ліквідації Державного департаменту 
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страхового фонду документації до 18 квітня 2016 року. 
 
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 

Голова Т.І. Баранова 

 

 

Про внесення змін до Положення про Донбаський  

регіональний центр страхового фонду документації 

від 10 березня 2016 року № 31 
 

Відповідно до підпункту 15 пункту 11 Положення про Державну архівну 
службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 
жовтня 2015 року № 870 

НАКАЗУЮ: 
 
1. Внести зміни до Положення про Донбаський регіональний центр 

страхового фонду документації, затвердженого наказом Укрдержархіву від 
20 квітня 2012 року № 77 (зі змінами), виклавши його у новій редакції, що 
додається. 

 
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
 

Голова Т.І. Баранова 
 

 

Про призначення комісії з приймання науково-дослідних робіт 

від 10 березня 2016 року № 32 
 

Відповідно до ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення та поставлення 
продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. 
Загальні положення» та з метою приймання закінчених Українським науково-
дослідним інститутом архівної справи та документознавства у 2015 році 
науково-дослідних робіт 
НАКАЗУЮ: 
 

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

Кісіль Іван Миколайович – перший заступник Голови, голова комісії; 
Прись Тетяна Петрівна – директор департаменту організації архівної 

роботи; 
Сельченкова Світлана Вікторівна – директор департаменту діловодства, 

формування, зберігання та обліку документів НАФ; 
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Паламарчук Ірина Сергіївна – заступник директора департаменту - 
начальник відділу зберігання та обліку документів НАФ; 

Денисенко Олександр Володимирович – заступник директора 
департаменту - начальник відділу нормативно-методичного забезпечення 
діловодства; 

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

Швець Ольга Іванівна – завідувач сектору нормативно-правового 
забезпечення; 

Щербак Микола Григорович - доктор історичних наук, професор, 
завідуючий кафедри архівознавства Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (за згодою); 

Галицька Тетяна Вікторівна – головний спеціаліст відділу організаційно-
аналітичної роботи та регіонального співробітництва, секретар комісії. 
 

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

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

 

Голова Т.І. Баранова 
 
 

Про внесення змін до складу колегії Центрального державного 

електронного архіву України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 

05.06.2015 № 96 

від 10 березня 2016 року № 33 
 

Відповідно до п. 3.2 Примірного положення про колегію центрального 
державного архіву, затвердженого наказом Укрдержархіву від 28 грудня 
2012 року № 193, та у зв’язку з кадровими змінами  

НАКАЗУЮ: 
 
1. Включити до складу колегії Центрального державного електронного 

архіву України Вороного Сергія Ігоровича, начальника відділу інформаційних 
технологій Центрального державного електронного архіву України, Карапозюк 
Аллу Леонідівну, начальника відділу використання інформації документів 
Центрального державного електронного архіву України та Фокіну Анастасію 
Віталіївну, головного спеціаліста відділу використання інформації документів 
Центрального державного електронного архіву України, секретаря колегії. 

 
2.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою 

 
 

Голова Т.І. Баранова 
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Про внесення змін до Положення про Північно-східний  

регіональний центр страхового фонду документації 

від 21 березня  2016 року № 37 
 
Відповідно до підпункту 15 пункту 11 Положення про Державну архівну 

службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                  
від 21 жовтня 2015 року № 870, 

НАКАЗУЮ: 
1. Внести зміни до Положення про Північно-східний регіональний центр 

страхового фонду документації, затвердженого наказом Укрдержархіву від                   
20 квітня 2012 року № 70 (зі змінами), виклавши його у новій редакції, що 
додається. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Т.І. Баранова 

 

 

Про внесення змін до Положення про Західний регіональний центр 

страхового фонду документації 

від 23 березня 2016 року № 39  
 
Відповідно до підпункту 15 пункту 11 Положення про Державну архівну 

службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
21 жовтня 2015 року № 870, 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Внести зміни до Положення про Західний регіональний центр 
страхового фонду документації, затвердженого наказом Укрдержархіву від 
20 квітня 2012 року № 76 (зі змінами), виклавши його у новій редакції, що 
додається. 

 
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 Голова Т. І. Баранова 
 

Про внесення змін до Положення про Південно-західний  

регіональний центр страхового фонду документації 

від 23 березня 2016 року № 40  
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Відповідно до підпункту 15 пункту 11 Положення про Державну архівну 
службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                  
від 21 жовтня 2015 року № 870, 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Внести зміни до Положення про Південно-західний регіональний центр 
страхового фонду документації, затвердженого наказом Укрдержархіву від                   
20 квітня 2012 року №73 (зі змінами), виклавши його у новій редакції, що 
додається. 

