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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27 вересня 2017 р. № 686-р 

Київ

Про виділення коштів для здійснення першочергових
невідкладних заходів, спрямованих на запобігання

виникненню надзвичайної ситуації на території
Тернопільської області

1.  Виділити  Тернопільській  облдержадміністрації  26  млн.  гривень  для  здійснення
першочергових невідкладних заходів, спрямованих на запобігання надзвичайній ситуації, що
може виникнути у разі руйнування будівлі Державного архіву Тернопільської області.

Міністерству  фінансів  здійснити  зазначені  видатки  за  рахунок  коштів  резервного
фондудержавного бюджету.

2. Тернопільській обласній державній адміністрації:
затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством економічного розвитку і
торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із здійсненням першочергових
невідкладних заходів, передбачених пунктом 1 цього розпорядження;

подати до 28 грудня 2017 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству
фінансів,  Міністерству  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального
господарства та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених
згідно з цим розпорядженням.
Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН

Інд. 75

                           ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ

                                        В  УКРДЕРЖАРХІВІ  

5 липня у конференц-залі Українського національного інформаційного 
агентства «Укрінформ» відбувся круглий стіл на тему: «Проблеми розміщення 
та збереження цілісності архівно - музейних фондів Центрального державного 
архіву-музею літератури і мистецтва України».
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27 липня відбулося засідання Центральної експертно-перевірної комісії 
Укрдержархіву. 

3 серпня відбулося засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву, 
на якому були розглянуті наступні питання:

1. Про розгляд проекту наказу Міністерства юстиції України "Про 
затвердження Порядку ціноутворення та надання платних послуг, які 
надаються архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних 
коштів"

2. Про розгляд проекту збірника форм "Планово – звітна документація 
архівних установ України та установ, що входять до сфери управління 
Державної архівної служби України".

23 серпня Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова та 
відповідальні працівники Укрдержархіву ознайомилися з експозицією виставки
документів до Дня Державного Прапора України та 26-ї річниці незалежності 
України, підготовленою Центральним державним архівом вищих органів влади 
та управління України.

Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова взяла участь в 
урочистостях з нагоди Дня незалежності України та відкритті виставки «Шлях 
Держави. Символи відродження», що відбулася у Будинку Верховної Ради 
України. 

24 серпня  Указом Президента України № 251/2017 «Про відзначення 
державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України»за 
значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, 
науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові 
здобутки та високий професіоналізм нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ 
ступеня директора Державного архіву Луганської області Безгинську Катерину 
Миколаївну.

4 вересня  Державна архівна служба України презентувала документальну 
виставку он-лайн з нагоди відзначення 125-річчя з дня народження Патріарха 
Йосипа Сліпого (Йосипа Коберницького-Дичковського).

5 вересня  відбулося чергове засідання колегії Державної архівної служби 
України під головуванням Голови Укрдержархіву Тетяни Баранової за участю 
керівників структурних підрозділів Укрдержархіву, директорів державних 
архівних установ, спеціальних установ страхового фонду документації. 

7 вересня   заступник Голови Державної архівної служби України Ігор 
Бондарчук та відповідальні працівники Укрдержархіву взяли участь у 
засіданні Організаційного комітету з підготовки і проведення заходів у зв'язку з
80 - ми роковинами Великого терору - масових політичних репресій 1937-1938 
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років під головуванням Віце-прем'єр-міністра України, голови Організаційного 
комітету Павла Розенка.

20 вересня  під головуванням заступника Голови Укрдержархіву Ігоря 
Бондарчука за участю працівників Укрдержархіву і Національного банку 
України, директора ЦДЕА України Юрія Ковтанюка відбулася робоча нарада 
«Обговорення змін до Положення про порядок формування, зберігання та 
знищення електронних архівів у Національному банку України і банках 
України».

21 вересня  Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова взяла 
участь у відкритті круглого столу «Архівна справа в Україні: підсумки та 
перспектива майбутнього», який організований Українським науково-
дослідним інститутом архівної справи та документознавства спільно із Спілкою
архівістів України, за підтримки Державної архівної служби України та 
центральних державних архівних установ України з нагоди 100-річчя від дня 
створення системи архівних установ України. 

27 вересня  директору Державного архіву Івано-Франківської області 
Гринику І. І. на Всеукраїнській науково - практичній конференції «Русалка 
Дністровая» вручено свідоцтво Національної Спілки краєзнавців України про 
присвоєння звання «Почесний краєзнавець України» за значний особистий 
внесок у розвиток краєзнавчого руху, збереження національної історико-
культурної спадщини України.

27 вересня Голова Комітету з питань культури і духовності Микола 
Княжицький відвідав Центральний архів-музей літератури і мистецтва України.
У зустрічі взяли участь керівництво Державної архівної служби та 
представники національного заповідника «Софія Київська». Під час зустрічі 
були обговорені варіанти вирішення питань, пов’язаних з ситуацією, що 
виникла через аварійний стан будинку, а саме йшлося про можливість 
реставрації та перенесення архівів державного значення.

26-29 вересня  директор Центрального державного електронного архіву 
України Ю. С. Ковтанюк та директор Українського науково-дослідного 
інституту архівної справи та документознавства О. Я. Гаранін взяли участь у 
роботі VII Міжнародного семінару «Лики пам'яті. Новітні технології 
збереження та відновлення рукописної і друкованої спадщини», який був 
організований науково-дослідним інститутом давніх рукописів ім. Месропа 
Маштоца «Матенадаран» (м. Єреван, Республіка Вірменія) та відвідали з 
робочим візитом Національний архів Вірменії. 

29 вересня під головуванням Голови Державної архівної служби України 
Тетяни Баранової та народного депутата України, голови Підкомітету з питань 
економічного, секторального співробітництва та поглибленої і всеохоплюючої 
зони вільної торгівлі між Україною та ЄС Комітету Верховної Ради України з 
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питань європейської інтеграції Оксани Білозір у приміщенні Центрального 
державного архіву-музею літератури і мистецтва України відбувся круглий 
стіл, присвячений збереженню та примноженню документальної пам’яті 
українського народу. 

                              У ДЕРЖАВНИХ АРХІВНИХ УСТАНОВАХ

В Українському науково-дослідному інституті архівної
справи та документознавства

5  липня директор  УНДІАСД  О. Я. Гаранін  взяв  участь  у  засіданні
Круглого  столу  «Проблеми  розміщення  та  збереження  цілісності  архівно-
музейних  фондів  Центрального  державного  архіву-музею  літератури  і
мистецтва України», яке відбулося в приміщенні конференц-залу Українського
національного інформаційного агентства «Укрінформ».

7  липня директор  УНДІАСД  О. Я. Гаранін,  як  виконавчий  директор
Спілки  архівістів  України,  взяв  участь  в  урочистостях,  які  відбулися  в
Київському  міському  будинку  вчителя  в  рамках  угоди  про  співпрацю  між
Центральним державним архівом зарубіжної україніки та Будинком учителя.

27 липня заступник директора УНДІАСД Н. М. Христова взяла участь у 
засіданні Центральної експертно-перевірної комісії Укрдержархіву.

1 серпня набули чинності Правила охорони праці в архівних установах,
розроблені  науковцями  УНДІАСД.  Правила  затверджені  Міністерством
соціальної політики 18 квітня 2017 р. та зареєстровані в Міністерстві юстиції 17
липня 2017 р.

1 серпня заступник директора УНДІАСД Н. М. Христова взяла участь у
засіданні  науково-методичної  ради  Центрального  державного  історичного
архіву України, м. Київ.

3 серпня заступник директора УНДІАСД Н. М. Христова взяла участь у 
засіданні Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву.

1 вересня директор УНДІАСД О. Я. Гаранін виступив перед студентами
Київського педагогічного університету ім. Б. Д. Грінченка з лекцією про основи
архівної справи в Україні. 



12 вересня директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв  участь у черговому
засіданні  колегії  Центрального  державного  архіву-музею  літератури  і
мистецтва  України,  на  якому  було  розглянуто  питання:  про  стан  виконання
структурними підрозділами ЦДАМЛМ України планових завдань за І півріччя
2017  року;  про  стан  дотримання  законодавства  України  у  сфері  кадрової
політики; про дотримання Закону України «Про звернення громадян»; про хід
виконання  Плану  усунення  недоліків,  виявлених  під  час  комплексної
позапланової перевірки ЦДАМЛМ України; про роботу зі ЗМІ.

20 вересня  підписано договір про наукову співпрацю між УНДІАСД та
Навчально-науковим  Гуманітарним  інститутом  Національного  авіаційного
університету.  Предметом угоди є  взаємовигідна  та  рівноправна  співпраця  за
спільними напрямами роботи сторін.

20-21  вересня аспірантка  УНДІАСД  Ю. Г. Чернятинська  у  складі
делегації  українських  архівістів  взяла  участь   у  VII конгресі  польських
архівістів, який відбувся у м. Кельце під гаслом «Архіви без кордонів».

21 вересня відбулося засідання Круглого столу з міжнародною участю:
«Архівна  справа  в  Україні:  підсумки сторіччя  та  перспектива майбутнього»,
присвячене  100-річчю  від  дня  створення  першого  державного  органу
управління  системою  архівних  установ  України.  Організаторами  заходу
виступили  Український  науково-дослідний  інститут  архівної  справи  та
документознавства та Спілка архівістів України за підтримки Укрдержархіву. В
числі  співорганізаторів - Білоруський  науково-дослідний  інститут
документознавства  та  архівної  справи,  Білоруський  державний  університет,
Київський  національний  університет  імені  Тараса  Шевченка,  Центральний
державний кінофотофоноархів  ім. Г. С. Пшеничного,  Центральний державний
електронний архів України. На засіданні Круглого столу були присутні понад
130 учасників і гостей. До обговорення було запропоновано такі важливі теми,
як «Місце та статус архіву в державі», «Сучасні технології в архівах», «Архівіст
майбутнього».

26-29  вересня директор  УНДІАСД  О. Я. Гаранін  взяв  участь  у
VII Міжнародному семінарі «Обличчя пам’яті.  Новітні технології  збереження
та відновлення рукописної та друкованої спадщини», організованому науково-
дослідним  інститутом  стародавніх  рукописів  ім. Месропа  Маштоца
«Матенадаран»  (Єреван,  Республіка  Вірменія),  де  виступив  з  лекцією
«Практика  Українського  науково-дослідного  інституту  архівної  справи  та
документознавства (УНДІАСД) при розробці методики оцінювання фізичного
стану архівних документів на паперовій основі».
 



           У Центральному державному архіві вищих органів влади
та управління України

 1-14  липня  у  рамках  реалізації  “Стратегії  національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки” та у відповідності з навчальним
планом  історичного  факультету  Київського  національного  університету  імені
Тараса Шевченка в архіві проходила практика студентів історичного факультету,
під час якої проведено тематичні заняття та лекції: “Архіви України в світовому
інформаційному  просторі”,  “Джерельна  база  ЦДАВО  України:  розширення
доступу”,  “Українська  революція:  архівні  хроніки  за  документами  ЦДАВО
України”,  “Використання  документів  ЦДАВО  України  для  реалізації  прав
громадян на інформацію та соціальний захист”.

3 липня  у  рамках проекту “Українська революція:  архівні  хроніки” до
100-річчя  Української  революції  (1917–1921)  на  офіційному  сайті  та  в
приміщенні  ЦДАВО  України  розміщено  “Календар  Української  революції.
Липень”. 

18 липня  архівіст І категорії відділу використання інформації документів
К. І. Криворучко виступила на літературно-мистецькому вечорі “Поети на тлі
доби: Олександр Олесь та О. Ольжич”, який відбувся відбувся в Національному
музеї літератури України.

21 липня  архівіст І категорії відділу використання інформації документів
К. І. Криворучко надала інтерв'ю Радіо “Свобода” та телеканалу “Київ” під час
мітингу вшанування пам'яті Олени Теліги та О. Ольжича, українських поетів,
діячів  ОУН,  які  загинули  від  рук  нацистів.  Захід  відбувся  на  території
Меморіального комплексу “Бабин Яр”.

31 липня  відбулося засідання колегії ЦДАВО України, на якому, зокрема,
розглянуто питання про хід виконання планових завдань у ІІ кварталі 2017 р.

4 серпня  вийшли в світ два фотоальбоми, в яких використано документи з
фондів  ЦДАВО  України.  Один  присвячений  100-річчю  створення  першого
українського  уряду  (“На  шляху  відновлення  та  утвердження  державності”).
Другий  –  100-річчю  української  національної  революції  (“За  Україну,  за  її
волю, за честь і волю, за народ!”).

14 серпня  у рамках проекту “Українська революція: архівні хроніки” до
100-річчя  Української  революції  (1917–1921)  на  офіційному  сайті  та  в
приміщенні  ЦДАВО  України  розміщено  “Календар  Української  революції.
Серпень”.

21 серпня  у приміщенні ЦДАВО України розміщено виставки документів
до Дня Державного Прапора України та 26-ї річниці незалежності України.



22  серпня  у  читальному  залі  архіву  в  рамках  серії  “Гортаючи  архівні
сторінки”  відбулася  електронна  презентація  документів  до  Дня  Державного
Прапора України.

23 серпня  документи з фондів ЦДАВО України представлено на виставці
“Шлях  Держави.  Символи  відродження”,  присвяченій  25-й  річниці  передачі
повноважень  Президентом  УНР  в  екзилі  Миколою  Плав'юком  Президенту
України Леоніду Кравчуку.

23  серпня  у  читальному  залі  архіву  в  рамках  серії  “Гортаючи  архівні
сторінки”  відбулася  електронна  презентація  документів  до  26-ї  річниці
незалежності України.

4 вересня  у рамках проекту “Українська революція: архівні хроніки” до
100-річчя  Української  революції  (1917–1921)  на  офіційному  сайті  та  в
приміщенні  ЦДАВО  України  розміщено  “Календар  Української  революції.
Вересень”.

21 вересня  заступник директора архіву А. В. Обжелян провела екскурсію
архівосховищами  ЦДАВО  України  для  учасників  круглого  столу  “Архівна
справа  в  Україні:  підсумки  сторіччя  та  перспектива  майбутнього”,
присвяченого  100-річчю  від  дня  створення  першого  державного  органу
управління системи архівних установ України.

28  вересня  у  рамках  реалізації  “Стратегії  національно-патріотичного
виховання  дітей  та  молоді  на  2016–2020  роки”  та  у  відповідності  з  планом
Навчально-наукового інституту інформаційної  безпеки Національної  академії
Служби безпеки України   для студентів проведено тематичні заняття та лекції:
“Архіви  України  в  світовому  інформаційному  просторі”,  “Джерельна  база
ЦДАВО  України:  розширення  доступу”,  “Українська  революція:  архівні
хроніки за документами ЦДАВО України”, “Використання документів ЦДАВО
України для реалізації прав громадян на інформацію та соціальний захист”.

У Центральному державному архіві громадських об’єднань
України

3-14  липня   у  ЦДАГО України  проходила  архівна  практика  студентів
історичного  факультету  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка,  в  ході  якої  вони  ознайомилися  з  основними  напрямками  роботи
архіву –  формуванням  Національного  архівного  фонду,  забезпеченням
збереженості документів та їх використанням.

14 липня у рамках співпраці з Міністерством молоді та спорту України в
напрямку  організації  роботи  з  формування  Національного  архівного  фонду
документами  спортивних  і  молодіжних  громадських  формувань
ЦДАГО України провів семінар на тему «Впровадження нормативних актів з



питань діловодства та забезпечення збереженості документів у практику роботи
спортивних  громадських  організацій».  Також  під  час  семінару  було
презентовано  виставку  документів  із  фондів  архіву  «Фізкультура  і  спорт  в
житті  українців:  архівні  документи  розповідають»  та  проведено  оглядову
екскурсію.

25  липня   відбулося  засідання  Експертно-перевірної  комісії
ЦДАГО України,  на  якому  розглянуто  питання  про  фондування  нових
надходжень документів Центрального комітету Професійної спілки працівників
зв’язку  України,  Комісії  допомоги  українському  студентству  (КоДУС),
Політичної партії «Українська платформа».

Липень  на державне зберігання до ЦДАГО України прийнято документи
політичної партії «Українська платформа» за 2009-2011 рр.

1  серпня   в  газеті  «Голос  України»   вийшла  друком  публікація
ЦДАГО України, присвячена 100-річчю Української революції – «Повернуті із
забуття: архівні документи про видатних земляків», підготовлена завідувачем
сектору використання інформації та довідкового апарату архіву І.В. Журжою.

12 серпня  в газеті «Голос України»  у рубриці «До 100-річчя Української
революції» вийшла друком добірка документів «Під пильним наглядом влади»,
підготовлена  завідувачем  сектору  використання  інформації  та  довідкового
апарату  архіву  І.В. Журжою  до  140-ї  річниці  від  дня  народження
О.С. Грушевського.

