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НАКАЗИ  ДЕРЖАВНОЇ  АРХІВНОЇ  СЛУЖБИ УКРАЇНИ







             ХРОНІКА  АРХІВНОГО  ЖИТТЯ

В УКРДЕРЖАРХІВІ

10 січня за результатами роботи Державної архівної служби України в 
2017 році центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування за погодженням з Укрдержархівом затверджено 15 
галузевих та регіональних програм (доповнень до програм) створення 
страхового фонду документації. 



15 січня Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова 
взяла участь у засіданні Організаційного комітету з підготовки та проведення 
заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років 
та вшанування пам'яті її учасників, яке відбулося в малій залі засідань 
Кабінету Міністрів України.

15 січня Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова 
взяла участь у засіданні Організаційного комітету з підготовки і проведення 
заходів у зв'язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні, яке
відбулося під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. 

22 січня Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова 
взяла участь у відкритті міжнародного виставкового проекту «Українське коло: 
до сторіччя визвольних змагань (1917–1921 рр.)», яке відбулося в Музеї історії 
міста Києва (вул. Б. Хмельницького, 7).
В експозиції виставки використано документи із фондів Центрального 
державного архіву вищих органів влади та управління України, Центрального 
державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного та Державного 
архіву Київської області.

31 січня Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова 
взяла участь у відкритті виставки «...Ой упали ж та впали Криваві роси...» до 
80-х роковин Великого терору – масових репресій 1937-1938 рр., що відбулася 
в Національному музеї історії України. 

1 лютого Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова 
зустрілася з керівником відділу культури, освіти та національних меншин 
Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні Себастьяном 
Ґроміґом.

 8 лютого У Державному підприємстві «Національні інформаційні 
системи» при Міністерстві юстиції України відбулася робоча нарада з питань 
підготовки змін до деяких законодавчих та нормативно-правових актів України.

15 лютого  начальник відділу взаємодії із державними органами та 
інформаційно-аналітичного забезпечення Укрдержархіву К.Г. Сорока взяв 
участь у розширеному засіданні колегії Державного архіву Київської області, 
на якому розглядалися підсумки роботи у 2017 році та завдання на 2018 рік.

 15 лютого Укрдержархів оголосив конкурс науково-методичних 
розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, 
археографії, виконаних у 2017 році. 

21 лютого у Національному педагогічному університеті імені М.П. 
Драгоманова відбувся публічний звіт Голови Укрдержархіву Тетяни Баранової 
«Підсумки діяльності Державної архівної служби України у 2017 році».



21 лютого  за участі Голови Укрдержархіву Тетяни Баранової у 
Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова відбувся 
круглий стіл «Державна політика у сфері архівної справи: завдання та 
виклики».

28 лютого Голова Укрдержархіву Тетяна Баранова виступила 
модератором розширеного засідання колегії Державної архівної служби 
України, участь у якому взяв заступник Міністра юстиції України Денис 
Чернишов.

21 березня  Уряд затвердив у новій редакції перелік платних послуг, які 
можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок 
бюджетних коштів.

22 березня  з ініціативи Державної архівної служби України в 
Національному інституті стратегічних досліджень відбувся круглий стіл 
«Паспортизація об’єктів критичної інфраструктури:формування системи 
аналізу інформації».

22 березня Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова 
взяла участь у консультаціях із керівництвом Генеральної дирекції державних 
архівів Польщі з питань двохстороннього співробітництва в архівній сфері та в 
урочистих заходах, присвячених включенню Акта Люблінської унії 1569 р. в 
міжнародний реєстр програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу». В урочистостях 
взяли участь також керівники державних архівів Білорусі, Латвії та Литви.

26 березня  Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова 
та Голова Профспілки працівників державних установ України Юрій Піжук 
підписали Галузеву угоду між Державною архівною службою України та 
профспілкою працівників державних установ України на 2018-2022 роки.

26 березня  Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова 
провела консультації з Генеральним директором Національного архіву Грузії 
Теоною Іашвілі з питань двостороннього міжвідомчого співробітництва.

27 березня  Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова 
взяла участь у відкритті в м. Тбілісі (Грузія) міжнародної наукової конференції 
«Україна-Грузія: 100-річчя встановлення дипломатичних відносин».

27 березня  делегація українських архівістів на чолі з Головою Державної
архівної служби України Тетяною Барановою відвідала Дім юстиції Грузії та 
Національну парламентську бібліотеку Грузії. 