 
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Т. І. Баранова 

 
 

Про внесення змін до Положення про Південний регіональний центр 

страхового фонду документації 

від 23 березня 2016 року № 41 
 
Відповідно до підпункту 15 пункту 11 Положення про Державну архівну 

службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 
жовтня 2015 року № 870, 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Внести зміни до Положення про Південний регіональний центр 
страхового фонду документації, затвердженого наказом Укрдержархіву від 
20 квітня 2012 року № 74 (зі змінами), виклавши його у новій редакції, що 
додається. 

 
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
Голова Т.І. Баранова 

 

Про внесення змін до Положення про Південно-східний  

регіональний центр страхового фонду документації 

від 23 березня 2016 року № 42 
 
Відповідно до підпункту 15 пункту 11 Положення про Державну архівну 

службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                  
від 21 жовтня 2015 року № 870, 

НАКАЗУЮ: 
 
1. Внести зміни до Положення про Південно-східний регіональний центр 

страхового фонду документації, затвердженого наказом Укрдержархіву від                   
20 квітня 2012 року № 72 (зі змінами), виклавши його у новій редакції, що 
додається. 
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2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
Голова Т.І. Баранова 

 
 
 

Про внесення змін до Положення про Північний регіональний центр 

страхового фонду документації 

від 08 квітня 2016 року № 48 
 
Відповідно до підпункту 15 пункту 11 Положення про Державну архівну 

службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
21 жовтня 2015 року № 870, 

НАКАЗУЮ: 
 
1. Внести зміни до Положення про Північний регіональний центр 

страхового фонду документації, затвердженого наказом Укрдержархіву від 
20 квітня 2012 року № 71 (зі змінами), виклавши його у новій редакції, що 
додається. 

 
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 

Голова Т.І. Баранова 

 
 

Про затвердження положень про структурні підрозділи Укрдержархіву 

від 28 квітня 2016 року № 55 
 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 

року № 870 «Про затвердження Положення про Державну архівну службу 
України» та на виконання наказу Укрдержархіву від 24.12.2015 № 401-к «Про 
введення в дію структури та штатної чисельності Державної архівної служби» 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити положення про департамент організаційно-аналітичного, 
наукового забезпечення, використання інформації документів Національного 
архівного фонду та міжнародного співробітництва; відділ організаційно-
аналітичної роботи та наукової політики; відділ регіональної політики та 
контролю за додержанням законодавства про НАФ; відділ європейської 
інтеграції та взаємодії з міжнародними та громадськими організаціями; відділ 
використання інформації документів Національного архівного фонду та 
довідкового апарату; департамент діловодства, формування, зберігання та 
обліку документів Національного архівного фонду; відділ нормативно-
методичного забезпечення діловодства та розвитку інформаційних технологій; 
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відділ формування Національного архівного фонду; відділ зберігання та обліку 
документів Національного архівного фонду; відділ документаційного 
забезпечення управління та контролю виконання документів; департамент 
страхового фонду документації; відділ державних та галузевих програм; відділ 
ведення державних реєстрів, моніторингу та наукової політики; відділ стратегії, 
розвитку виробничої діяльності фондів; відділ контролю за додержанням 
законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації; 
сектор регіональних страхових фондів; управління фінансово-економічного та 
матеріально-технічного забезпечення; відділ бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності; відділ планово-економічної діяльності, бюджетної 
звітності та матеріально-технічного забезпечення; сектор кадрової роботи, 
державної служби та запобігання корупції; сектор правової та законопроектної 
роботи; сектор режимно-секретної та мобілізаційної роботи, що додаються. 

 
2. Визнати такими, що втратили чинність накази Укрдержархіву від 

18.08.2011 № 44 та від 25.05.2012 № 94. 
 
3. Керівникам структурних підрозділів Укрдержархіву забезпечити 

подання на затвердження посадових інструкцій. 
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
В. о. Голови І. М. Кісіль 

 
 

Про проведення комплексної перевірки діяльності спеціальної 

установи Південний РЦ СФД 

від 11.05.2016 № 57 
 

Відповідно до п. 2.5.1.1 Плану роботи Державної архівної служби 
України на 2016 рік, затвердженого Головою Державної архівної служби 
України 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести комплексну перевірку діяльності спеціальної установи 
Південний регіональний центр страхового фонду документації з 23 по 27 
травня 2016 року. 