23  серпня   до  Дня  незалежності  України  в  читальному  залі
ЦДАГО України  відкрилася  виставка  документів  із  фондів  архіву,  що
розкривають  державотворчий  процес  в  Україні  на  рубежі  1990-х  років  та
боротьбу українців за соборність під час Помаранчевої революції та Революції
гідності.

7 вересня  відбулося засідання Науково-методичної ради ЦДАГО України,
на якому розглянуто питання про підготовку наукових публікацій працівників
архіву та документальної виставки, присвяченої 100-річчю архівної системи в
Україні.

13  вересня   відбулося  засідання  колегії  ЦДАГО України,  на  якому
розглянуто питання про підготовку архіву до осінньо-зимового періоду 2017-
2018 рр.  та  про  стан  і  перспективи  створення  страхового  фонду  документів
НАФ в архіві.

14 вересня  на веб-сайті ЦДАГО України розміщено виставку документів
із  фондів  архіву,  присвячену  100-річчю від  дня  створення  системи архівних
установ України.

19  вересня   до  Дня  партизанської  слави,  в  рамках  архівної  освітньо-
пізнавальної  програми  для  молоді  «Відкрий  історичну  правду  сам»,  для
слухачів  Національної  академії  Служби  безпеки  України  директор
ЦДАГО України  О.В. Бажан  прочитала  лекцію  на  тему  «Документи



ЦДАГО України як джерело вивчення історії руху опору в роки Другої світової
війни» та провела оглядову екскурсію.

21 вересня  документи із фондів ЦДАГО України представлені на виставці
«Діла  добрих  оновляються…»,  присвяченій  125-річчю  від  дня  народження
шевченкознавця  Михайла  Новицького,  урочисте  відкриття  якої  відбулося  в
Музеї книги і друкарства України Національного Києво-Печерського історико-
культурного заповідника.

22  вересня   директор  ЦДАГО України  О.В. Бажан  провела  лекційне
заняття  на  тему  «Документаційне  забезпечення  діяльності  установи:
ретроспективний екскурс» для студентів спеціальності «Документознавство та
інформаційна  діяльність»  Державного  університету  телекомунікацій.  Також
студентам  влаштували  оглядову  екскурсію,  під  час  якої  вони  отри  мали
інформацію  про  історію  архіву,  основні  напрямки  його  діяльності  та
документи, що зберігаються в ЦДАГО України.

26 вересня   директор ЦДАГО України О.В. Бажан та начальник відділу
використання  інформації  документів  С.І. Власенко  в  рамках  освітньо-
пізнавального  проекту  «Архівна  аудиторія  історика”  провели  для  студентів
4 курсу  факультету  гуманітарних  наук  Національного  університету  «Києво-
Могилянська  академія»  заняття  на  тему  «Документи  ЦДАГО України  як
джерело вивчення історії України ХХ-ХХІ ст.», а також оглядову екскурсію.

 
У Центральному державному історичному архіві України, м.Київ

5  липня  у  Центральному  державному  історичному  архіві  України,  м.  Київ
розпочалася  архівно-музейна  практика  студентів  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка ІІ року навчання ОР «Бакалавр» напряму
підготовки «історія».

11 липня  на відзначення 980-річчя від першої згадки у «Повісті минулих літ»
бібліотеки князя Ярослава Мудрого у читальному залі ЦДІАК України відкрито
виставку мініатюрних та малоформатних рукописних й друкованих книжок з
фондів архіву.
Більшість  представлених  книжок  –  це  богослужбова  література,  теологічні
праці  всесвітньовідомих  отців  церкви,  українських  письменників-полемістів,
отців-єзуїтів, праці з історії Стародавнього світу, Речі Посполитої, підручники,
літературні й філософські твори.

13 липня на базі ЦДІАК України відбулося практичне заняття для студентів І
курсу  навчання  спеціальності  "Історія  та  археологія"  Національного
університету "Києво-Могилянська академія".



4 серпня  на офіційному сайті  ЦДІАК України опубліковано документальну
виставку  до  210-річчя  від  дня  народження  Івана  Максимовича  Сошенка,
українського живописця. На виставці представлені документи  різних фондів
архіву,  пов’язані  з  викладацькою  діяльністю  художника  Івана  Максимовича
Сошенка, його дружніми стосунками з Т. Г. Шевченком, метричний запис про
народження художника.

8 серпня  у читальному залі  ЦДІАК України відкрито виставку “Тернистий
шлях  до  Незалежності:  перші  кроки”,  приурочену  до  Дня  Незалежності
України. На виставці представлено документи XVII–XVIII ст., які засвідчують
події,  що  стали  важливими  віхами  на  шляху  становлення  української
державності.

23  серпня   у Національному  музеї  літератури  України  відкрилася  виставка
"Письменники-державотворці"  до  100-річчя  української  революції,  на  якій
представлено копії документів з фондів Центрального державного історичного
архіву України, м. Київ.

24  серпня   до  Дня  Незалежності  України  відбувся  ефір  документального
проекту  "Україна.  Повернення  своєї  історії"  каналу  1+1,  в  якому  було
використано документи Центрального державного історичного архіву України,
м. Київ.

30 серпня  на офіційному сайті ЦДІАК України опубліковано документальну
виставку  до  200-річчя  від  закладення  наріжного  каменю  київського  римо-
католицького собору Святого Олександра.
На виставці представлено документи, присвячені ранньому та новому періоду
історії  найстарішого  римо-католицького  храму  Києва,  пов’язаним  із  ним
видатним особам та парафіяльному життю ХІХ – першої чверті ХХ ст.

8 вересня  у Національному музеї Тараса Шевченка у рамках міжмузейного
історико-культурного проекту «Забуте Межигір’я» відбулася лекція завідувача
сектору  відділу  довідкового  апарату  та  обліку  документів  ЦДІАК України,
кандидата історичних наук Олексія Кузьмука «Ченці Межигірського монастиря
і  їх  роль  у  духовному  житті  козацтва».  Автор  також  презентував  книгу
«Межигірська  старовина:  нариси  з  історії  Києво-Межигірського  в  ім’я
Преображення Господнього чоловічого монастиря в XVI–XVIII століттях».

22 вересня  на офіційному сайті ЦДІАК України опубліковано документальну
виставку  до  200-річчя  від  дня  народження  Миколи  Івановича  Костомарова,
українського та російського історика, письменника, літературознавця, педагога,
етнографа,  фольклориста,  суспільно-політичного діяча,  одного із  засновників
Кирило-Мефодіївського братства. 



27  вересня  директор  архіву  Ольга  Музичук  взяла  участь  у  прямому  ефірі
програми "Ранок по-київськи" ТК "Київ" на тему: "Топографія середньовічної
України". 

28  вересня  на  офіційному  сайті  та  у  читальному  залі  ЦДІАК України
презентовано документальну виставку до 100-річчя системи архівних установ
України. 

29 вересня  у рамках відзначення 165-річчя від дня заснування ЦДІАК України
та  100-річчя  системи архівних установ  України  відбулася  тематична  зустріч
колективу  архіву  з  працівниками  галузевих  державних  архівів  України.
Обговорено  питання  організації  зберігання  документів  НАФ,  поповнення
архівних  колекцій,  створення  довідкового  апарату  та  напрями  використання
документної інформації, впровадження сучасних технологій, специфіки роботи
користувачів  читальних  залів,  особливості  роботи  з  документами  різних
фондоутворювачів. Учасникам зустрічі  презентовано виставку найяскравіших
документів із фондів архіву, а також тих, що є дотичними профілю галузевих
державних архівів. 

У Центральному державному архіві-музеї літератури і
мистецтва України

5  липня  в  Укрінформі  відбувся  «круглий  стіл»  на  тему:  «Проблеми
розміщення та  збереження цілісності  архівно-музейних фондів  Центрального
державного  архіву-музею  літератури  і  мистецтва  України»,  організаторами
якого виступили Державна архівна служба України та Центральний державний
архів-музей літератури і мистецтва України.

 
6  липня  у  рамках  відзначення  100-річчя  створення  системи  архівних

установ   України  та  100-ї  річниці  з  дня  заснування  Національної  академії
образотворчого  мистецтва  і  архітектури  відбулося  урочисте  відкриття
художньо-документальної  родинної  виставки  до  100-річчя  заслуженого
художника  України  Володимира  Ілліча  Масика  (1917-1996)  та  70-річчя
художника  Олександра  Володимировича  Масика  –  «Стежина  від  батька  до
сина».

28 липня відбулася зустріч директора ЦДАМЛМ України Олени Чижової
та начальника відділу формування НАФ Олени Рачковської з керівником фонду
Бориса Гмирі Ганною Василівною Принц, у ході якої обговорювались питання
співпраці та було передано Архіву-музею цінні видання та ювілейну монету,
випущену до 100-річчя від дня народження видатного українського співака Б.
Гмирі.



2 серпня  у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з
нагоди  100-річчя  від  дня  народження  українського  поета,  журналіста,
заслуженого  діяча  мистецтв  України  Олекси  Яковича  Ющенка  на
інформаційних  ресурсах  Архіву-музею  в  мережі  Інтернет  представлено
документи з особового фонду митця.

11 вересня  у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та
з  нагоди  115-ї  річниці  від  дня  народження  українського  письменника,
журналіста,  автора  творів  для  дітей  Олеся  Васильовича  Донченка  на
інформаційних ресурсах Архіву-музею в мережі Інтернет розміщено документи
з особового фонду митця.

11  вересня  на  прохання  користувачів  у  рамках  віртуального  проекту
«АРХІВажлива СПРАВА» на  інформаційних ресурсах Архіву-музею в мережі
Інтернет   розміщено  повідомлення  про  українську  письменницю  Докію
Гуменну.

11  вересня   ЦДАМЛМ  України  взяв  участь  у  новому  видавничому
проекті.  Вийшла  друком  нова  книга  спогадів  Тетяни  Кардиналовської
«Невідступне минуле» з  продовженням,  написаним доньками Тетяни Асею і
Мірталою  «Від  темряви  до  світла»,  у  якій  було  використано  документи  з
архівного зібрання ЦДАМЛМ України. 

18  вересня  ЦДАМЛМ  України  проінформував  користувачів  про
прийняття  на  постійне  зберігання  документів  фонду  №  1009  Державного
підприємства  «Українська  студія  хронікально-документальних  фільмів»  за
1997–2002 рр. у кількості 50 справ.

21  вересня  директор  архіву  О.В.Чижова  виступила  на  круглому  столі
«Архівна  справа  в  Україні:  підсумки  та  перспектива  майбутнього»,
організованому Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та
документознавства,  Спілкою  архівістів  України,  за  підтримки  Державної
архівної служби України.

21 вересня відбулася презентація виставки «Діла добрих оновляться…»,
присвячена  125-річчю від  дня  народження М.  М.  Новицького  у  приміщенні
Музею книги та друкарства України.

21 вересня у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з
нагоди 85-річчя від дня народження всесвітньо відомого українського співака,
Героя України Анатолія Солов`яненка (1932–2017) на інформаційних ресурсах
Архіву-музею  в  мережі  Інтернет  розміщено  документи  з  особового  фонду
митця.

21 вересня у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з
нагоди 125- річчя від дня народження українського літературознавця Михайла
Михайловича  Новицького  (1892–1964)  на  інформаційних  ресурсах  Архіву-
музею в мережі Інтернет розміщено документи з особового фонду митця.



26  вересня   відбулася наукова  конференція  «Бібліотекарки  України:
Марія  Грідіна»  в  приміщенні  Державної  наукової  архітектурно-будівельної
бібліотеки ім. В. Г. Заболотного.

27  вересня  ЦДАМЛМ  відвідав  голова  Комітету  з  питань  культури  і
духовності Верховної Ради України Микола Княжицький.  

29 вересня  під головуванням Голови Державної архівної служби України
Тетяни  Баранової  та  народного  депутата  України  Оксани  Білозір  відбулося
засідання  круглого  столу,  присвячене  збереженню  та  примноженню
документальної пам’яті українського народу.  

У  Центральному  державному  історичному  архіві  України,
м.Львів

10 серпня   співробітник Інституту молекулярної біології Кітам В. О. провів
обстеження архівосховиш ЦДІАЛ на предмет виявлення біологічних шкідників.

21 серпня до Дня Державного прапора України та 26-ї річниці проголошення
Незалежності України доктор історичних наук, член Комісії державних нагород
і геральдики при Президентові  України,  Голова Українського Геральдичного
Товариства  Андрій  Богданович  Гречило  прочитав  лекцію  для  працівників
архіву на тему: «Державна символіка України: традиції і сучасність».  

7 вересня проведена ознайомлювальна екскурсія та лекція про документи, що
зберігаються у ЦДІАЛ для працівників Генерального консульства Республіки
Польща у Львові.

 12 вересня у приміщенні архіву відбулись зйомки документального фільму для
телеканалу "ЗІК", присвяченого 500-річчю Реформації в Україні.

15 вересня начальник відділу використання інформації документів Смольський
І. Р. виступив з лекцією на тему "Джерела до історії і культури євреїв Львова у
ЦДІАЛ" в єврейській молодіжній студентській організації "Гілель" (м. Львів).

19 вересня заступник директора архіву Стефаник О. Ю. взяла участь у семінарі
"Програма  Транскордонного  співробітництва  Польща-Білорусь-Україна  2014-
2020 рр."



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

7 липня  до 110-річчя від дня народження Олега Ольжича  на офіційному
веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного презентовано добірку
фотодокументів про життя та творчість українського поета.

8 липня  на офіційному веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного
розміщено  добірку  фотофонодокументів  з  нагоди  70-річчя  від  дня
народження українського оперного співака А. І. Кочерги.

18 липня  під  час  урочистого  засідання  Кабінету  Міністрів  України,
присвяченого  100-річчю  Уряду  України,  презентовано  кіно-  та
фотодокументи із фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. У ході
засідання  Першим  віце-прем'єр-міністром  України-міністром
економічного  розвитку  і  торгівлі  України  С.  І.  Кубівим  презентовано
фотолітопис  «На  шляху  відновлення  та  утвердження  державності»,  у
якому використано документи з архівної колекції.

 15 серпня  на офіційному веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного
розміщено інтерактивні документальні видання «Шевченкове слово голосом
ХХ  століття»  та  «Микола  Вінграновський  у  проекції  аудіовізуальних
документів».

 До 26-ї  річниці  незалежності  України на  офіційному веб-сайті  ЦДКФФА
України ім. Г. С. Пшеничного розміщено виставку архівних фотодокументів
«Українська незалежність. Спортивні здобутки».

 27  cерпня  до  115-річчя  від  дня  народження  українського  письменника,
сценариста Ю. І. Яновського на офіційному веб-сайті ЦДКФФА України ім.
Г. С. Пшеничного оприлюднено добірку аудіовізуальних документів.

14 вересня до  100-річчя  від  дня  створення  системи  архівних  установ
України на офіційному веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного
розміщено добірку фотодокументів.

15 вересня  директор  ЦДКФФА  України  ім.  Г.  С.  Пшеничного
В. Берковський  взяв  участь  у  вечорі  вшанування  пам'яті  українського
поета  та громадського  діяча  Павла  Тичини,  який  відбувся  в  Музеї-
квартирі  Павла  Тичини  (Київ).  У  рамках  проведення  заходу  була
презентована тематична відеодобірка за документами архіву.



 21  вересня  заступник  директора  архіву  Т.  Ємельянова  виступила  з
доповіддю  на  тему  «Комплектування  аудіовізуальними  документами  в
цифрову епоху: нові можливості  і  нові  виклики» у рамках круглого столу
«Архівна  справа  в  Україні:  підсумки  та  перспектива  майбутнього»,
організованого Українським науково-дослідним інститутом архівної справи
та документознавства спільно із  Спілкою архівістів України з нагоди 100-
річчя  від  дня  створення  системи  архівних  установ  України.  Учасникам
заходу було презентовано архівні  кіно-  і  фотодокументи з  історії  архівної
справи. 

 До 85-річчя від дня народження українського співака А. Б. Солов’яненка на
офіційному  веб-сайті  ЦДКФФА  України  ім. Г. С. Пшеничного  розміщено
добірку аудіовізуальних документів з архівної колекції.

 29 вересня  в ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного проведено зустріч з
директором архіву  та  бібліотеки  Інституту  дослідження ідишу (The  YIVO
Archives  and  Library,  New  York)  Л. Шолоховою,  під  час  якої  обговорено
питання співпраці  з  використання та обміну копіями архівних документів,
проведення  спільних  заходів  з  обміну  досвідом  у  галузі  збереження  та
реставрування  історико-культурної  спадщини  українського  та  єврейського
народів.
 29  вересня заступник  директора  Т.  Ємельянова  та  начальник  відділу
використання інформації документів Т. Макарова взяли участь у круглому
столі на тему «Історична спадщина в архівах України», присвяченому 100-
річчю архівної справи в України.

У Центральному державному науково-технічному архіві України

17 липня у ЦДНТА України розпочала роботу музейно-архівна практика
студентів  II  курсу  історичного  факультету  Харківського  національного
університету імені В. Н. Каразіна.