29 березня Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова 
спільно з Генеральним директором Національного архіву Грузії Теоною Іашвілі
відкрила виставку «Україна і Грузія: сто років дипломатичних відносин», 



присвячену 100-річчю встановлення дипломатичних відносин між Українською
Державою/Директорією Української Народної Республіки та Грузинською 
Демократичною Республікою.

У  ДЕРЖАВНИХ  АРХІВНИХ  УСТАНОВАХ

У  Центральному  державному  архіві  вищих  органів  влади  та
управління України

2 січня у рамках проекту “Українська революція: архівні хроніки” ЦДАВО
України презентував “Календар Української революції” про події січня 1918 р. 

18  січня  ЦДАВО  України  організував  проведення  зйомок  для  сюжету
програми “Кордон” телеканалу “5 Канал”.

18 січня архівіст I категорії відділу використання інформації документів
К. І. Криворучко  виступила  на  презентації  виставки  “Буття  прочинилося
навстіж...”,  присвяченої  творчості  письменниці  та  художниці  Емми
Андрієвської, що проводилась Національним музеєм літератури України.

22 січня документи з фондів ЦДАВО України представлені в експозиції
міжнародного виставкового проекту “Українське коло: до сторіччя визвольних
змагань (1917–1921 рр.)”, що відкрився в Музеї історії міста Києва. У відкритті
виставки взяли участь директор архіву Н. В. Маковська,  заступник директора
А. В. Обжелян,  начальник  відділу  використання  інформації  документів
О. Г. Єфремова та начальник відділу довідкового апарату О. М. Редько.

22 січня директор ЦДАВО України Н. В. Маковська надала коментар для
сюжету  ТСН  телеканалу  “Студія  1+1”  про  IV  Універсал  Української
Центральної Ради .

22  січня на  веб-сайті  ЦДАВО  України  розміщено  он-лайнову  виставку
документів  “Отнині  Українська  Народна Республіка  стає самостійною...”  (До
100-річчя проголошення ІV-го Універсалу Української Центральної Ради).

25 січня архівіст І категорії відділу використання інформації документів
К. І. Криворучко виступила на презентації книги “Тетяна Яблонська, Іван Драч.
Книжка,  яку  знищили”,  що  проводилась  Національним  музеєм  літератури
України.

28 січня до 100-річчя бою під Крутами на веб-сайті  ЦДАВО України в
рубриці “Виставки” розміщено он-лайнову виставку документів “В найглибшій
пошані до безсмертного діла крутянських героїв”. 

31  січня заступник  директора  О. Б. Берковська  взяла  участь  у  відкритті
виставки «...Ой упали ж та впали Криваві роси...» до 80-х роковин Великого



терору – масових репресій 1937–1938 рр., що відбулася в Національному музеї
історії України.   

1  лютого у  рамках  проекту  “Українська  революція:  архівні  хроніки”  в
ЦДАВО  України  розміщено  добірку  документів  “Календар  Української
революції” про події лютого 1918 року. 

4 лютого архівіст І категорії відділу використання інформації документів
К. І. Криворучко  виступила  на  Восьмій  Всеукраїнській  бієнале  мистецтва
історичного  жанру  “Україна  від  Трипілля  до  сьогодення  в  образах  сучасних
художників”,  присвяченій  100-річчю проголошення  незалежності  Української
Народної Республіки. 

6 лютого документи ЦДАВО України залучено до експозиції виставкового
проекту “Берестейський мир”, який був презентований у Національному музеї
історії України у Другій світовій війні.

7 лютого у рамках реалізації ініціативи Посольства Королівства Бельгія в
Україні  щодо  виявлення  документів  про  перебування  бельгійського
автобронедивізіону взимку 1917 – навесні 1918 рр. у місті Києві читальний зал
ЦДАВО  України  відвідали  посол  пан  Люк  Якобс  та  студенти  Української
Академії Лідерства.

9 лютого до 100-річчя підписання Брестського мирного договору на веб-
сайті ЦДАВО України в рубриці “Виставки” та на сторінці архіву в соціальній
мережі Facebook розміщено он-лайнову виставку документів “Перший крок до
тривалого і для всіх сторін почесного світового миру...”

9 лютого в  читальному залі  ЦДАВО України в  рамках серії  “Гортаючи
архівні  сторінки”  відбулась  електронна  презентація  добірки  архівних
документів до 100-річчя підписання Брестського мирного договору.