 

2. Затвердити склад робочої групи фахівців Укрдержархіву для 
проведення комплексної перевірки діяльності спеціальної установи Південний 
регіональний центр страхового фонду документації: 

Меленець А. В. – директор департаменту страхового фонду документації, 
керівник групи; 

Денисенко О. Д. – заступник директора департаменту – начальник відділу 
нормативно-методичного забезпечення діловодства та розвитку інформаційних 
технологій;  

Неминуща Т. М.  – головний спеціаліст відділу стратегії, розвитку 
виробничої діяльності фондів департаменту страхового фонду документації; 

Темченко Ю. В. – головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту; 
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Прокоф’єв Г. В. – головний спеціаліст відділу регіональної політики та 
контролю за додержанням законодавства про НАФ. 

 
3. Членам робочої групи до 03 червня 2016 року підготувати та подати 

керівнику робочої групи матеріали для узагальнення та підготовки до розгляду 
на черговому засіданні колегії Укрдержархіву питання про підсумки 
комплексної перевірки діяльності спеціальної установи Південний 
регіональний центр страхового фонду документації 

 
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Т. І. Баранова 
 
 

 

Про участь державних архівів у заходах з відзначення 20-ї річниці 

Конституції України 

від 07 червня 2016 року № 66  
 
На виконання плану заходів з підготовки та відзначення 20-ї річниці 

Конституції України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 11.05.2016 № 372-р, 

НАКАЗУЮ: 
 
1. Директору Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України Маковській Н.В.: 
визначити місце проведення в м. Києві виставки фото- та архівних 

документів до 20-ї річниці Конституції України; 
спільно з ЦДАГО України (Бажан О.В.), ЦДІАК України (Музичук О.В.), 

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного (Берковський В.Г.), ЦДАМЛМ України 
(Чижова О.В.), ЦДАЗУ (Мага І.В.), ДНАБ (Порохнюк Г.В.) забезпечити 
оформлення експозиції та проведення урочистого відкриття виставки 23 червня 
2016 року. 

 
2. Державним архівам: 
сприяти проведенню в регіонах виставок архівних документів, що 

ілюструють процес прийняття Конституції України, становлення та розвиток 
українського конституціоналізму, історію національного законотворення; 

забезпечити організацію та проведення в державних архівах до 28 червня 
2016 року тематичних документальних виставок, що висвітлюють історію та 
розвиток конституційного процесу в Україні, життя та діяльність видатних 
діячів українського державотворення; 

організувати публікацію в засобах масової інформації архівних 
документів, що висвітлюють історію українського законотворення; 
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взяти участь у межах компетенції в інформаційно-просвітницьких 
заходах, що проводитимуться з нагоди 20-ї річниці Конституції України в 
м. Києві та регіонах держави; 

до 1 липня 2016 року поінформувати департамент організаційно-
аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів 
Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва 
Укрдержархіву про проведену роботу. 

 
3. Директору департаменту організаційно-аналітичного, наукового 

забезпечення, використання інформації документів Національного архівного 
фонду та міжнародного співробітництва Укрдержархіву Прись Т.П. 
забезпечити: 

координацію роботи державних архівів з підготовки та відзначення 
20-ї річниці Конституції України; 

висвітлення у ЗМІ інформації про участь Укрдержархіву та державних 
архівів у заходах з нагоди 20-ї річниці Конституції України. 

4. ДЦЗД НАФ (Венгель Г.О.) надати ЦДАВО України необхідну 
допомогу у друкуванні інформаційних матеріалів виставки. 

 
5. ДЕКС ЦДАУ (Мікунов В.М.) забезпечити транспортне обслуговування 

центральних державних архівів під час перевезення виставкового обладнання 
до місця проведення виставки та у зворотному напрямку. 

 
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
Голова Т.І. Баранова 

 
 

Про результати конкурсу науково-методичних розробок і науково-

інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії у 

2015 році 

від 22 червня 2016 року № 70  
 
Відповідно до Положення про конкурс науково-методичних розробок і 

науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2015 № 1/5, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.01.2015 за № 29/26474 та з 
урахуванням рішення Нормативно-методичної комісії Державної архівної 
служби України (протокол № 2 від 07.06.2016) 

НАКАЗУЮ 
 
1. Присудити премію із врученням диплому І ступеня провідному 

науковому співробітнику відділу довідкового апарату та обліку документів 
Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України 
Загорульку Ростиславу Олександровичу за підготовку методичних 
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рекомендацій «Описування документів фондів особового походження діячів 
образотворчого мистецтва (живописців, графіків, скульпторів)». 