У  рамках  циклу  занять  проведено  екскурсію,  у  ході  якої  практиканти
ознайомилися з  основними принципами комплектування архіву,  зберіганням,
реставрацією та використанням документів НАФ.

З  вітальним  словом  перед  студентами  виступив  в.  о.  директора
В. І. Гарагуля.  Науковий  співробітник  відділу  використання  інформації
документів Д. І. Ожиганов супроводжував екскурсантів приміщеннями архіву,
розповів  про  особливості  науково-технічної  документації,  продемонстрував
основні види документів з фондів ЦДНТА України.

 



23  серпня  на  виконання  Указу  Президента  України  від  15.05.2017  №
132/2017  у  ЦДНТА України  проведено  урочисті  заходи  на  відзначення  26-ї
річниці незалежності України та Дня Державного Прапора України. Зокрема,
відбулося  урочисте  підняття  Державного  Прапора  України.  Вітальне  слово
виголосив директор архіву  Семенов Є.  В.  на урочистих зборах колективу.З
доповіддю виступив науковий  співробітник відділу використання інформації
документів Голубкіна Г. С.
 

 

14  вересня  у  читальному  залі  ЦДНТА  України  відкрито  виставку
документів на тему:  «Шкільні зошити та папір спеціального призначення (за
звітами  про  науково-дослідні  роботи  Українського  інституту  паперу)»,  яку
присвячено 230-річчю Понінківської  картонно-паперової  фабрики – одного з
найбільших  підприємств  картонно-паперової  промисловості  України.   Для
експонування відібрано звіти про науково-дослідні роботи 1950–1980-х років з
фонду  Відкритого  акціонерного  товариства  «Український  науково-дослідний
інститут паперу» (УкрНДІП) (без відомчої підпорядкованості), м. Київ (Ф. Р-
113, к. 3-38) з розробки технології виробництва та підвищення якості паперової
продукції.  Особливе місце в експозиції виставки відводиться документам, які
присвячені шкільним зошитам та устаткуванню для їх виготовлення.
На захід завітали студенти I курсу гуманітарного факультету Національного 
аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут». Науковий співробітник відділу використання інформації документів 
Д. І. Ожиганов супроводжував відвідувачів приміщеннями архіву та надав 
фаховий коментар щодо особливостей науково-технічної документації.

 

21  вересня організовано  комплексний  науково-святковий  івент  на  тему
«Архівна  справа  сьогодні:  з вічності  у  майбуття»  до  100-річчя  створення
системи архівних установ України. У програмі заходу відбулися обговорення
актуальних  проблем  архівної  справи,  розгляд  пропозиції  щодо  відновлення
роботи Спілки архівістів України у Харківській області, демонстрація виставки
архівних  документів  «Місце  і  роль  ЦДНТА  України  в  системі  архівних
установ».

У Центральному державному архіві зарубіжної україніки

4 липня директор ЦДАЗУ Ірина Мага  виступила  перед  студентами  ІІ-
го курсу історичного факультету Київського національного університету імені
Тараса  Шевченка  з  лекцією,  під  час  якої   ознайомила  з  історією створення
архіву, його структурою, напрямами діяльності та фондами.



5 липня  директор  ЦДАЗУ Ірина Мага  взяла  участь  у  роботі  круглого
столу  на  тему  «Проблеми  розміщення  та  збереження  цілісності  архівно-
музейних  фондів  Центрального  державного  архіву-музею  літератури  і
мистецтва України», що відбувся в конференц-залі Українського національного
інформаційного агентства «Укрінформ».

5  липня  до  ЦДАЗУ надійшли  в  дар  друковані  та  періодичні  видання
української  діаспори.  Документи  було  передано  Головою  Світової  Ради
Суспільної  Служби  Світового  Конгресу  Українців  Іриною  Ващук,  а  також
Українським  Національним  Об’єднанням  Торонто-Захід  та  Українським
Національним Об’єднанням Торонто за сприяння Юрія Сергійчука.

7 липня старший науковий співробітник ЦДАЗУ Вікторія Шереметьєва у
приміщенні  Київського  міського  будинку  учителя  провела  екскурсію  по
документальній виставці архіву «З піснею через світ» для студентів ІІ-го курсу
історичного  факультету  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка.  Під  час  екскурсії  відвідувачі  виставки  не  лише  ознайомилися  з
представленими документами, але й дізналися про особливості експонування
архівних  документів,  нові  підходи  до  організації  інформаційних  заходів  та
проведення архівних виставок в сучасних умовах.

7  липня у  рамках  співпраці  ЦДАЗУ  з  Київським  міським  будинком
учителя відбулося урочисте нагородження завідувача відділу краєзнавства  та
патріотичного  виховання  КМБУ  Світлани  Володимирівни  Кобюк  грамотою
Спілки  архівістів  України  за  вагомий  особистий  внесок  у  вивчення  та
популяризацію  документів  зарубіжної  україніки  Національного  архівного
фонду серед освітян та молоді.

11  липня  директор  ЦДАЗУ  Ірина  Мага  та  головний  архівіст  Надія
Лихолоб взяли участь у творчій зустрічі «Маловідомий Ежен Деслав: світовий
кіномитець  українського  походження,  український  дипломат,  автор
“Дипломатичної  історії  України”»,  організованій  Міністерством  закордонних
справ України, Французьким інститутом в Україні, Генеральною дирекцією з
обслуговування  іноземних  представництв,  Науковим  товариством  історії
дипломатії та міжнародних відносин.

18  липня  на  сайті  ЦДАЗУ  до  перших  роковин  смерті  української
письменниці, поетеси, громадської діячки та однієї з фондоутворювачів архіву
Ганни  Черінь  було  розміщено  документальну  онлайн  виставку  «Поетка  з



живою душею». Виставка висвітлює життєвий шлях та багатогранну творчість
письменниці, розповідає про її внесок у розвиток громадського життя українців
за кордоном.

25  липня  відбулася  робоча  нарада  директора  ЦДАЗУ  Ірини  Маги  з
начальником управління з питань закордонного українства та етноконфесійного
діалогу Міністерства закордонних справ України Ларисою Дір. В ході зустрічі
обговорювались  напрями  та  форми  співпраці,  а  також  були  досягнуті
домовленості щодо організації спільних інформаційних заходів.

16  серпня  до  ЦДАЗУ  надійшли  документи  Координаційного  комітету
допомоги Україні в США за 1991–2011 рр.,  передані Олександером Полецем
(Міннесота,  США).  Документи  висвітлюють  діяльність  філії  Комітету  в
Міннесоті,  спрямовану на підтримку освітніх,  культурних та  просвітницьких
проектів в Україні.

21 серпня на сайті ЦДАЗУ  розміщено добірку документів, підготовлену
з нагоди 25-ї річниці передачі своїх повноважень Президентом УНР в екзилі
Миколою Плав’юком Президенту України Леоніду Кравчуку.

22  серпня  до  Дня  незалежності  України  на  сайті  ЦДАЗУ   розміщено
документальну  онлайн-виставку  «Мистецькими  стежками  української
незалежності»,  документи  якої  висвітлюють  роль  мистецтва  еміграції  в
активізації процесів, спрямованих на боротьбу за незалежність України.

25  серпня  у   Міністерстві  закордонних  справ  України  відбулося
відкриття документальної виставки «Для України наша любов», підготовленої
ЦДАЗУ до 26-ї річниці незалежності України у рамках зустрічі Міністерства з
делегатами Річних загальних зборів Світового конгресу українців, приурочених
до 50-річчя організації. Експоновані документи, які охоплюють період від доби
Української  Революції  і  до  проголошення Україною незалежності  у  1991 р.,
розповідають  про  політичну,  громадську  та  творчу  діяльність  української
еміграції  у  ХХ  столітті,  спрямовану  на  підтримку  волелюбних  прагнень
українського народу.

27–29 серпня працівники ЦДАЗУ Надія Лихолоб та Дмитро Решетченко
взяли  участь  у  міжнародному  заході  «Дні  української  діаспори  у  Львові»  з
нагоди 50-ліття Світового Конгресу Українців. Під час заходу було проведено
низку  зустрічей  з  представниками  Ради  директорів  СКУ,  світових  рад  та
комісій  СКУ,  громадсько-політичних  та  культурно-освітніх  організацій



української  діаспори  та  обговорено  можливі  напрями  співпраці  з  ЦДАЗУ.
Також  працівники  архіву  взяли  участь  у  Міжнародній  науково-практичній
конференції  «СКУ  в  50  років  і  далі:  Європейський  контекст»,  символічних
акціях «Шана героям», «Українці разом – майбутнє за нами» у «Саду Світового
Українства» та ін.

27  серпня у  Львові  відбулася  презентація  документальної  виставки,
присвяченої  50-літтю  створення  Світового  Конгресу  Українців,  одним  із
співорганізаторів якої був  ЦДАЗУ.  Захід відбувся у рамках  святкування  50-
ліття Світового Конгресу Українців – «Днів української діаспори у Львові». 

4  вересня  ЦДАЗУ  відвідав  громадський  діяч  і  активіст  української
діаспори  в  США,  один  із  фондоутворювачів  ЦДАЗУ  Олександер  Полець
(США). Директор архіву Ірина Мага ознайомила гостя з історією та діяльністю
установи. Під час зустрічі було обговорено шляхи подальшої співпраці.

7  вересня  директор  ЦДАЗУ  Ірина  Мага  та  працівники  архіву  Надія
Лихолоб  і  Вікторія  Шереметьєва  у  рамках  співпраці  з  Київським  міським
будинком учителя взяли участь в урочистому відкритті арт-виставки «З іменем
Сковороди крокуємо у майбутнє».

12 вересня у рамках акції «Архів – школі» та з нагоди 142-ї річниці від
дня народження видатного українського композитора та диригента Олександра
Кошиця ЦДАЗУ репрезентував документальну виставку «З піснею через світ» у
музеї Олександра Кошиця в спеціалізованій школі № 296 м. Києва. Документи
виставки  ілюструють  внесок  музичного  мистецтва  еміграції  у  формування
історичної  пам’яті  українського  народу  та  популяризацію  національної
української ідеї у світі.

25 вересня  до  Дня учителя у приміщенні Київського міського будинку
учителя ЦДАЗУ репрезентував документальну виставку «Українські навчальні
заклади та  наукові  осередки  за  кордоном  (1920–1930-ті  рр.)».  На  виставці
використано  документи,  які  висвітлюють  діяльність  науковців  та  освітян
української  еміграції  у  міжвоєнній  Європі,  спрямовану  на  формування
української наукової інтелігенції та популяризацію знань про Україну у світі.

 У Центральному державному електронному архіві України



 5 липня  директор ЦДЕА України Ковтанюк Ю. С. взяв участь в роботі
круглого  столу «Проблеми  розміщення  та  збереження  цілісності  архівно-
музейних  фондів  Центрального  державного  архіву-музею  літератури  і
мистецтва України», що відбувся у конференц-залі Українського національного
інформаційного агентства «Укрінформ».

7 липня  директор архіву Ковтанюк Ю. С. взяв участь у нараді керівників
підрозділів  з  інформаційних технологій  та  захисту  інформації,  організованої
Державним  агентством  з  питань  електронного  урядування  та  Державною
службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, яка відбулася у
клубі Кабінету Міністрів України.

19  серпня  провідний  архівіст  відділу  інформаційних  технологій  та
захисту інформації Горбач О. С. взяв участь у тренінгу «Кіберзахист критичних
IT-систем:  запобігання/протидія  актуальним  кіберзагрозам»,
організованому Адміністрацією  Держспецзв’язку  спільно  з  Командою
швидкого реагування на комп’ютерні інциденти CERT-UA.

21  серпня  з  нагоди  відзначення  26-ї  річниці  незалежності  України  в
розділі «Виставки онлайн» оновлено виставку «До дня незалежності України».

22 серпня  заступник директора ЦДЕА України Паламарчук Л. В. взяла
участь  в  публічному  обговоренні  дорожньої  карти  розвитку  національної
інтероперабельності.  Захід  проводився  за  ініціативи  Державного  агентства  з
електронного урядування та у партнерстві з фондом «Східна Європа».

31  серпня  працівники  ЦДЕА  України  взяли  участь  у  практичному
навчанні  за  сигналом  «Пожежа»  та  з  правил  користування  вуглекислотним
вогнегасником, яке відбулося на базі ПрАТ «Діпрозв’язок» .

8 вересня  директор архіву Ковтанюк Ю. С. взяв участь у робочій нараді,
присвяченій  створенню  електронного  інформаційного  ресурсу  культурної
спадщини  і  культурних  цінностей  України,  що  відбулася  в  Міністерстві
культури України.

8 вересня  заступник директора  архіву Паламарчук Л. В.  та  провідний
архівіст відділу інформаційних технологій та захисту інформації Горбач О. С.
взяли  участь  у  7-му  щорічному  Datacenters  Innovation  Forum  2017,
організованому Бізнес самітом.

8  вересня  заступник  директора  Паламарчук Л. В.  взяла  участь  у
Всеукраїнському  форумі  фахівців  у  сфері  урядових  комунікацій  «Єдиний
голос», на якому обговорювалися сучасні тенденції електронних та візуальних
комунікацій,  зокрема фахівці  однієї  з  найбільш титулованої  української  веб-
студії Vintage Web Production ділилися досвідом розробки сучасних веб-сайтів.

20 вересня  директор архіву Ковтанюк Ю. С. взяв участь у робочій нараді
«Обговорення  змін  до  Положення  про  порядок  формування,  зберігання  та
знищення  електронних  архівів  у  Національному  банку  України  і  банках
України»,  що відбулася під головуванням заступника Голови Укрдержархіву



Бондарчука І. В.  та  за  участю  працівників  Укрдержархіву  і  Національного
банку України.

21 вересня  директор архіву Ковтанюк Ю. С. та працівники архіву взяли
участь  у  відкритті  круглого  столу  «Архівна  справа  в  Україні:  підсумки  та
перспектива  майбутнього»,  який  був   організований  Українським  науково-
дослідним інститутом архівної справи та документознавства спільно із Спілкою
архівістів  України,  за  підтримки  Державної  архівної  служби  України  та
центральних  державних  архівних  установ  України,  за  технічної  підтримки
ЦДЕА України з нагоди 100-річчя від дня створення системи архівних установ
України.

20-21 вересня  начальник відділу забезпечення  збереженості  та  обліку
документів Чернятинська Ю. Г. у складі делегації українських архівістів взяла
участь  у  VIІ  конгресі  польських  архівістів,  який  проходив  під  гаслом
«Archiwistyka bez granic»у м. Кельце, Республіка Польща.

21  вересня  провідний  архівіст  відділу  інформаційних  технологій  та
захисту  інформації  Сухомлин  О.  В.  взяв  участь  у  черговому  бізнес-форумі
«Open Data Forum», організований за підтримки Державного агентсва з питань
електронного урядування України, Міжнародних Фондів: «Eurasia Foundation»,
«US  AID»,  «UK  AID»,  який  відбувся  на  базі  Національного  культурно-
мистецького та музейного комплексу «Мистецький Арсенал».

         11-21 вересня  заступник директора архіву Паламарчук Л. В. проходила
навчання  в  інституті  підвищення  кваліфікації  керівних  кадрів  Національної
академії  державного  управління  при  Президентові  України за  професійними
програмами  та  програмами  тематичних  короткострокових  семінарів  для
державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

26-28  вересня  директор  архіву  Ковтанюк  Ю.  С.  взяв  участь  у  VII
міжнародному  семінарі  «Лики  пам'яті.  Новітні  технології  збереження  і
відновлення  рукописної  і  друкарської  спадщини»,  що  проходив  у  Науково-
дослідному інституті  давніх рукописів ім.  Месропа Маштоца «Матенадаран»
(м.  Єреван,  Республіка  Вірменія)  за  сприяння  Фонду  розвитку  туризму
Вірменії.

           У Державному архіві Дніпропетровської області

20  липня  в  рамках проведення  Єдиного  дня  інформування  відбулися

зустрічі з колективами організацій та установ Царичанського району за темами:

«Актуальні питання, пов’язані із забезпеченням населених пунктів, об’єднаних

територіальних  громад  та  інших  територій  області  містобудівною



документацією»,  «Головна причина нещасних випадків на воді  –  порушення

правил безпеки!».

17 серпня  в рамках проведення Єдиного дня інформування відбулися

зустрічі з колективами організацій та установ Царичанського району за темами:

«Державний Прапор України», «26-та річниця незалежності України».

21  серпня  з  нагоди  Дня  Державного  Прапору  України,  26-ї  річниці

незалежності України у приміщенні держархіву області розгорнуто виставки:

«Державні символи України», «Україна – рух до незалежності».

22  серпня  на  веб-сайті  архіву  р  у  цифровому  форматі  розміщено

виставку «Україна – рух до незалежності».