21 лютого архівіст І категорії відділу використання інформації документів
К. І. Криворучко взяла участь у заході вшанування пам'яті відомої української
поетеси  та  громадської  діячки  Олени  Теліги,  що  відбувся  на  території
Меморіального комплексу “Бабин Яр”.

У лютому на державне зберігання до ЦДАВО України надійшли документи
Українського  промислового  об'єднання  з  виготовлення  іграшок  Міністерства
легкої  промисловості  УРСР  “Укрпроміграшка”  за  1973–1988  рр.,  Державної
інспекції з якості текстильно-шкіряної, хутряної сировини Міністерства легкої
промисловості УРСР за 1953–1994 рр., Українського промислового шкіряного
об'єднання Міністерства легкої промисловості УРСР “Укршкірпром”, м. Київ за
1965–1988 рр. та Державної інспекції сільського господарства України та його
попередників (об'єднаний фонд), м. Київ за 1985–2017 рр. 

2  березня проведено розширене  засідання  колегії  архіву.  З  доповідями
“ЦДАВО України 2017:  пріоритети, проблеми, рішення” виступили директор



архіву Н. В. Маковська, заступники директора: А. В. Обжелян, С. А. Савлук та
О. Б. Берковська.  В  обговоренні  взяла  участь  директор  департаменту
діловодства,  формування,  зберігання  та  обліку  документів  Національного
архівного  фонду  та  науково-методологічного  забезпечення  Укрдержархіву
С. В. Сельченкова.

3  березня в  рамках  проекту  “Українська  революція:  архівні  хроніки”  в
ЦДАВО  України  розміщено  чергову  місячну  добірку  документів  “Календар
Української революції. Березень”. 

26-30 березня директор ЦДАВО України Н. В. Маковська у складі делегації
Державної  архівної  служби  України  взяла  участь  в  урочистих  заходах  з
відзначення  та  святкування  100-річчя  встановлення  дипломатичних відносин
між Україною та Грузією, що відбулися в м. Тбілісі (Грузія).

27-29 березня  в  читальному залі  ЦДАВО України розміщено тематичну
добірку документів “Голодомор 1932–1933 рр. Листи селян”. 

У Центральному державному архіві громадських об’єднань
України

18 січня відбулося засідання Науково-методичної ради ЦДАГО України,
на якому підбито підсумки роботи НМР за 2017 рік, розглянуто питання про
участь архіву в конкурсі з науково-методичних і науково-інформаційних робіт з
архівознавства,  документознавства,  археографії  за  2017 рік  та  про
документальну  виставку,  присвячену  100-річчю  проголошення  незалежності
Української Народної Республіки.

22  січня  на  веб-сайті  ЦДАГО України,  у  рубриці  «До  100-річчя
Української  революції»,  розміщено  виставку  «Документальні  артефакти
Українського  державотворення.  До  100-річчя  проголошення  незалежності
УНР».

22 січня  директор ЦДАГО України Бажан О.В. та заступник директора
Красавіна Т.М.  взяли  участь  у  роботі  круглого  столу  на  тему  «Роль  та
досягнення  представників  національних  спільнот  у  формуванні  першої  в
новітній  історії  незалежної  Української  Держави –  Української  Народної
Республіки», який провела Рада національних спільнот України.

26  січня  у  ЦДАГО України  проведено  практичне  заняття  на  тему
«Інформаційні  ресурси  Центрального  державного  архіву  громадських
об’єднань України» та  оглядову  екскурсію для  студентів  І курсу факультету
культурології  спеціальності  «Інформаційна,  бібліотечна  та  архівна  справа»
Київського національного університету культури і мистецтв.



31  січня  працівники  ЦДАГО України  взяли  участь  у  презентації  в
Національному  музеї  історії  України  виставки,  присвяченої  80-м  роковинам
Великого терору, побудованої в основному на документах із фондів державних
архівів  України,  у  тому  числі  фотографіях  та  матеріалах  з  архівних
кримінальних справ, що зберігаються в ЦДАГО України.

У січні у науковому фаховому виданні «Український історичний журнал»
(№ 5 за  2017 рік,  стор. 208-213)  вийшла друком рецензія доктора історичних
наук  Барановської Н.П.  на  корпусне  документальне  видання  «Чорнобиль.
Документи  Оперативної  групи  ЦК КПУ  (1986-1988)»,  підготовлене
ЦДАГО України та Інститутом історії України НАНУ в 2017 році.