 
2. Присудити премію із врученням диплому ІІ ступеня начальнику відділу 

формування НАФ та діловодства Центрального державного електронного 
архіву України Кручініній Тетяні Григорівні за підготовку методичних 
рекомендацій «Організація роботи з документами особового походження в 
електронній формі в Центральному державному електронному архіві України». 

 
3. Присудити премію із врученням дипломів ІІІ ступеня заступнику 

директора Центрального державного науково-технічного архіву України 
Балишеву Марату Артуровичу та начальнику відділу використання інформації 
документів цього ж архіву Алєксєєнко Анні Олександрівні за підготовку 
методичних рекомендацій «Підготовка довідково-інформаційних видань за 
архівною науково-дослідною документацією (із фондів ЦДНТА України)». 

 
4. Департаменту організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, 

використання інформації документів НАФ та міжнародного співробітництва 
Укрдержархіву (Прись Т. П.) забезпечити виготовлення та вручення дипломів. 

 
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

Голови Кісіля І. М. 
 

Голова Т.І. Баранова 

 

Про оголошення конкурсу наукових праць  

імені Василя Веретенникова у галузі архівознавства,  

археографії і документознавства 

від 22 червня 2016 року № 71 
 

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, з метою стимулювання інтересу працівників галузі та 
громадськості до наукових досліджень 
НАКАЗУЮ: 

1. Оголосити конкурс наукових праць імені Василя Веретенникова у 
галузі архівознавства, археографії і документознавства. 

 
2. Для наукової оцінки робіт створити Експертну комісію у складі: 
 

Кісіль І. М. – перший заступник Голови Укрдержархіву, голова 
комісії 

Прись Т. П. – директор департаменту організаційно-
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аналітичного, наукового забезпечення, 
використання інформації документів НАФ та 
міжнародного співробітництва Укрдержархіву 
 

Сельченкова С. В. – директор департаменту діловодства, формування, 
зберігання та обліку НАФ Укрдержархіву 
 

Паламарчук І. С. – заступник директора департаменту – начальник 
відділу зберігання та обліку документів НАФ 
Укрдержархіву 
 

Демченко Л. Я. – заступник директора Центрального державного 
історичного архіву України, м. Київ 
 

Щербак М. Г. – завідувач кафедри архівознавства та спеціальних 
галузей історичної науки Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка (за згодою) 

Христова Н. М. – заступник директора УНДІАСД (за згодою) 
 

Кіслова Г. В. – головний спеціаліст відділу організаційно-
аналітичної роботи та наукової політики, секретар 
комісії 

 
2. Експертній комісії до 1 грудня 2016 року подати на розгляд Науково-

видавничої ради Укрдержархіву висновки щодо кращих робіт, висунутих на 
здобуття премії. 

 
3. Рішення про присудження премії опублікувати у Віснику 

Укрдержархіву і на веб-сайті Укрдержархіву. 
 

4.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 

Голова Т.І. Баранова 

 

 

Про визначення посадових осіб Укрдержархіву, уповноважених на 

складання протоколів про адміністративні правопорушення 

від 22 червня 2016 року № 72  
 

Відповідно до пункту 2 розділу І Інструкції з оформлення матеріалів про 
адміністративні правопорушення за порушення законодавства про 
Національний архівний фонд та архівні установи, затвердженої наказом 
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Міністерства юстиції України від 25.09.2013 № 2013/5, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 26.09.2013 за № 1660/24192, 

НАКАЗУЮ:  

1. Уповноважити на складання протоколів про адміністративні 
правопорушення, передбачені статтями 92-1, 186-7 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, наступних посадових осіб Укрдержархіву: 

Денисенка Олександра Володимировича – заступника директора 
департаменту – начальника відділу нормативно-методичного забезпечення 
діловодства та розвитку інформаційних технологій департаменту діловодства, 
формування, зберігання та обліку документів НАФ; 

Паламарчук Ірину Сергіївну – заступника директора департаменту – 
начальника відділу зберігання та обліку документів НАФ департаменту 
діловодства, формування, зберігання та обліку документів НАФ; 

Прись Тетяну Петрівну – директора департаменту організаційно-
аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів 
НАФ та міжнародного співробітництва; 

Сельченкову Світлану Вікторівну – директора департаменту діловодства, 
формування, зберігання та обліку документів НАФ; 

Прокоф’єва Геннадія Володимировича – головного спеціаліста відділу 
регіональної політики та контролю за додержанням законодавства про НАФ 
департаменту організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, 
використання інформації документів НАФ та міжнародного співробітництва. 