21  вересня  з  нагоди  100-річчя  від  дня  створення  архівних  установ

України  в  держархіві  області  відбулося  урочисте  засідання  колегії,на  якій

розглянуто питання: про основні досягнення архівної галузі області за 9 місяців

2017  року;  про  стан  роботи  зі  зверненнями  громадян  та  інші  види

інформаційної  діяльності  в  архівних  установах  області;  про  стан  науково-

методичної роботи архіву.

28 вересня  в держархіві області проведено семінар з питань діловодства

та архівної справи, методики складання номенклатури справ, описів, актів на

знищення документів, порядку передачі справ на державне зберігання. У роботі

семінару  взяли  участь відповідальні  за  діловодство  у  вищих  навчальних

закладах.

У Державному архіві Житомирської області

12 липня  на телеканалі «Житомир» філії ПАТ «Національної суспільної
телерадіокомпанії  України» в прямому ефірі  відбувся  виступ,  підготовлений
головним спеціалістом  відділу  використання  інформації  документів  НАФ та
довідкового апарату  Кондратюком Р.Ю. з нагоди 110-річчя від дня народження
О. Ольжича.

19  липня  в  держархіві  області,  в  рамках  підготовки  циклу  тематично-
просвітницьких програм про історію свого краю, телеканал «Житомир» філії
ПАТ «Національної  суспільної  телерадіокомпанії  України» проводив  зйомки
архівних документів на тему: «Історія села Шумськ Троянівського району (ХХ



століття)»  за  коментарями  головного  спеціаліста  відділу  використання
інформації документів НАФ та довідкового апарату  Кондратюка Р.Ю. 

20 липня головний спеціаліст відділу використання інформації документів
НАФ та довідкового апарату  Кондратюк Р.Ю. взяв участь у засіданні круглого
столу  та  виступив  на  вечорі  пам’яті,  присвяченому  110-річчю  від  дня
народження  О.Ольжича,  який  відбувся  в  приміщенні  обласної  наукової
універсальної бібліотеки ім. О.Ольжича.

19,  27  липня   головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації
документів  НАФ  та  довідкового  апарату   Кондратюк  Р.Ю.  взяв  участь  у
засіданнях  робочої  групи  з  питань  дослідження  місць  пам’яті  Української
революції  1917-1921 рр.,  що відбулися в прес-центрі Житомирської обласної
ради.

8 серпня  в обласній  громадсько-політичній газеті «Житомирщина» № 57
(20703)  надруковано  статтю   провідного  спеціаліста  відділу  використання
інформації  документів  НАФ  та  довідкового  апарату  Лук’янчук   Г.Д.   «На
високій скелі заснував замок» (про історію міста Житомир).

17  серпня   начальник  відділу  обліку  документів  НАФ
Корнатовська  Н.Ф.  (голова  профспілки  архіву)  взяла  участь  у  проведенні
круглого  столу  на  тему:  «Колективно-договірна  робота  в  організаціях
Профспілки: стан, проблеми та шляхи її удосконалення» і поділилася досвідом
колективно-договірної  роботи  в держархіві  області.  Захід  відбувся  в  прес-
центрі Житомирської міської ради в рамках проведення днів   ЦК Профспілки в
Житомирській області 

21 серпня  в держархіві області відкрито стендову виставку копій архівних
документів та періодичної преси під назвою: «До Дня незалежності України». 

6   вересня   з  нагоди  святкування  Дня  міста  Житомира  на  місцевому
телеканалі  «СК1»  відбувся  запис  телепередачі,  підготовленої  головним
спеціалістом відділу використання інформації документів НАФ та довідкового
апарату  Кондратюком Р.Ю.

15 вересня  з метою обміну досвідом роботи делегація фахівців держархіву
області  на чолі  з  директором А.М.  Михайловим взяла  участь в регіонально-
практичній  конференції  «Архівні  виклики ХХІ  століття»  за  участі  архівістів
Вінницької,  Житомирської,  Тернопільської  та  Хмельницької  областей,  яка
відбулася  на  базі  Державного  архіву  Хмельницької  області  та  проходила  в
рамках святкових заходів, присвячених 95-річчю утворення архівної галузі на
Поділлі.



19  вересня    в  держархіві  області  на  власному  веб-сайті  в  рубриці
«Документальні  виставки  он-лайн»  розміщено  6  нових  цифрових  копій
архівних документів, присвячених 80-річчю утворення Житомирської області. 

19  вересня   в  держархіві  області  відкрито  стендову  виставку  копій
архівних документів на тему: «До Дня партизанської слави».

             У Державному архіві Закарпатської області 

3-5  липня  на  запрошення  керівництва  Будапештського  столичного
архіву працівники держархіву взяли участь у семінарі,  організованого з метою
презентації  результатів  ІІ  проекту:  «Комплексна  оцінка  стану  Державного
архіву  Закарпатської  області,  м.  Берегово,  проведення  робіт  із  забезпечення
збереженості  документів»,  який  реалізовано  за  підтримки  Міністерства
зовнішньої  економіки  та  закордонних  справ  Угорщини.  Семінар  відбувся  в
Будапештському  столичному  архіві  (Угорщина).  На  рівні  керівництв  двох
архівних установ  обговорено подальші можливості співпраці.

7 липня  на базі  Державного архіву Закарпатської  студенти факультету
історії  та  міжнародних  відносин  Ужгородського  національного  університету
ознайомилися з історією утворення архівної системи України та Закарпатської
області, складом архівних документів та сучасною діяльністю архіву.

Про історію і структуру та систему роботи архівної галузі України, а також
особливості  архівної  системи  області  та  умовами  зберігання  і  використання
документів Національного архівного фонду України розповів М.В. Марканич,
головний науковий співробітник відділу забезпечення збереженості документів,
обліку та довідкового апарату

У  період  проходження  архівної  практики  студенти  мали  можливість
ознайомитись з Історичною довідкою архіву, довідковим апаратом, з цінними
та унікальними документами XІV – ХІХ століть, відвідати тематичні виставки
документів; залучатись до роботи в окремих відділах архіву.

 

10-12 липня  на запрошення Спілки архівістів Угорщини директор 
держархіву Місюк М.Д. та заступник директора-головний зберігач фондів 
Куташі О.Й. взяли участь у роботі щорічної конференції Спілки архівістів 
Угорщини в місті Мішкольц (Угорщина) на тему: «Архіви на службі 
суспільства».

13 липня  у прес-центрі Закарпатської облдержадміністрації  відбувся 
брифінг директора Державного архіву Закарпатської області М.Д. Місюка про 
пріоритетні напрями роботи архівних установ області.



Обласний  архів  зробив  загальнодоступним  фонд  з  даними  перепису
населення  Закарпаття  Чехословацького  періоду,  котрий  був  здійснений
тогочасним  Урядом  протягом  кінця  1920-го  та  початку  1921-го  років.
Дослідити  свій  родовід,  або  дізнатися  більше  про  мешканців  Закарпаття,
національний  склад  області  на  початку  минулого  століття  можна  у  стінах
читального залу установи. Про це під час брифінгу в прес-центрі Закарпатської
ОДА повідомив директор обласного Державного архіву Михайло Місюк.

 
 

24 серпня  працівники держархіву взяли участь в урочистій «Молитві за
Україну»,  що відбулася  на  головній  площі  обласного  центру  з  нагоди   26-ї
річниці  Незалежності України.

                  У Державному архіві Запорізької області 

14 липня на веб-сайті Державного архіву Запорізької області  розміщено
онлайн-виставку архівних документів «Перший Запорізький трамвай».

19 липня  у Державному архіві  Запорізької області  відбулося засідання
колегії,  на  якому підбиті  підсумки  роботи  Державного  архіву  та  архівних
установ  області  за  І  півріччя  2017  року,  розглянуто  питання  про  стан
виконавської дисципліни та контролю за виконанням документів у Державному
архіві  Запорізької  області  та  про  виконання  актів  і  доручень  Президента
України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової
політики,  про  стан  роботи  з  кадрами  та  підвищення  кваліфікації  кадрів  у
Державному архіві Запорізької області за І півріччя 2017 року. З усіх питань
прийняті відповідні рішення. 



21  серпня  до  26-ї  річниці  незалежності  України  на  веб-сайті  архіву
розміщено онлайн-виставку документів «День незалежності України».
 

4 вересня  до Дня партизанської  слави на веб-сайті  Державного архіву
було  розміщено  онлайн-виставку  архівних  документів  «До  75-річчя  від  дня
заснування підпільної молодіжної групи «За Радянську Україну». 

4 вересня  у читальному залі Державного архіву відкрилася  книжкова
виставка «Голодомор 1932-1933: запорізький вимір».

19  вересня   відкрито  виставку  архівних  документів  «З  історії
діяльності Олександрівської міської жіночої гімназії».

20  вересня   відкрито  виставку  архівних  документів  «Журналіст.
Політв’язень. Людина. Штрихи до портрета».

19 вересня   відбулося  засідання  колегії  Державного  архіву  Запорізької
області,  під  час  якого  питання:  про  план  роботи  Державного  архіву
Запорізької області на ІV квартал 2017 року; про здійснення контролю за
дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні
установи,  станом  архівної  справи  і  діловодства,  забезпеченням
формування,  комплектування,  збереженості,  обліку  та  використання
документів Національного архівного фонду України, їх упорядкуванням в
установах-джерелах  формування  НАФ  архівного  відділу  Приморської
райдержадміністрації за період із жовтня 2012 до вересня 2017 року. У
засіданні  колегії  взяла  участь  в  он-лайн  режимі  начальник  архівного
відділу Приморської райдержадміністрації Бажан С. В.

                    У Державному архіві Івано-Франківської області

22  серпня у  читальному  залі  Державного  архіву  Івано-Франківської
області   відбулося  відкриття  виставки  «Історія  становлення  Української
Держави».Експозиція  виставки  висвітлює  два  важливі  етапи  у  становленні
Незалежності  Української  держави.  У  першому  розділі   представлені
документи  часів  Західно-Української  Народної  Республіки,  у  другому
експонуються документи про боротьбу ОУН-УПА за Українську державність,
також  на  виставці  представлена  література  з  фондів  науково-довідкової
бібліотеки держархіву області.

29 серпня вийшов у світ черговий номер спецвипуску газети «Вперед» –
квартальник «Ямниця» №1 (21) за серпень 2017 р.  У ньому вміщено статтю
головного спеціаліста відділу використання інформації документів держархіву
області  Андрія  Сміжака,  яка  підготовлена  за  документами  архіву:



«Антипольська  акція  Дмитра  Валька»  (про  біографію  відомого  члена  ОУН
Станіславівщини, вояка УПА Д. Валька з Ямниці).

31  серпня у  меморіальному  комплексі  «Дем'янів  Лаз»  представили
експозицію   архівних  документів  Державного  архіву  Івано-Франківської
області, які засвідчують  злочини комуністичної влади проти українців.
Участь  у  відкритті  виставки  взяв  Міністр  юстиції  України  Павло  Петренко.
Перед  початком  виставки  міністр  поклав  квіти  до  меморіалу  жертв
тоталітарного режиму.

 12-13  вересня   в  Івано-Франківську  проходила  Міжнародна  наукова
конференція «Станіславів і  Станіславівщина в час суспільних і національних
змін  ХІХ  –  першої  половини  ХХ  ст.:  суспільство  –  політика  -  культура  -
міжнаціональні  взаємини»,  організована  Науковою  бібліотекою
Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, Центром
польської  культури  та  європейського  діалогу  в  м.  Івано-Франківську,
Військово-технічною  академією  у  м.  Варшаві  та  Академією  військово-
морського  флоту  ім.  Героїв  Вестерплатте  в  м.  Гдині.На  конференції  з
доповіддю  «Податки,  які  платили  станиславівці  у  міжвоєнний  період»  (за
документами держархіву області)  виступила  спеціаліст  відділу  використання
інформації документів архіву Наталія Храбатин.

27 вересня  директор Державного архіву області   Гриник І.  І.  взяв участь у
Всеукраїнській науково-практичній конференції  «Русалка Дністровая» - перша
книга українською мовою в Галичині: загальнонаціональний та європейський
контекст  (з нагоди 180-річчя з дня першого виходу).На конференції директору
держархіву Гринику І. І. вручено свідоцтво  Національної Спілки краєзнавців
України про присвоєння звання «Почесний краєзнавець України» за значний
особистий  внесок  у  розвиток  краєзнавчого  руху,  збереження  національної
історико-культурної спадщини України. 

В архівних установах Київської області

2  липня-3  вересня у  8-ми  районах  та  містах  області  експонувалася  пересувна
виставка  «Героїчне  і  трагічне  в  історії  Київської  області.  Літопис  подій»,
підготовлена Державним архівом Київської області до Дня незалежності України та
85-річчя утворення Київської області.

5 липня – 22 вересня у 15-ти районах та містах області експонувалася пересувна
виставка  копій  оригінальних  карт  «Київщина  на  картах  XVI-XIX століття»,
підготовлена  Державним  архівом  Київської  області  до  85-річчя  утворення
Київської області.

22 серпня у  Державному архіві  Київської області  до Дня незалежності  України
відкрита  виставка  «Київщина  на  початку  ХХІ  століття:  сучасна  історія  в



документах районів та міст області», підготовлена на підставі документів архівних
відділів районних державних адміністрацій, міських рад.

У Державному архіві Кіровоградської області 

1 та 28 липня працівники архіву взяли участь у роботі тренінгу «Роль
громадських  активістів  у  процесі  децентралізації:  можливості  та  виклики»
(м. Кропивницький)  та  круглого  столу  «Європейський  погляд  на  зміни  у
громадах»  (м. Олександрія)  у  рамках  проекту  «Інформаційна  підтримка
реформування  місцевого  самоврядування»,  який  реалізується  громадським
об’єднанням «Інститут соціокультурного менеджменту». 

3  липня  на  офіційному  сайті  Державного  архіву  Кіровоградської
області розміщено  добірку  архівних  документів  та  матеріалів «Слідами
видатного земляка» (до 90-річчя від дня народження М.К. Смоленчука).

6  та  20  липня,  19  вересня працівниками  архіву  проведено  перевірки
стану  архівної  справи  та  діловодства  у  Новгородківському,
Новомиргородському та Онуфріївському районах.

12 липня  директор Державного архіву Кіровоградської області, голова
обласної організації Національної спілки краєзнавців України О. Бабенко  взяв
участь  у  засіданні  Правління  Національної  спілки  краєзнавців  України,
присвяченому  90-річчю наукового  журналу  «Краєзнавство»,  яке  відбулося  в
Інституті історії України НАН України. 

13 липня у розділі  «Архіви у ЗМІ» офіційного сайту Державного архіву
Кіровоградської  області розміщено  статтю  головного  архівіста  І. Петренка
«Остарбайтери  Кіровоградщини».  опубліковану  у  газеті  «Народне  слово»
(№ 25, від 22 червня 2017 року).

14  липня в  Державному  архіві  Кіровоградської  області відбулася
презентація інформаційного стенду «Декларація про державний суверенітет –
важливий крок до становлення незалежності України».

 
25 липня  відбулося засідання колегії Державного архіву Кіровоградської

області,  присвячене  підбиттю підсумків  роботи  державних архівних установ
області та архівних відділів міських рад у І півріччі 2017 року. 

3 серпня директор  Державного  архіву  Кіровоградської  області,  голова
обласної  організації  Національної  спілки  краєзнавців  України  О. Бабенко  та
головний архівіст І. Петренко відвідали Інститут літератури НАН України та
обговорили з керівництвом установи перспективи співпраці щодо введення до
наукового  обігу  документів  із  фондів  архіву,  що  стосуються  постатей

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/zmi/2017/2017-st4.php
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української  літератури,  а  також  взяли  участь  у  радіопередачі  циклу  «Музеї
України»  на  каналі  «Культура»  Українського  радіо,  присвяченій
радіопрезентації книги «Нове наше море», що побачила світ в рамках реалізації
Обласної програми книговидання та книгоросповсюдження на 2016-2020 роки.

9  серпня  на  офіційному  сайті  Державного  архіву  Кіровоградської
області розміщено  добірку  архівних  документів  та  матеріалів  «500  років
Реформації».

17 серпня працівники архіву взяли участь у засіданні круглого столу на
тему: «26 років незалежності України – децентралізація та розвиток місцевої
демократії»  (у ДНЗ  «Центр  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації
працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації»).

17  серпня на  офіційному  сайті  архіву  розміщено  статті  директора
Державного  архіву  Кіровоградської  області,  голови  обласної  організації
Національної  спілки  краєзнавців  України  О. Бабенка:  «Будівництво
Кременчуцької  ГЕС  у  радянській  науковій  і  науково-популярній  літературі
1960-1980-х  рр.»  (опубліковано  у  «Науковому  віснику  Миколаївського
Національного  університету  імені  В.О.Сухомлинського  –  Історичні  науки»,
№1(43) 2017 року); «Строительство Кременчугской ГЭС как пример советского
промышленного строительства в Украине» (опубліковано в науковому журналі
«Власть и общество (История, Теория, Практика)», Республіка Грузія, №2(42)
2017 року).

22  серпня  проведено  прес-презентацію  та  екскурсію  по  експозиції
меморіальної  кімнати-музею  М. Смоленчука,  створеної  у  корпусі  № 2
Державного архіву Кіровоградської області; з нагоди 26-ї річниці незалежності
України  на  офіційному  сайті  Державного  архіву  Кіровоградської  області
розміщено  добірку  архівних документів  та  матеріалів  «Україна  у  просторі  і
часі».

23  серпня відбулася  презентація  виставки  архівних  документів  та
матеріалів «Україна  суверенна – від витоків до сьогодення» (до 26-ї  річниці
незалежності  України);  рубрику  офіційного  сайту  Державного  архіву
Кіровоградської  області «Видатні  особистості  нашого  краю» доповнено
матеріалами  до  115-річчя  від  дня  народження  українського  письменника
Ю.І.     Яновського.

13 вересня на базі Державного архіву Кіровоградської області проведено
тематичний  короткостроковий  семінар  для  начальників  загальних  відділів
районних та міських (міст обласного значення) рад з теми: «Основні вимоги до
ведення  діловодства  в  органах  місцевого  самоврядування»,  організований
ДНЗ «Центр  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів
державної влади,  органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ та організацій облдержадміністрації». 

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/vonks/yanovskyy/exh.php
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14  вересня у  збірнику  «Теорія  і  практика  державного  управління»
ДНЗ «Центр  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів
державної влади,  органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ  та  організацій  облдержадміністрації»  вийшли  друком  статті:  «Ідея
«Великого  Дніпра»  і  спорудження  Кременчуцької  ГЕС»  (за  матеріалами
Державного  архіву  Кіровоградської  області)  (автор  –  директор  Державного
архіву  Кіровоградської  області  О.Бабенко)  та  «Про  деякі  моменти  з  історії
періоду  нереалізованої  української  державності»  (співавтори  –  директор
Державного архіву Кіровоградської області О.Бабенко та провідний науковий
співробітник архіву В.Білоус). 

                  У Державному архіві Луганської області

    3  липня  у  приміщенні  Луганської  обласної  військово-цивільної
адміністрації  відбулося засідання Науково-методичної ради Державного архіву
Луганської області під керівництвом директора Державного архіву Луганської
області Безгинської Катерини Миколаївни.
 
     7-18 липня згідно з графіком проведення перевірок роботи служб 
діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - 
джерел формування НАФ на 2017 рік, головним спеціалістом відділу 
формування, комплектування НАФ та діловодства Легезою Ларисою 
Володимирівною здійснено тематичну перевірку діяльності експертної комісії 
філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна 
телерадіокомпанія України» «Луганська регіональна дирекція».

       27 липня на виконання плану проведення комплексних та контрольних
перевірок діяльності архівних установ райдержадміністрацій та міських рад на
2017  рік,  затвердженого  директором  Державного  архіву  Луганської  області
30.11.2016  року,  заступником  начальника  відділу  організації,  координації
архівної справи та інформаційного забезпечення Державного архіву Луганської
області Сорокіною  здійснено контрольну перевірку роботи архівної установи
Троїцької райдержадміністрації.

     4 серпня заступник голови облдержадміністрації Лішик О.П., директор 
Державного архіву Луганської області Безгинська К.М. провели виїзну робочу 
нараду з питань архівної справи Попаснянського району.

      9 серпня заступником голови облдержадміністрації Лішик О.П., 
директором Державного архіву Луганської області Безгинською К.М. 
проведено виїзну робочу нараду з питань архівної справи та діловодства у 
Новоайдарському районі.



    29-30 серпня відповідно до плану - графіку проведення перевірок роботи 
служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб 
- джерел формування НАФ на 2017 рік головним спеціалістом відділу 
формування, комплектування НАФ та діловодства Міщенко Лілією Іванівною  
здійснювалась тематична перевірка діяльності експертної комісії ПАТ 
«Луганський інститут з проектування підприємств вугільної промисловості 
«Луганськдіпрошахт».

    4 вересня  у приміщенні Луганської обласної військово-цивільної 
адміністрації відбулося засідання Науково-методичної ради Державного архіву 
Луганської області під керівництвом директора Державного архіву Луганської 
області Безгинської Катерини Миколаївни за участю заступника голови 
облдержадміністрації Лішик Ольги Петрівни.
     6 вересня  у приміщенні Луганської обласної військово-цивільної 
адміністрації  відбулося засідання колегії Державного архіву Луганської 
області.
 
      21 вересня  директор Державного архіву Луганської області Безгинська 
Катерина Миколаївна взяла участь у Круглому столі з міжнародною участю: 
«Архівна справа в Україні; підсумки сторіччя та перспективи майбутнього», 
присвяченому 100-річчю від дня створення першого державного органу 
управління системою архівних установ України та виступила на тему: «Місце 
та статус архіву в державі».

     28  вересня  у  приміщенні  Луганської  обласної  військово-цивільної
адміністрації  відбулося  VIII  засідання  експертно-перевірної  комісії.
 

У Державному архіві Львівської області

17  липня   для  роботи  у  Державному  архіві  Львівської  області  прибула
Агопсович Моніка, науковий співробітник Фундації Культури і Спадщини Польських
Вірменів,  м.  Варшава  (Республіка  Польща)   з  метою  реалізації  спільного  проекту
оцифрування архівних матеріалів з фондів Державного архіву Львівської області, які
стосуються захоронення Польських Вірмен на Личаківському цвинтарі у м. Львові.

22 серпня   оприлюднено он-лайновий варіант тематичної  виставки архівних
документів «На шляху до Незалежності- До Дня Державного Прапора України та 26-ї
річниці  незалежності  України»  на  офіційному  веб-сайті  архіву  та  на  офіційних
сторінках архіву у мережі Facebook.

23 серпня   керівництво Державного архіву Львівської  області  взяло участь в
урочистій  церемонії  підняття  Державного  прапора  України  за  участі  керівництва



Львівської  облдержадміністрації,  обласної  ради,  керівників  структурних підрозділів
Львівської облдержадміністрації, громадськості, місцевих ЗМІ.

22  вересня  Державний  архів  Львівської  області  відвідала  група  учасників
міжнародного семінару EHRI «Поглиблені дослідження Голокосту сьогодні: джерела і
підходи», який відбувся з 17-22 вересня  у Центрі міської історії Центрально-Східної
Європи,  м.  Львів,  а  також проведена  тематична екскурсія  виставковим центром та
читальним залом Державного архіву Львівської області.

  
 

        У Державному архіві Миколаївської області

4 липня на телерадіоканалі «Миколаїв» начальник відділу інформації та
використання  документів  Мельник М.О.    провела  радіопередачу  «Німецьке
населення на Миколаївщині».

11  липня директор  держархіву  Левченко  Л.Л.  взяла  участь  в
Міжнародному  круглому  столі  «Сучасні  тенденції  формування  професійної
компетенції  службовців  публічної  влади»,  який  проводився  за  ініціативи
Миколаївської областіної державної адміністрації та Миколаївського обласного
центру  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів
державної влади,  органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій з доповіддю «До проблеми професіоналізації працівників
архівної галузі України».  

13  липня директор  держархіву  Левченко  Л.Л.  взяла  участь  у  ток-шоу
«КонртАргумент» на телеканалі «Миколаїв» на тему «Давні міфи та їх значення
для сучасності».

19 липня директор держархіву Левченко Л.Л.  взяла участь у «круглому
столі»  з  питань  навчання  державних  службовців,  який  проведено
Чорноморським національним університетом ім. П.Могили.

28 липня відбулося засідання колегії держархіву.

          9  серпня  на  власному  веб-сайті  архіву  оприлюднено  «Перелік
документів,  в  що містять  списки  ромів  (циган),  які  перебували  на  території
населених  пунктів  Миколаївської  області  (в  її  нинішніх  межах)  під  час
тимчасової нацистської окупації області 1941-1944 рр.»

24  серпня  директор  держархіву  Левченко  Л.Л.  взяла  участь  у
телемарафоні   на  телеканалі  «Миколаїв»,  присвяченому  Дню  незалежності
України .
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         30 серпня на веб-сайті архіву розміщено документальну он-лайнову
виставу  «Документи з історії Чорноморських адміралтейських поселень».

31 серпня оприлюднено документальну он-лайнову виставку «Діяльність
робітничо-селянських інспекцій на Миколаївщині».

6, 8 вересня директор держархіву Левченко Л.Л. виступила з лекціями
для  студентів  літньої  школи  Інституту  іноземних  мов  Чорноморського
державного університету ім. П.Могили за темами: «Троцький та жінки: трагічна
доля  Олександри  Соколовської»  та  «Документи  Державного  архіву
Миколаївської області з історії єврейського етносу на Миколаївщині».

14  вересня начальник  відділу  інформації  та  використання  документів
Мельник М.О. взяла участь в обласній краєзнавчій конференції «Миколаївській
області  –  80:  час,  події,  особистості»  з  доповіддю  «Адміністративно-
територіальний поділ Миколаївської області».

20  вересня начальник  відділу  інформації  та  використання  документів
Мельник  М.О.  взяла  участь  в  обласному  дослідницькому  форумі  «80-річчя
Миколаївської  області:  екскурс  у  минуле  і  сьогодення»  з  доповіддю
«Формування території Миколаївщини».

22 вересня  на телерадіоканалі «Миколаїв» начальник відділу інформації
та використання документів Мельник М.О. провела радіопередачу «До 80-річчя
створення Миколаївської області».

29 вересня на телерадіоканалі «Миколаїв» начальник відділу інформації
та  використання  документів  Мельник  М.О.  провела  радіопередачу  «До  76-х
роковин трагедії Бабиного Яру».

 

У Державному архіві м. Києва

1 – 14  липня  у  Державному  архіві  м.  Києва  тривала  архівно-музейна

практика студентів ІІ курсу історичного факультету Київського національного

університету імені Тараса Шевченка. 

3 липня для студентів було проведено екскурсію,  під час якої вони мали

можливість дізнатися про основні напрями діяльності архіву, ознайомитися з

фондами, які зберігаються, відвідати архівосховище.

Того ж дня відбулося засідання ЕПК архіву.
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3 – 5 липня співробітник відділу забезпечення збереженості документів,

обліку  та  довідкового  апарату  С. Ю. Карамаш  взяв  участь  у  роботі

Всеукраїнського музейного форуму у м. Переяславі-Хмельницькому Київської

області.  За  результатами  участі  у  заході  опубліковані  тези  доповіді

«Нововиявлені  документи  з  Державного  архіву  м.  Києва  включено  до

меморіального музею академіка О. В. Палладіна».
 
6 липня в. о. директора архіву О. Я. Панченко взяв участь в урочистому

відкритті  художньо-документальної  родинної  виставки  до  100-річчя

заслуженого художника України Володимира Ілліча Масика (1917-1996) та 70-

річчя художника Олександра Володимировича Масика – «Стежина від батька

до  сина»  в  Центральному  державному  архіві-музеї  літератури  і  мистецтва

України.

20 липня відбулося засідання ЕПК архіву.
30 липня на каналі українського радіо «Голос Києва» (105 FM) в ефірі

програми «Недільний ескіз» пролунала радіопередача «Про участь Державного

архіву м. Києва у Всеукраїнському Музейному Форумі».

10 серпня відбулося засідання ЕПК архіву.

21  серпня презентовано  виставку  архівних  документів  «До  Дня

Незалежності України».

22 серпня в. о. директора архіву О. Я. Панченко разом із співробітниками

архіву взяли участь у відкритті документальної виставки до Дня Незалежності

України та з нагоди 85-річчя утворення Київської області у Державному архіві

Київської області.

23  серпня відбулися  збори  колективу  архіву,  присвячені  Дню

Незалежності України.

4  вересня  співробітник  відділу  забезпечення  збереженості  документів,

обліку та довідкового апарату С. Ю. Карамаш відвідав Державний історико-

меморільний Лук’янівський заповідник, де відбулися урочистості,  присвячені



145-ій  річниці  від  дня  народження  М.  І.  Мережинського,  близького  друга  і

лікаря родини Косачів, який лікував і консультував Лесю Українку. 
 
13 вересня відбулося засідання ЕПК архіву.

21  вересня в. о. директора  архіву  О. Я. Панченко  разом  із

співробітниками установи взяли участь у роботі круглого столу з міжнародною

участю  «Архівна  справа  в  Україні:  підсумки  сторіччя  та  перспектива

майбутнього», присвяченого 100-річчю від дня створення першого державного

органу управління системою архівних установ України.
25  вересня презентовано  виставку  архівних  документів  «До  100-річчя

створення системи архівних установ».

                 У Державному архіві Одеської області

      16 червня-15 липня   у Державному архіві Одеської області проведено
архівну практику студентів історичного факультету Одеського національного
університету  імені  І.І.Мечникова.  Складовою  частиною  практичної  роботи
стали такі види робіт, як пошук інформації про життя та діяльність одеських
істориків XIX – початку ХХ ст. за особовими справами (фонд 45), укладання
іменного каталогу та, внутрішніх описів на документи, опрацювання 238 справ
репресованих осіб з фонду Р-8065 «Архів Управління служби безпеки України
в Одеській області».  Студенти спеціалізації «етнологія» складали електронну
базу даних на справи колекції етнографічних матеріалів П.Т. Маркушевського. 
 
      3-7 липня   т.в.о. директора держархіву, к.і.н. Л.Г. Білоусова і  головний
науковий  співробітник  С.Є.  Березін  взяли  участь  у  роботі  Міжнародної
наукової конференції "Міграції в історії і етнічних процесах", яка відбулася в
Одесі та Ізмаїлі. Організатори конференції: Одеський національний університет
імені  І.  І.  Мечникова,  Генеральне  Консульство  Республіки  Польща  в  Одесі,
Інститут  історії  Опольського  університету,  Польськe  історичне  товариство,
Державний  архів  Одеської  області,  Історико-етнографічний  комплекс
«Фрумушика-Нова».

     5 липня  на запрошення Державного архіву Одеської області з   візитом
побував  Генеральний  консул  Румунії  в  Одесі  пан  Еміль  Рапчі,  який
ознайомився  із  документами  з  історії  українсько-румунських  відносин,
обговорив можливості співробітництва румунських установ освіти і культури з
Одеським  архівом  у  галузі  наукових  досліджень  та  дигіталізації  архівних
документів. Зустріч висвітлено у телесюжеті на ТРК «Град». 



    12  липня   відбулася  зустріч  із  фондоутворювачем  держархіву  –

журналісткою,  авторкою циклів  телепередач  і  перформером Утою Кільтер  з

метою надання практичної допомоги і упорядкування її особистого архіву для

передачі на постійне зберігання до держархіву області.

     

      13 липня   у читальному залі архіву працювали 3 іноземних дослідники:

Томаш Чесельський, директор Інституту історії в Ополє (Польща), професор,

доктор  історичних  наук,  тема:  «Поляки  у  Причорноморьї,  XVIII-XX  ст.».;  Моніка

Жеромська-Чесельська, співробітник Інституту історії в Ополє (Польща) тема:

«Поляки  над  морем  Чорним»;   Марк  Стейнберг,  доктор  історичних  наук,

професор  Ілінойського  університету  (США);  тема  дослідження:  «Соціальні

історії  міських  громадських  просторів,  1921-1936  рр.»  (будинки,  кладовища,

парки, клуби, вокзали, лазні та ін.)

    13 липня  у корпусі № 2 Держархіву відбулася прес-конференція у зв’язку з
призначенням  тендерного  аукціону відкритих  торгів  на  «Будівництво
прибудови  архівного  сховища  до  існуючої  будівлі  Державного  архіву  за
адресою:  м.  Одеса,  вул.  Пироговська,  29». Організатором  заходу
виступили Громадська  рада  при  Державному архіві  Одеської  області  та
Громадська  ініціатива «Друзі  Архіву».   Архівісти,  історики,  краєзнавці,
представники  громадськості  порушували  актуальні  питання  подальшого
розвитку архівної справи на Одещині,  безпосередньо пов'язані  з  вирішенням
проблеми  надання  Державному  архіву  Одеської  області  приміщення  для
зберігання  на  сучасному  європейському  рівні  документів Національного
архівного фонду України. 
 
     19 липня   держархів Одеської області прийняв на державне зберігання 30
справ Одеської національної наукової бібліотеки (Ф.Р-7914) за 2006 рік. Також
поповнено  фонд особового походження фотохудожника  Леоніда  Семеновича
Сидорського  (Ф.Р-8185)  –  надійшло  23  справи  (88  документів)  та  добірки
цифрових фотографій  за тематикою «Одеські художники» та «Одеські музеї»
(3495 од. зб.)
      20 липня  держархівом проведено тематичну перевірку служби діловодства
КУ  «Одеська  обласна  дитяча  клінічна  лікарня».  В  результаті  обстеження
внесено такі пропозиції: зберігати оригінали листів централізовано у секретаря
керівника;  впорядкувати  документи  постійного  строку  зберігання  та  з
особового складу по 2015 рік та погодити описи на засіданні ЕПК держархіву;
передати  документи  постійного  зберігання  до  Державного  архіву  Одеської
області за 1982-2006  роки.