2. Директорам центральних державних архівів невідкладно інформувати 
Укрдержархів про виявлення порушень законодавства про Національний 
архівний фонд та архівні установи, передбачених статтями 92-1, 186-7 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення. 

3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Укрдержархіву від 22.10.2014 
№ 129 «Про посадових осіб Укрдержархіву, уповноважених на оформлення 
матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства 
про Національний архівний фонд та архівні установи». 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова Т. І. Баранова 
  

 

Про проведення позапланової перевірки діяльності Держархіву 

Одеської області 

від 30 червня 2016 року № 73 
 

Відповідно до підпункту 61 пункту 4 Положення про Державну архівну 
службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
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21 жовтня 2015 року № 870, Порядку проведення перевірок стану архівної 
справи в архівних установах України, затвердженого наказом Міністерства 
юстиції України від 23.01.2015 № 89/5 та враховуючи заяву Козака А. В., яка 
надійшла з Департаменту захисту економіки Національної поліції України 
листом від 06.06.2016 № К-838 

НАКАЗУЮ: 
 
1. Головному спеціалісту відділу регіональної політики та контролю за 

додержанням законодавства про НАФ Департаменту організаційно-
аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів 
НАФ та міжнародного співробітництва Укрдержархіву Прокоф’єву Г. В.: 

провести позапланову перевірку діяльності Державного архіву Одеської 
області з 01 по 02 липня 2016 року; 

у строк до 04.07.2016 року підготувати та подати Голові Державної 
архівної служби України довідку про результати проведення позапланової 
перевірки діяльності Державного архіву Одеської області. 

 
2. Сектору кадрової роботи, державної служби та запобігання корупції 

Укрдержархіву підготувати наказ про відрядження Прокоф’єва Г. В до 
Державного архіву Одеської області. 

 
3. Управлінню фінансово-економічного та матеріально-технічного 

забезпечення Укрдержархіву (Стадник В. А.) забезпечити виділення коштів для 
відрядження. 

 
5.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою 
 

Голова Т.І. Баранова 

 

 

 

 

Про проведення комплексної перевірки діяльності Держархіву 

Хмельницької області 

від 30 червня 2016 року № 74 
 
Відповідно до п. 2.5.1.2 Плану роботи Державної архівної служби 

України на 2016 рік, затвердженого Головою Державної архівної служби 
України, 

НАКАЗУЮ: 
 
1. Провести комплексну перевірку діяльності Державного архіву 

Хмельницької області з 11 по 15 липня 2016 року. 
 
2. Затвердити склад робочої групи для проведення комплексної перевірки 

діяльності Державного архіву Хмельницької області: 
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Паламарчук І. С. – заступник директора департаменту – начальник 
відділу зберігання та обліку документів Національного архівного фонду 
Укрдержархіву, голова робочої групи; 

Лісовська Є. І. – заступник директора Центрального державного 
історичного архіву України, м. Львів (за згодою); 

Кузнєцова М. І. – начальник відділу формування Національного 
архівного фонду Укрдержархіву; 

Прокоф’єв Г. В. – головний спеціаліст відділу регіональної політики та 
контролю за додержанням законодавства про НАФ Укрдержархіву; 

Гордіюк О. С. – головний спеціаліст відділу європейської інтеграції та 
взаємодії з міжнародними та громадськими організаціями Укрдержархіву. 

 
3. Членам робочої групи до 22 липня 2016 року підготувати та подати 

керівнику робочої групи матеріали для узагальнення та підготовки до розгляду 
на засіданні колегії Укрдержархіву питання про підсумки комплексної 
перевірки діяльності Державного архіву Хмельницької області. 

 
4. Сектору кадрової роботи, державної служби та запобігання корупції 

Укрдержархіву підготувати накази про відрядження до Державного архіву 
Хмельницької області. 

 
5. Управлінню фінансово-економічного та матеріально-технічного 

забезпечення Укрдержархіву (Стадник В. А.) забезпечити виділення коштів для 
відрядження. 

 
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Голова Т. І. Баранова 

 

 