       21  липня    відбулася  колегія  Державного  архіву Одеської  області.
Розглянуто  питання щодо  забезпечення  Державного  архіву  Одеської  області
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необхідною  площею;  міжнародні  стандарти  будівництва  архівів;
представництво  Державного  архіву  Одеської  області  в  Інтернет:  веб-сайт  і
соціальні мережі; проблемні питання формування НАФ: якість і повнота фондів
фондоутворювачів  і стан упорядкування документів у структурних підрозділах
Одеської  облдержадміністрації;  стан  обліку  кіно,  фото,  фотодокументів;
використання бюджетних коштів і спецфонду, надання платних послуг; робота
зі  зверненнями громадян,  міжнародні  зв’язки;  підготовка Зведеного каталогу
метричних книг, що зберігаються в Комунальній установі «Ізмаїльський архів»;
організація  упорядкування архіву за  міжнародними стандартами на  прикладі
фотоархіву Л. Сидорського; описування колекції передвиборчої документації.

       25 липня   держархів Одеської області прийняв на зберігання 336 справ
Державного  підприємства  «Морська  аварійно-рятувальна  служба»  (ф.  Р-
8309,1957-2016  роки),  серед  яких  такі  матеріали:  документи  з  основної
діяльності,  протоколи виробничих нарад,  документи про аварійно-рятувальні
операції  та  підводно-технічні  роботи,  таблиці  технічного  стану  підводної
частини гідротехнічних споруд портів в Азово-Чорноморського басейні, схеми
організації  аварійно-рятувальних  робіт  в  зоні  Новоросійського  загону,
листування, плани суднопіднімальних і підводно-технічних робіт тощо.

      25 липня  держархівом проведено контрольну перевірку стану діловодства
та відомчого архіву Одеської обласної організації Товариства сприяння обороні
України.  Надано  рекомендації  щодо  вчасного  упорядкування  документації  і
передачі її на державне зберігання.

     27 липня  Державний архів Одеської області у співпраці з  КП «Обласний
інформаційно-аналітичний  центр»  продовжив  роботу  над  проектом
«Електронний  архів»:  у  розділі  веб-сайту  «Перепис  населення  Одеси  1897
року» розміщено цифрові копії 69 справ (опис 9, справи 33-100).

       27 липня  проведено засідання Експертно-перевірної комісії державного
архіву. На засіданні виступив відповідальний за відомчий архів Комунальної
установи  «Одеський  обласний  онкологічний  диспансер»  з  інформацією  про
ведення  діловодства,  стан  зберігання,  упорядкування  документів  та  роботу
експертної комісії. Прийнято рішення про приймання на державне зберігання
документів  «Історико-просвітницького,  правозахисного  та  благодійного
товариства «Одеський меморіал».
      1 серпня держархівом проведено контрольну перевірку ДП «НДІ Шторм».
В результаті обстеження виявлено, що основні рекомендації держархіву були
виконані:  положення  про  ЕК,  зведена  номенклатура  справ  та  індивідуальна
інструкція  з  діловодства  погоджені  на  засіданні  ЕПК  держархіву;  особи,
відповідальні  за  архів  та  ведення  діловодства  призначені;  усі  накази
складаються  державною  мовою  та  формуються  відповідно  до  термінів
зберігання.  Впорядкування  документів  постійного  строку  зберігання  та  з
особового складу за 2013-2014 роки заплановане на кінець 2017 року.
  



      1 серпня  Державний архів Одеської області прийняв на державне
зберігання 46  книг реєстрації актів цивільного стану  по місту Одесі за  січень-
липень 1941 року (ф. Р8085). Актова документація за інші місяці 1941 року не
збереглася. Триває підготовка до приймання актової документації за 1941 рік по
районах Одеської області.

       7 серпня  т. в. о. директора архіву Білоусова Л.Г. виступила на апаратній
нараді облдержадміністрації на тему: «Про роботу Державного архіву Одеської
області  у  І  півріччі  2017  року» з  відеопрезентацією про  унікальні  документ
архіву,  міжнародні  контакти  і  проекти,  роботу  із  зверненнями  громадян,
приймання  нових  фондів,  реалізація  регіональної  програми  інформатизації,
досягнення  архіву  в  оцифруванні  науково-довідкового  апарату  і  документів
(описів, каталогів, метричних книг) та забезпечення доступу до них широкого
кола  користувачів.  Висвітлено  низку  проблемних  питань,  зокрема,  нагальна
необхідність будівництва нової спеціалізованої будівлі держархіву і збільшення
штатної чисельності. 
 
     7 серпня   держархів  області прийняв на державне зберігання документи
Вищого навчального комунального закладу «Одеське художнє училище імені
М.Б.Грекова»  (ф.  Р-5449)  за  червень  1997  -  квітень  2007  року  з  питання
повернення  статусу  самостійного  навчального  закладу.  Серед  них:
розпорядження  облдержадміністрації,  наказ  управління  культури
облдержадміністрації, звернення колективу викладачів художнього училища до
міністра культури і мистецтв, до міністра освіти і науки, Президента України,
фотографії будівлі.

     9 серпня  в Генеральному консульстві Румунії в Одесі відбулася зустріч т. в.
о.  директора держархіву Білоусової Л.Г.  з Генеральним консулом Румунії  Е.
Рапчою з метою обговорення напрямків співпраці по оцифруванню документів
та роботи румунських істориків в архіві. Прийнято рішення підготувати угоду
про співробітництво. 

    9 серпня  в держархіві проведено зустріч з групою туристів з Аргентини  -
нащадків вихідців з України. Гості ознайомилися з документами 19 ст. з історії
еміграції з теренів України в Аргентину. 

    9  серпня   Одеська  обласна  організація  Національної  спілки  художників
України  передала  до  Державного  архіву  Одеської  області на  державне
зберігання  колекцію  документів,  що  знайомлять  із  творчістю  одеських
художників І. Варєшкіна,  Г. Гарбузова,  О. Главенчук,  О. Котлярової-
Прокопенко, С. Папроцького, В. Потеряйка, М. Прокопенка та багатьох інших.
До колекції ввійшли каталог виставки «Галерея 777», «ОдесаАрт 98», «Діалог з
Елладою»,  «Контрапункт»,  альбом-каталог  «Барви  Одещини».  Документи
ілюструють участь митців в низці міжнародних, всеукраїнських і регіональних
виставках та конкурсах на яких роботи художників були відзначені нагородами
та  відзнаками.  Тематику  експозиційної  діяльності  одеських  художників
доповнили листівки та запрошення.



     11 серпня   у держархіві проведено методичний семінар для архівістів на
тему: «Якість виконання звернень громадян. Законодавчі та практичні аспекти
роботи». Упродовж 3 кварталу до держархіву надійшло 538 запитів, звернулося
за  консультацією  987  громадян.  Найбільше   цікавлять  майнові  питання,
підтвердження національності та генеалогія.

     11  серпня   держархів  взяв  участь  у  ХХІ  Міжнародному  книжковому
фестивалі  «Зелена  хвиля»,  за  результатами  якого  видання  «Архів.  Історія.
Сучасність»  (Випуск  2)  держархів  нагороджено  дипломом  ХІV  конкурсу
«Одеса на книжкових сторінках» в номінації «Центри видавничої діяльності». 

      15 серпня  у держархіві відбулася зустріч т.в.о. директора Держархіву Л.
Білоусової  з  науковцем  із  Бразилії  –  магістром  університету  Сан-Паулу
Фернандо  Клабіном.  Дослідник  цікавився  історією  українсько-бразильських
відносин,  зокрема  таким  подіями,  як  візит  імператора  Бразилії  Педруо  II в
Одесу в 1874 році, еміграція українців в Аргентину з території Бессарабії  та
біографією  видатного  аргентинського  архітектора-модерніста  Грегорі
Варшавчика, який емігрував з Одеси у 1923 році.  Фернандо Клабін – нащадок
Г.  Варшавчика,  тривалий час  проживав  у  Румунії,  де  займався  перекладами
творів письменника Макса Блехмана з румунської мови на португальську.
 
    17 серпня  в держархіві проведено екскурсію для групи істориків, соціологів
і архітекторів з Іспанії, Бельгії  і Франції ,  - т. в.о. директора Л.Г. Білоусова
ознайомила гостей із документами з історії економічних і культурних зв’язків
Одеси із зазначеними країнами. Також відбулася зустріч з громадянами Італії
Ігорем і Алессандро Менделевичами – нащадками відомої одеської купецької
родини Менделевичів, які працювали з документами з історії євреїв Одеси та
розвитку педагогічної освіти.

    22 серпня у читальному залі держархіву працювало 6 іноземних дослідників
- 2 з Білорусі, 2 з Болгарії, 2 з Австралії. Білоруський науковець Каплієв О.О.
досліджував тему «Швидка медична допомога в Одесі в 1902-1939 рр.», інші
вивчали свої родоводи.

    22  серпня   держархівом  проведено  комплексну  перевірку  ведення
діловодства, роботи ЕК та архівного підрозділу прокуратури Одеської області.
Виявлено, що в установі з 2017 року розроблена, впроваджена і апробується по
всій області нова система електронного документообігу (СЕД) «Прокуратура»,
що  відповідає  вимогам  Порядку  роботи  з  електронними  документами.  Цей
досвід  є  передовим  і  вартим  вивчення  іншими  установами.  Держархівом
рекомендовано  фондоутворювачу  упорядкувати  документи  постійного
зберігання та з кадрових питань за 2011 - 2014 роки. 

     22 серпня   проведено тематичну перевірку роботи архівного підрозділу
Державної  установи  Одеський  спеціальний  науково-дослідний  і  проектно-
конструкторський інститут Внесено пропозиції  щодо посилення контролю за



видачею  справ  з  архіву,  обліку  справ  постійного  строку  зберігання  та  з
особового складу; наголошено на необхідності проведення експертизи цінності
і упорядкування документів. В архіві установи зберігаються наукові розробки
працівників інституту в галузі монтажу водопровідних мереж, систем опалення
і кондиціонування, виробництва металевих конструкцій і частин конструкцій та
документи (технічні  звіти,  протоколи засідань наукових секцій,  свідоцтва  на
раціоналізаторські  винаходи  тощо),  що  відображають  внесок  інституту  у
процес запровадження нових технологій  у виробництво.

   28 серпня  проходили зйомки двох телепередач для спільного з ТРК «Град»
Проекту  «Архівна  Одіссея»,  учасниками  якої  стали  заступник  директора
Одеського художнього музею Сергій Сєдих (тема  «Виставкова діяльність І.
Айвазовського в архівних матеріалах») та історик Ернест Менц: (тема –  «На
рубежі епох: актова реєстрація населення»).
 
     29  серпня   у  читальному  залі  працювали  два  іноземні   користувачі  з
Азербайджану  (Гаджиєва С.С.) і США (Булатська О.), що досліджували свої
родоводи.

    31 серпня  проведено засідання ЕПК Державного архіву Одеської області.
Розглянуто  питання:  про  формування  фондів  національних  меншин;  про
схвалення та  погодження документів,  а  саме:  номенклатур,  описів  актів  про
вилучення для знищення, положень про Експертні комісії установ, та їх архівні
підрозділи. 

   4 серпня вересня Державний архів Одеської області прийняв на державне
зберігання  від  Військового  Отамана  “Чорноморського  козацького  з'єднання”
генерала-осавула Українського козацтва В.В. Пукліча документи за 2014-2016
роки в кількості трьох справ, які увійшли до об’єднаного архівного фонду 8243
«Козацькі  товариства  Одещини»,  серед  яких:  накази  військового  отамана,
матеріали засідань Великої  Ради Чорноморського козацького з'єднання,  копії
Універсалів Чорноморського козацького з'єднання.

    4  вересня    Державний  архів  Одеської  області  прийняв  на  державне
зберігання  17  справ  Комунальної  установи  «Одеський  обласний  шкіро-
венерологічний диспансер» за 1997, 1999-2007 роки (ф. Р-6705).

    6 вересня  в Держархіві проведено зустріч та екскурсію для групи громадян з
Франції – нащадків одеситів. Керівник групи -  історик Ізабель Немировські є
авторкою монографії  з  історії  Одеси та фундатором асоціації  «Друзі  Одеси»
(l’association  « Les  Amis  d’Odessa »).  Така  організація  існувала  до  Другої
світової війни у Парижі і припинила свою діяльність під час Холокосту через
загибель її членів. Нащадки мають на меті відновити асоціацію і досліджувати в
архівах України і Франції історії своїх родин та зв’язків Одеси і Парижу.

    6  вересня   начальником  відділу  формування  НАФ  та  діловодства
Успенською Г.Б. проведено семінар для спеціалістів відділів кадрів районних



держадміністрацій  при  ОРІДУ  НАДУ  на  тему  «Експертиза  цінності,
упорядкування  документів  постійного  зберігання  та  з  кадрових  питань
(особового складу)». 

     7  вересня   Державний  архів  Одеської  області  прийняв  на  державне
зберігання 86 (справ Громадської організації «Одеський меморіал» (ф. Р-8310)
за 1989-2007 роки. Серед документів - статути організації, рішення правління,
плани  роботи,  протоколи  засідань,  листування   (звернення  до  президента,
листівки,  листи)  з  питань  встановлення  миру  в  Литві  та  Придністров'ї,
документи  з  питань  проведення  референдуму  у  1991  році,  документи  з
програми «Остарбайтер», листи організації до органів державної влади з питань
реабілітації жертв політичних репресій, афіші заходів «Одеського меморіалу»,
документи (розпорядження, рішення, висновок експертизи, листування, дозвіл,
малюнки)  з  питань  проведення  розкопок  місць  масового  поховання  жертв
репресій на 2-ому Християнському цвинтарі  та  встановлення на цьому місті
пам'ятного  знаку,  документи  про  реабілітованих,  спогади  про  репресованих,
статті  членів  «Одеського  меморіалу»  в  пресі,  документи  про  співпрацю  з
регіональними  осередками  міжнародної  організації  «Меморіал»,  фінансові
документи,  списки  членів  організації,  фотодокументи.  Фонд  сформовано  і
передано  на  державне  зберігання  членом  «Одеського  меморіалу»  Ігорем
Комаровським.

    8 вересня   у читальному залі архіву працювали три іноземні користувачі.
Науковець з США, доктор історичних наук університету Північної  Кароліни
Лінда-Луїза  Макрейнолдс  досліджувала  тему  «Історія  розвитку  археології  в
Російській імперії у 1804-1924 роках». Користувачі з Польщі і Англії вивчали
свої родоводи.

    11 вересня   держархів  області прийняв на державне зберігання 2 справи
 Одеської  обласної  наукової  медичної  бібліотеки за  1930-1941  роки,  які
включені до фонду Р-2147 «Одеський національний медичний університет».

     12 вересня   в Одеському літературному музеї проведено презентацію
книжки-альбому  «Парки  і  сквери  Одеси  очима  художників  і  архівістів»  -
спільного  видання  Держархіву  і  Овідіопольської  райдержадміністрації
(упорядники: Л.Г. Білоусова, Є.О. Волокін, В.В. Левчук, М.І. Пархоменко).
Випуск присвячено актуальній темі історії розвитку зеленої зони Одеси, що
знайшла  відображення  в  архівних  документах,  колекційних  фотографіях
проекту OLD.ODESSA.UA та картинах 36 художників України (Одеса, Київ,
Харків).

     12 вересня  проходили зйомки 3-х телепередач для спільного з ТРК «Град»
Проекту  «Архівна  Одіссея».  Учасники:  Юрій  Слюсар,  заступник  директора
Одеського історико-краєзнавчого музею, тема: «Діяльність О.Ф. Ланжерона в
Одесі  у  1815-1822  рр.»;  Олена  Кін,  доцент  кафедри загальної  педагогіки  та
педагогіки  вищої  школи  Харківського  національного  педагогічного
університету  імені  Г.С.  Сковороди,  тема:  «Становлення  та  розвиток



громадської  діяльності  студентської  молоді  ВНЗ  України  XX  ст.»;  Алла
Балацинова, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
тема: «Діяльність попечительських рад у структурі навчальних округів України
XIX- початок XX ст.»

14 вересня  держархівом проведено комплексну перевірку роботи служби
діловодства,  Експертної  комісії,  архівного  підрозділу  Вищого  навчального
закладу «Одеське художнє училище ім. М.Б. Грекова. В результаті обстеження
було внесено такі пропозиції: доопрацювати номенклатуру справ та погодити
ЕПК ДАОО; затвердити Положення про експертну комісію та Положення про
архівний підрозділ  училища,  погодити  ЕПК ДАОО;  розробити  Інструкцію з
діловодства в училищі, погодити ЕПК ДАОО; скласти удосконалені описи на
документи  з  кадрових  питань  (особового  складу)  за  період  1934-1973  рр.;
упорядкувати  документи постійного строку  зберігання  та  з  кадрових питань
(особового складу) за 2007-2015 рр. та погодити описи на засіданні ЕПК ДАОО.

    18 вересня  держархів Одеської області прийняв на державне зберігання 24
справи Головного управління Державної служби України в Одеській області (ф.
Р-8256) за  2010-2016  роки:  накази  з  основної  діяльності,  річні  та  квартальні
плани роботи, штатні розписи та переліки змін до них, кошториси та довідки
про  зміни  до  них,  річні  баланси,  документи  (копії  наказів,  протоколи,
інформації,  листування)  щодо  проведення  конкурсу  «Кращий  державний
службовець».

     18  вересня   держархівом  проведено  контрольну  перевірку  Головного
територіального  управління  юстиції  в  Одеській  області.  Упродовж  багатьох
років  фондоутворювач  тісно  і  ефективно  співпрацює  з  архівом  своєчасно
здійснює  експертизу  цінності,  упорядкування  документів  та  передачу  їх  на
постійне зберігання. 

    19 вересня  в держархіві проходили зйомки телепередачі для спільного з ТРК
«Град» Проекту «Архівна Одіссея». Учасник: Олександр Боровський, головний
науковий  співробітник  відділу  НДА  Держархіву  тема:  «Одеська  комісія  з
охорони та розробки революційних архівів 1917-1920 роки».

    20  вересня   начальником  відділу  формування  НАФ  та  діловодства
Успенською  Г.Б.  проведено  семінар  для  спеціалістів  та  для  кадрових
працівників  апарату  суду  при  Одеському  регіональному  відділенні
Національної  школи  суддів  України  на  тему:  «Експертиза  цінності,
упорядкування та складення описів на документи постійного строку зберігання
та з кадрових питань (особового складу)».
 
     21 вересня  т.в.о. директора Держархіву, к.і.н. Лілія Білоусова; начальник
відділу  науково-довідкового  апарату,  к.і.н.  Олена  Штепко;  головні  наукові
співробітники  Світлана  Герасимова,  Олександр  Боровський  і  Сергій  Березін
взяли  участь  у  роботі  Круглого  столу  «Архівна  справа  в  Україні:  підсумки
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сторіччя  та  перспектива  майбутнього»,  присвяченого  100-річчю  від  дня
створення першого державного органу  управління системи архівних установ
України.  Організаторами виступили Український науково-дослідний інститут
архівної  справи  та  документознавства  і  Спілка  архівістів  України.   Вперше
доповіді архівістів з інших міст та країн відбулися за допомогою інтернет-відео
трансляції.  Одеські  архівісти  розповіли  про  багаторічну  плідну  роботу  з
пошуку, дослідження та оприлюднення першоджерел з історії архівної справи в
Одесі  та  загалом  –  історії  нашого  міста  періоду  Визвольних  змагань  (1917-
1920),  які  є  підґрунтям  для  публікацій  на  сторінках  видань  Держархіву та
численних досліджень одеських істориків і краєзнавців.
 
     22  вересня  у рамках  заходів  до  Дня  Партизанської  слави,  з  метою
всенародного вшанування подвигу партизанів  і  підпільників у період Другої
світової  війни  та  увічнення  їх  пам’яті  на  офіційному  веб-сайті  Державного
архіву  Одеської  області  розміщено  оновлену  тематичну  виставку  он-лайн  з
фондів  ф. П-92 (Документи і матеріали з історії Великої Вітчизняної війни на
території  Одеської  області  1941-1945  рр.),  ф.  П-12219  (Колекція
фотодокументів архіву обкому Компартії України).

   25 вересня  в читальному залі архіву працювала науковець з США  - аспірант
університету  Пердью  (Purdue  University,  м.  Вест-Лафайетт,  Індіана)  Нікель
Амбер за темою «Німці і євреї на півдні України». 

    25 вересня  держархів Одеської області прийняв на державне зберігання 76
справ  ліквідованого Департаменту  економічного  розвитку  і  торгівлі Одеської
облдержадміністрації  за 2007-2015 роки  (ф. Р-6724), серед яких:  положення,
накази  з  основної  діяльності,  довідки  про  соціально-економічний  стан  та
розвиток  Одеської  області,  протоколи  засідання  регіонального  комітету  з
економічних  реформ  та  звіти  про  його  діяльність,  моніторинг  результатів
діяльності  районних  державних  адміністрацій  Одеської  області,  паспорт
Одеської області, програми соціально- економічного та культурного розвитку
Одеської області та звіти про їх виконання.

    25 вересня  у держархіві проходили зйомки 2-х телепередач для спільного з
ТРК «Град» Проекту «Архівна Одіссея».  Учасники:  Кіра  Верховська,  голова
єврейського  центру  «Мигдаль»,  тема:  «100-річчя  з  дня  смерті  видатного
єврейського письменника Менделе Мойхер-Сфоріма»; Апостолос Деліс, д. і. н.
(Греція)  та  Анна Сидоренко,  д.  і.  н.  (Греція),  тема: «Міжнародний науковий
проект «Одеський порт і морське судноплавство в перехідний період».

     28  вересня  відбулося  засідання  ЕПК  держархіву  Одеської  області.
Обговорено  питання:  про  приймання  документів  громадської  організації
«Одеса під контролем»; про схвалення та погодження нормативних документів
відомчих архівів.
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     29 вересня  в читальному залі архіву працювали 3 іноземних дослідники з
США,  Ізраїлю  і  Південно-Африканської  Республіки  за  генеалогічною
тематикою.

  

У Державному архіві Полтавської області
 

12 липня вийшло з друку наукове видання „Полтавщина. Шлях до 
незалежності. 1985-1991”, співвиконавцем якого є Державний архів 
Полтавської області.

14 липня на виконання листа Полтавської обласної державної 
адміністрації щодо оновлення рубрики „Знакові постаті Полтавщини” 
офіційного веб-сайту облдержадміністрації державним архівом підготовлено 6 
біографічних статей – довідок із серії „Знакові постаті Полтавщини”, які 
розміщені на   веб - сайті Полтавської обласної державної адміністрації.

22 серпня у газеті „Зоря Полтавщини” опубліковано статтю заступника
директора-начальника  відділу  інформації  та  використання  документів
Пустовіта  Т.П.   „ЦВК та  РНК СРСР від  7  серпня 1932 року „про колоски”
логічно вписалася у сутність тоталітарного режиму”;

23 серпня директор державного архіву Полтавської області Гудим В.В.
взяла участь у телепередачі „Акценти” на  Національній телекомпанії України
„Полтавська  регіональна  дирекція  „Лтава”  (НТКУ)  за  темою  „Українська
національна ідея ” до Дня незалежності України. 

23  серпня  керівництво Державного  архіву  Полтавської  області  та
працівники  установи  взяли  участь  в  обласних  заходах  із  відзначення   Дня
Державного Прапора України.

24  серпня  на  офіційному  веб-сайті  Державного  архіву  Полтавської
області розміщено    он-лайн виставку до Дня незалежності України.

24  серпня керівництво Державного  архіву  Полтавської  області  та
працівники  установи  взяли  участь  в  обласних  заходах  із  відзначення   Дня
незалежності України;

5 вересня  у газеті  „Зоря Полтавщини” надруковано статтю заступника
директора-начальник відділу інформації та використання документів Пустовіта
Т.П.  „І  духом  не  падаємо,  як  би  тяжко  далі  не  було…”  (до  100-річчя
Української революції та до Дня незалежності України).



13 вересня на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
23 листопада 2015 року № 1393-р „Про затвердження плану дій з  реалізації
Національної  стратегії  у  сфері  прав  людини  на  період  до  2020  року”  для
працівників  державного  архіву   спільно  із  Полтавським  обласним  центром
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної
влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій  проведено  лекцію  з  елементом  тренінгу  за  темою  „Правовий
консалтинг „Торгівля людьми: склад злочину, санкції, превентивна діяльність”.
Для проведення лекції запрошено кандидата історичних наук, доцента  кафедри
правознавства,  докторанта  Полтавського  національного  педагогічного
університету імені В. Г. Короленка Жалій Т.В. 

22 вересня  Державний архів  Полтавської  області  у  приміщенні  Полтавської
обласної державної адміністрації відкрив документальну виставку до 80-річчя
утворення Полтавської області.

                     У Державному архіві Рівненської області

27  липня  відбулося  засідання  колегії  держархіву  області,  на  якому
розглянуто  питання: про підсумки роботи державних архівних установ області
за  І  півріччя  2017  року;  про  підсумки роботи  із  зверненнями  громадян,  що
надійшли до держархіву області  за   І  півріччя 2017 року.

28 липня  відбулося засідання експертно-перевірної комісії  держархіву
області.

16  серпня здійснено  контрольну  перевірку  роботи  архівного  підрозділу
ТзОВ «Рівень ЛТД».

18  серпня   в корпусі № 1 держархіву області (вул. С. Бандери, 26-а та в
корпусі  №  2   (вул.  Кавказька,  8)  розпочалося експонування  виставки
документів,  присвяченої  Дню  Державного  Прапора  та  26-й  річниці
незалежності України «На шляху до Незалежності».

Головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації  документів,
кандидат  історичних  наук  Самсонюк  Т.М.  підготувала  статтю  в  газету
Волинський монітор № 15 від 03.08.2017 для рубрики "Повернуті із забуття:
Григорій Шпартюк".

Головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації  документів,
кандидат  історичних  наук  Самсонюк  Т.М.  підготувала  статтю  в  газету



Волинський монітор № 16 від  31.08.2017 для рубрики "Повернуті із забуття:
Отець Болеслав Кранц".

31 серпня  відбулося засідання експертно - перевірної комісії держархіву
області.

4 вересня  здійснено комплексну перевірку роботи архівного підрозділу
Рівненської митниці ДФС.

Головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації  документів,
кандидат  історичних  наук  Самсонюк  Т.М.  підготувала  статтю  в  газету
Волинський монітор № 17 від 14.09.2017 для рубрики "Повернуті із забуття:
Міхал Токажевський - Карашевич".

15  вересня  головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації
документів,  кандидат  історичних  наук  Самсонюк  Т.М.  підготувала
радіопередачу  для  філії  ПАТ  НТСУ  «Рівненська  регіональна  дирекція»
програма «Минувшина»: «Репресії проти українського жіноцтва Рівненщини в
1932 році».

                          У Державному архіві Сумської області  

          7 липня  на сайті держархіву області у рубриці «Виставки» розміщена
документальна виставка за документами Центрального державного історичного
архіву України, м. Київ (ЦДІАК України) та матеріалами Державного архіву
Сумської  області  до  358-річчя  перемоги  козацького  війська  під  проводом
гетьмана Івана Виговського в Конотопській битві 1659 року. 

          19 липня  відбулося чергове засідання  колегії  Державного архіву
Сумської області за підсумками роботи архівних відділів районних державних
адміністрацій  і  міських  рад,  структурних  підрозділів  обласного  архіву  у  І
півріччі 2017 року. Обговорювалися підсумки роботи із зверненнями громадян
у держархіві та архівних установах області, результати комплексних перевірок
роботи  архівного  сектору  Глухівської  районної  державної  адміністрації  та
архівного  відділу  Глухівської  міської  ради.  Особлива  увага  була  приділена
стану виконавської дисципліни та організації виконання держархівом області у
І півріччі 2017 року завдань,  визначених актами та дорученнями Президента
України,  Кабінету  Міністрів  України,  Державної  архівної  служби  України,
розпорядженнями  та  дорученнями  голови  Сумської  обласної  державної
адміністрації.



          22 серпня  на офіційному веб-сайті Державного архіву Сумської області у
рубриці  «Виставки»  та  у  приміщенні  читального  залу  архіву  розгорнуто
фотодокументальні  виставки  до  26-ї  річниці  проголошення  незалежності
України.  До  експозиції  увійшли  історичні  документи  із  фондів  і  колекцій
Державного архіву Сумської області та зібрань Національного архівного фонду
України. 

У Державному архіві Тернопільської області

22  серпня  у  Державному  архіві  Тернопільської  області  відбулося  відкриття
виставки до 26-ї річниці проголошення Незалежності України – «Живи у віках,
Україно!»

23 серпня  колектив Державного архіву Тернопільської області  взяв участь в
урочистих заходах з нагоди святкування Дня Прапора України.

11 вересня відбулося  виїзне  засідання  експертно-перевірної  комісії  (ЕПК)  у
приміщенні Теребовлянської райдержадміністрації та районної ради за участю
голів  та  секретарів  експертних  комісій  архівних  відділів  (секторів)
райдержадміністрацій, членів комісії. Були розглянуті питання про дотримання
порядку  подачі  документів  установ  на  розгляд  експертної  комісії  архівного
відділу  (сектору),  про  ведення  протоколів  засідань  та  облікових  документів
експертної  комісії,  про основні  напрямки взаємодії  з  експертними комісіями
установ-джерел комплектування НАФ у зоні архівного відділу (сектору), про
важливість  оформлення  результатів  експертизи  цінності  документів  (описів,
актів, передмов, історичних довідок) установами-джерелами комплектування у
зоні архівного відділу (сектору).

13-15 вересня  у Тернопільському національному педагогічному університеті
імені  Володимира  Гнатюка  відбулася  ІІІ  Міжнародна  науково-практична
конференція «Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від
найдавніших  часів  –  до  сьогодення)»,  співорганізатором  якої  виступив
Державний архів Тернопільської області.

22 вересня  у Державному архіві  Тернопільської області  відбулося відкриття
виставки до 145-ї річниці від дня народження Соломії Крушельницької – «Зірка
сцени»

28 вересня відбулося розширене засідання колегії держархіву області за участю
начальників  архівних  відділів  райдержадміністрацій,  на  якому  розглянуто
питання  про  роботу  Державного  архіву  Тернопільської  області  та  архівних
установ зі зверненнями громадян та співпрацю зі ЗМІ та питання про стан і
обсяг документів НАФ, що зберігаються в архівних підрозділах, підприємствах,
установах і організаціях понад встановлені терміни.



28 вересня головний спеціаліст архіву Сулима О.Я. взяла участь у презентації
бібліографічного покажчика «Література про Тернопільську область за  2010-
2014 роки»,  яка  відбулася в  Тернопільській обласній  універсальній науковій
бібліотеці.

29 вересня  у газеті «Свобода» опубліковано повідомлення «Зірка сцени» про
відкриття в держархіві області виставки до 145-ї річниці від дня народження
Соломії Крушельницької.
  

            У Державному архіві Харківської області

7 липня   у Державному архіві Харківської області  проведено оглядову
екскурсію для студентів другого курсу історичного факультету Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна  у рамках проходження ними
музейно-архівної  практики.  Головний  спеціаліст  відділу  інформації  та
використання  документів  Валентина  Плисак  у  ході  екскурсії  ознайомила
студентів з історією архіву, основними напрямами його діяльності та складом
архівних документів.Заступник начальника відділу забезпечення збереженості
документів  Наталія  Мирошниченко  розповіла  студентам  про  особливості
реставрації  документів  та  умови  їх  зберігання  під  час  відвідування
реставраційної майстерні та архівосховища.

26 липня  відбулося пленарне засідання ХV сесії Барвінківської районної
ради  VIІ  скликання,  на  якому   заслухано  інформацію начальника  архівного
відділу Барвінківської районної державної адміністрації Ольги Троян про хід
виконання  Програми  розвитку  архівної  справи  у  Барвінківському  районі  на
2016 − 2020 року, зміни до якої внесено у квітні 2017 року. В ході засідання
депутати  заслухали  та  схвалили  інформацію  про  хід  виконання  вказаної
Програми  та  доручили  відповідальним  виконавцям  продовжити  реалізацію
заходів Програми.

15  серпня   в  приміщенні  Чугуївської  РДА  розміщено  виставку
«Незалежність  України»  (до  26-ї  річниці  Незалежності  України).Архівний
відділ  Чугуївської  РДА  підготував  добірку  документів  1991  −  1996  рр.,  що
висвітлюють  документи  про  проголошення  Незалежності  України,
затвердження  Державного  прапору  України,  відзначення  першої
річниці Незалежності  України  тощо.На  виставці   представлені  документи  з
фондів  Центрального  державного  архіву  вищих органів  влади  та  управління
України  та  архівного  відділу  Чугуївської  районної  державної  адміністрації
Харківської області.

21 серпня   у  читальному залі  держархіву   відкрито  виставку  архівних
документів «На честь 74-ї річниці визволення міста Харкова».



21 серпня  в архівному відділі Балаклійської РДА  відкрито виставку до
26-ї  річниці  Незалежності  України,  Дня  Державного  Прапора України,  354-ї
річниці  заснування  м. Балаклія  та  94-ї  річниці  Балаклійського  району.  На
виставці  були  представлені  організаційно-розпорядчі  документи  органів
державної влади та місцевого самоврядування щодо запровадження символів
району та міста, на яких представлено герб, прапор, гімн міста та добірку книг,
журналів та газетних публікацій з історії та сьогодення.

22  серпня   у  читальному  залі  держархіву  відкрито  виставку  архівних
документів «До Дня Державного Прапора України та 26-ї річниці Незалежності
України».

23 серпня  у рамках заходів з нагоди відзначення в області Дня Прапора
України  та  Дня  міста  Харків,  в  урочистій  церемонії  підняття  Державного
Прапора України, яка відбулася у м. Харкові по проспекту Незалежності, разом
з  керівництвом  обласної  державної  адміністрації,  обласної  та  міської  рад,
структурними підрозділами Харківської облдержадміністрації та громадськістю
взяли  участь  заступник  директора   архіву  Євген  Кущ,  начальник  відділу
інформації,  використання  документів  та  документального  забезпечення
Державного архіву Марія Ельксніт.

24  серпня   у  рамках  заходів  з  нагоди  відзначення  в  області  Дня
Незалежності України, в урочистій церемонії покладання квітів до пам’ятника
Незалежності  на  пл.  Конституції,  разом  з  керівництвом  обласної  державної
адміністрації,  обласної  та  міської  рад,  структурними  підрозділами
облдержадміністрації  та  громадськістю  взяли  участь  заступник  директора
Державного  архіву  Євген  Кущ,  начальник  відділу  інформації,  використання
документів та документального забезпечення держархіву Марія Ельксніт.

1 вересня  начальник відділу організації та координації архівної справи,
обліку  та  довідкового  апарату  Державного  архіву Харківської  області  Ольга
Гнезділо  взяла  участь  у  проведенні  свята  «Перший  дзвоник»  з  нагоди
відзначення  Дня  знань  у  Богодухівській  загальній  школі  I-III  ступенів  № 2
Богодухівської районної ради та КЗ «Богодухівський спеціальний навчально-
виховний комплекс».

8 вересня   головний спеціаліст Департаменту оборонної, мобілізаційної
роботи  та  взаємодії  з  правоохоронними  органами  Харківської  обласної
державної  адміністрації  Михайло  Танішев  прочитав  лекцію  для  працівників
Державного  архіву  Харківської  області  щодо  роз’яснення  засад,  принципів,
політики та діяльності НАТО, а також перспектив взаємодії та співробітництва
України з НАТО.

13 вересня  в приміщенні архівного відділу Чугуївської РДА розміщено
виставку  «Районний архів:  як  це  було  …» (до  100-річчя  створення  системи
архівних  установ  України).  Архівний  відділ  Чугуївської  РДА  підготував
добірку  документів,  що  охоплюють  1934  −  1984  роки,  та  висвітлюють
документи про взаємодію районного архіву з Харківським обласним Архівним



управлінням,  його  діяльність  після  визволення  населених  пунктів  від
нацистських загарбників, початок надходжень документів та інше.

            У Державному архіві Херсонської області

20  липня  фахівці  державного  архіву  області  провели  планову
комплексну перевірку стану архівної справи в місті Нова Каховка, під час якої
вивчено роботу архівного відділу,  комунальної  установи «Трудовий архів м.
Нова Каховка», Управління Північно-Кримського каналу. Підсумки перевірки
розглянуто на черговому засіданні колегії державного архіву області.

Працівниками державного архіву області, згідно з планом роботи, у липні
проведено  комплексне  перевіряння  стану  діловодства,  роботи  експертної
комісії та збереженості документів Служби у справах дітей обласної державної
адміністрації.  У  ході  перевіряння  вивчено  основні  напрями  діяльності,  що
охоплюють  питання  організації  діловодства,  забезпечення  збереженості
документів  та  роботи  експертної  комісії  установи,  надано  консультацію  з
дотримання вимог інструкції з діловодства і правил організації діловодства та
архівного зберігання документів, планування роботи архіву та ЕК, організації
перевіряння  наявності  і  стану  справ  та  оформлення  його  результатів,
рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

У липні працівниками державного архіву області від Відділу державної
реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного
територіального  управління  юстиції  у  Херсонській  області  прийнято  на
державне  зберігання  книги  записів  актів  громадянського  стану  (ЗАГС)
Херсонського міського відділу реєстрації актів громадянського стану – 69 справ
за 1938-1940 роки та районних відділів реєстрації актів громадянського стану
Миколаївської і Запорізької областей – 374 справи за 1937-1940 роки (районів,
що нині входять до складу Херсонської області).

17  серпня у  приміщенні  державного  архіву  області  відкрита  виставка
архівних документів «До Дня незалежності України», присвячена 26-й річниці
прийняття  Акта проголошення Незалежності  України.  В експозиції  виставки
представлені  документи з  фондів державного архіву області,  які  акцентують
увагу  на  політичних  процесах  та  висвітлюють  основні  етапи  українського
державотворення  на  Херсонщині  від  1989 року  до  сьогодення.  Відвідувачі
виставки  отримали  можливість  вперше  ознайомитись  із  документами,
невідомими широкому загалу.

30  серпня відбулося  чергове  засідання  експертно-перевірної  комісії
Державного архіву Херсонської області.  На ньому розглядалися описи справ
постійного  зберігання,  з  кадрових  питань  (особового  складу),  акти  про
вилучення для знищення документів, не включених до складу НАФ, положення
про  архів,  номенклатури  справ  підприємств,  установ  і  організацій  у  зоні



комплектування  держархіву  області,  архівних  відділів  і  секторів
райдержадміністрацій, міських рад.

8  вересня на   сесії  Херсонської  обласної  ради  затверджено  зміни  до
програми розвитку архівної справи в області в частині виготовлення проектно-
кошторисної  документації  «Реставраційно-відновлювальні  роботи  фасаду
будівлі  державного  архіву  області  по  вул.  Михайлівській  (Петренка),  6  у
м. Херсоні».  Вказані  зміни  схвалено  розпорядженням  голови  обласної
державної  адміністрації  від  04  серпня  2017  року  №  566  та  погоджені  на
засіданнях постійних комісій обласної ради.

11 – 13 вересня державним архівом області спільно з обласним центром
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної
влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій організовано семінар для начальників архівних відділів, завідувачів
секторів районних державних адміністрацій,  міських рад.  У ході  триденного
навчання працівниками державного архіву області проведено практичні заняття
щодо взаємодії ЕПК з експертними комісіями установ, подання документів на
розгляд  ЕПК,  ведення  облікової  документації  в  архівах,  науково-технічного
упорядкування  документів,  організації  виконання  запитів,  проведення
інформаційних заходів. Чимало запитань у керівників архівів районного рівня
виникло  стосовно  передавання  документів  до  об’єднаних  територіальних
громад,  ведення  бухгалтерського  обліку  в  архівних  відділах  і  секторах.  У
рамках постійно діючих семінарів прочитано лекції стосовно протидії корупції,
прийняття управлінських рішень тощо.

       У Державному архіві Хмельницької області

13 липня  в держархіві області відбулося засідання Експертно-перевірної
комісії,  на  якому  розглянуто  питання  щодо  внесення  документів  органів
державної  влади  та  місцевого  самоврядування,  установ,  підприємств,
організацій області до Національного архівного фонду України.

28 липня  директор архіву В. Байдич та головний науковий співробітник
відділу  інформаційних  технологій  В.  Галатир  виступили  з  науковими
доповідями  на  засіданні  науково-краєзнавчого  круглого  столу  «Українське
військо: сторінки історії ХХ-ХХІ століть», присвяченого 100-річчю створення в
Меджибожі  1-го  Українського  корпусу  під  командуванням  Павла
Скоропадського.

У  липні   вийшов  друком  перший  номер  наукового  журналу  «Вісник
Державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина».



10 серпня у держархіві області відбулося засідання Експертно-перевірної
комісії,на  якому  розглянуто  питання  про  внесення  документів  органів
державної  влади  та  місцевого  самоврядування,  установ,  підприємств,
організацій області до Національного архівного фонду України.

21-31 серпня у приміщенні держархіву області експонувалася тематична
виставка  архівних документів, присвячена 26-й  річниці Незалежності України
та Дня Державного прапора України.

22 серпня  директор держархіву В. Байдич взяв участь в засідання колегії
Хмельницької обласної державної адміністрації.

1  вересня  директор  держархіву  В.  Байдич  взяв  участь  у  святкуванні
нового навчального року в Красилівському районі, с. Кузьмин, провів зустріч з
колективом  та  подарував  видання  наукових  досліджень  архіву  шкільній
бібліотеці.

5  вересня  головний  науковий співробітник  В.  Галатир  взяв  участь  у
засіданні  міської  науково-редакційної  групи  з  підготовки  матеріалів  до
Всеукраїнського  науково-просвітницького,  історико-краєзнавчого  проекту
«Місця пам’яті Української революції 1917-1921 років». 

11 вересня у Державному архіві Хмельницької області відбулася зустріч з
делегацією архіву Інституту національної пам'яті Польщі в складі заступників
директора  архіву  ІНП  доктора  Маріуша  Жулавніка,  Маріуша  Квасняка  та
доктора  Дороти  Левси  з  Незалежного  відділу  міжнародних  контактів
президентського відділення Інституту.

14  вересня  відбулося виїзне  засідання  Експертно-перевірної  комісії
Держархіву області,  на якому розглянуто питання щодо внесення документів
органів державної  влади та місцевого самоврядування,  установ, підприємств,
організацій області до Національного архівного фонду України.

15 вересня у держархіві області відбулося засідання  круглого столу на
тему: “Архівні виклики ХХІ століття” за участю державних архівів Вінницької,
Тернопільської, Житомирської областей.

15  вересня  у  Державному  архіві   Хмельницької  області  відбулось
засідання  Експертно-перевірної  комісії,  на  якому  його  учасники  розглянули
питання  щодо  внесення  документів  органів  державної  влади  та  місцевого
самоврядування,  установ,  підприємств,  організацій  області  до  Національного
архівного фонду України.

18-30  вересня у  держархіві  області  експонувалася  виставка  архівних
документів до Дня партизанської  слави та 80-річчя  утворення Хмельницької
області.



19  вересня  головний  науковий  співробітник  Галатир  В.  виступив  з
інформацією до Дня партизанської  слави на  радіо  Публічного  Акціонерного
Товариства „Національна суспільна Телерадіокомпанія України” „Хмельницька
регіональна дирекція „Поділля-центр” ХОДТРК „Поділля-Центр”. 

20  вересня  директор  архіву  В.  Байдич  та  головний  науковий
співробітник  відділу  інформаційних  технологій  В.  Галатир  взяли  участь  з
науковими  доповідями  у  Всеукраїнській  науковій  історико-краєзнавчій
конференції  «Місто  Славута  і  Славутчина  в  контексті  історії  Волині»,
присвяченій 400-річчю м. Славути.

21  вересня  заступником  директора  держархіву  К.  Бурдуваліс  було
проведено  контрольну перевірку архівних установ Красилівського району.  А
також  семінар  для  відповідальних  за  діловодство  та  архівну  справу  в
організаціях, установах, підприємствах різних форм власності Красилівського
району  на  тему:  ,,Нормативно-правове,  науково-методичне  та  інформаційне
забезпечення  організації  діловодства  та  архівної  справи  в  установах,
підприємствах та організаціях різної форми власності”.

22  вересня директор  держархіву  Байдич  В.  взяв  участь  в  урочистих
заходах, присвячених 80-річчю утворення Хмельницької області.

27  вересня  заступник  директора  держархіву  області  К.  Бурдуваліс,
начальник  відділу  інформаційних  технологій  -  Олійник  Ю.  та  головний
науковий  співробітник  відділу  інформаційних  технологій  –  Галатир  В.
виступили  з  науковими  доповідями  на  історико-краєзнавчій  конференції  з
міжнародною участю «Хмельниччина: історія та сучасність»,  яка відбулася в
обласній філармонії.

         У Державному архіві Черкаської області

6 серпня  до уваги громадськості в читальному залі  держархіву  області
відкрито  фотодокументальну  виставку «До  45-річчя  з  часу  введення  в  дію
Канівської ГЕС».

            23 серпня  в читальному залі держархіву області   до уваги громадськості
представлено   фотодокументальну  виставку   «Україна  незалежна:  шляхи
становлення»  (до Дня незалежності України).

  8 вересня  директор держархіву області     Клименко Т. А. взяла участь у
засіданні конкурсної комісії із присудження обласної краєзнавчої премії імені
Михайла Максимовича.

21 вересня   директор  держархіву області    Клименко Т. А. взяла участь
у роботі  Круглого  столу  з  міжнародною участю «Архівна  справа  в  Україні:



підсумки сторіччя та перспективи майбутнього», присвяченого 100-річчю від
дня  створення   першого  державного  органу  управління  системи  архівних
установ, який   відбувся у конференц-залі комплесу споруд Державної архівної
служби України. 

   
Працівники держархіву  області  взяли   участь  у   церемонії  урочистого

підняття Державного Прапора України, у обласних та міських заходах  з нагоди
26-річниці незалежності України (23-24 серпня) та у міських заходах з нагоди
Дня міста (16-17 вересня). 

        У Державному архіві Чернівецької області

26  липня в  ефірі  радіостанції  «Буковина»  Чернівецької  регіональної
дирекції  філії  Національної  телекомпанії  України  прозвучала  передача
«Акценти»  про  історію  протестантизму  на  Буковині,  присвячена  500-річчю
Реформації.  Передача  підготовлена  начальником  відділу  держархіву
Н.Б. Масіян.

22  серпня розпочалося  експонування  тематичної  документальної
виставки «Двадцять шоста річниця здобуття Україною незалежності». Виставка
підготовлена  та  експонується  в  приміщенні  держархіву,  за  адресою:  вул.
Небесної Сотні, 20-А, корпус № 1.

9 вересня в  приміщенні  держархіву  для  групи  студентів-істориків   з
університету м.  Аугсбург (Німеччина)  у супроводі  професора з  питань
транснаціональних  відносин  між  Німеччиною  та  Східною Європою та
наукового  керівника   “Інституту  Буковинознавства”  в  м.  Аугсгбург
Марен  Рьоґер,  разом  із  професором  Ґюнтером  Кроненбіттером  (в.о.
завідувача кафедри європейської етнології в університеті м. Аугсбург)  в
рамках  німецько-українського  проекту  «Цифрова  типографія
мультикуртурної  Буковини»  проведено  оглядову  екскурсію  по
архіву. 

У Державному архіві Чернігівської області

14 липня в ефірі філії НТКУ «Чернігівська регіональна дирекція» прозвучала
інформація  щодо  початку  експонування  фотодокументальної  виставки  «До
річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України». 
 

14 липня 2017  розпочалося експонування фотодокументальної виставки «До
річниці  проголошення  Декларації  про  державний  суверенітет  України».  На
виставку було запрошено істориків, архівістів та студентську молодь.



 

24 липня 2017 року  В ефірі філії НТКУ «Чернігівська регіональна дирекція»
прозвучала  інформація  щодо  початку  експонування  фотодокументальної
виставки «Храми землі Чернігівської».
  

 25  липня  відкрилася  фотодокументальна  виставка  «Храми  землі
Чернігівської».
 

21 серпня  в ефірі філії НТКУ «Чернігівська регіональна дирекція» прозвучала
інформація  щодо  відкриття  фотодокументальної  виставки  «Рік  1991.  Відлік
незалежності України».  

22 серпня відбулося відкриття фотодокументальної виставки «Рік 1991. Відлік
незалежності  України».  Теле-  та  радіожурналісти  філії  НТКУ  «Чернігівська
регіональна  дирекція»,  ТРА  «Новий  Чернігів»,  ЗАТ  Дитинець  ТРК,  радіо
«Свобода FM» та представник сайту ЧЕline (Чесні новини Чернігова та області)
підготували сюжети й відзняли фоторяд для розміщення у випусках новин. 

7 вересня  в ефірі філії НТКУ «Чернігівська регіональна дирекція» прозвучала
інформація  щодо  початку  експонування  фотодокументальної  виставки,
присвяченої  річниці  від  дня  народження  Олександра  Довженка  –   «Співець
зачарованої Десни».

8  вересня   розпочалося  експонування  фотодокументальної  виставки,
присвяченої  річниці  від  дня  народження  Олександра  Довженка  –   «Співець
зачарованої Десни».

19 вересня в ефірі філії НТКУ «Чернігівська регіональна дирекція» прозвучала
інформація  про  початок  експонування  фотодокументальної  виставки,
присвяченої  100-річчю  створення  системи  архівних  установ  України
«Скарбниця історії».

20  вересня  у  рамках  святкування  100-річчя  створення  системи  архівних
установ  України  розпочато  експонування  фотодокументальної  виставки
«Скарбниця історії».

20 вересня в ефірі філії НТКУ «Чернігівська регіональна дирекція» прозвучить
інформація  щодо  початку  експонування  фотодокументальної  виставки,
присвяченої 74-ій річниці звільнення Чернігівщини від нацистських окупантів.

21  вересня   розпочато  експонування  фотодокументальної  виставки,
присвяченої 74-й річниці звільнення Чернігівщини від нацистських окупантів.
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