 В інформаційно-аналітичній газеті Ради національних спільнот України
«Національний  діалог»  (№ 3  за  листопад  2017 р.,  стор. 11)  вийшла  друком
стаття директора ЦДАГО України Бажан О.В. «Центральний державний архів
громадських  об’єднань  України –  документальна  скарбниця  історії  України
ХХ столітя».

                                   

 На сторінці ЦДАГО України, у соціальній мережі Facebook, розміщено
документи  із  фондів  архіву,  присвячені  100-річчю  бою  під  Крутами  та
ювілейним  датам  українських  поетів –  120-й  річниці  від  дня  народження
Володимира  Сосюри,  80-й  річниці  Василя  Стуса  та  100-річчю  Григорія
Жученка.

1 лютого  у ЦДАГО України проведено ознайомчу екскурсію учням 7-Б
класу  середньої  загальноосвітньої  школи  № 13  ім. І. Хитриченка
Святошинського району м. Києва, під час якої продемонстровано оригінальні
документи, які зберігаються в архіві, та  документальний відеоролик із фондів
ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного про створення мультфільмів. Захід був
проведений  спільними  зусиллями  двох  архівів –  ЦДАГО України  та
ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного.

16  лютого  відбулося  розширене  засідання  колегії  ЦДАГО України,  на
якому підбито підсумки діяльності архіву в 2017 році та визначено пріоритетні
напрямки роботи на 2018 рік.

26  лютого  ЦДАГО України  спільно  із  ЦДКФФА України
ім. Г.С. Пшеничного  провели  архівні  слухання  на  тему  «Греки  України:
документальний  екскурс  в  історію»,  присвячені  вшануванню  пам’яті  жертв
масових репресій проти грецької спільноти.

У лютому  на сторінці  ЦДАГО України,  у  соціальній мережі Facebook,
розміщено документи із фондів архіву, присвячені Дню Героїв Небесної Сотні



та  ювілейним  датам  українських  політичних  діячів –  115-й  річниці  від  дня
народження Миколи Підгорного,  110-й річниці  Петра  Шелеста  та  100-річчю
Володимира Щербицького.

                                

 На  веб-сайті  ЦДАГО України,  у  рубриці  «Фонди»,  розміщено
оцифрований опис № 10 фонду № 1 – «Загальний відділ.  Протоколи засідань
Політбюро і Секретаріату ЦК КПУ (1968-1980)».

                                 

На  державне  зберігання  до  ЦДАГО України  надійшли  документи
Київського  міського  товариства  греків  ім. Костянтина  Іпсіланті,  Київського
вірменського  товариства  (громади),  Товариства  зв’язків  з  українцями  за
межами України (Товариство «Україна-Світ»), Української Народної Партії та
документальні артефакти подій Революції гідності (наліпки, листівки та ін.).

6  березня  у  рамках  Міжнародного  міждисциплінарного  конкурсу
наукових  і  мистецьких  робіт  імені  Володимира  Маняка  і  Лідії  Коваленко,
організованого Міністерством освіти і науки України, ЦДАГО України провів
для  учасників  конкурсу  семінар-практикум  на  тему  «Голодомор  1932-
1933 років  у  документах  Центрального  державного  архіву  громадських
об’єднань України».

18  березня  у  програмі  «Факти  тижня»  телеканалу  ІCTV презентовано
сюжет «Куренівська трагедія: як приховували правду?», в якому використано
документи із фондів Центрального державного архіву громадських об’єднань
України.

22 березня  у Музеї книги та друкарства презентовано виставку «Слово,
обірване в Биківні», до якої залучено документи з архівних кримінальних справ
репресованих  літераторів  покоління  «Розстріляного  відродження»,  що
зберігаються в ЦДАГО України.

22-23  березня  2018 р. директор  ЦДАГО України  Бажан О.В.  у  складі
української  делегації  на чолі  з  Головою Державної  архівної  служби України
Барановою Т.І.  взяла  участь  у  консультаціях  із  керівництвом  Генеральної
дирекції державних архівів Польщі з питань двохстороннього співробітництва в
архівній  сфері  та  в  урочистих  заходах,  присвячених  включенню  Акта
Люблінської унії 1569 р. в міжнародний реєстр програми ЮНЕСКО «Пам’ять
світу».

У березні  на  сторінці  ЦДАГО України,  в  соціальній  мережі  Facebook,
розміщено  документи  із  фондів  архіву,  присвячені  75-м  роковинам
Корюківської трагедії та 120-й річниці від дня народження одного з фундаторів



Організації  Українських  Націоналістів,  учасника  національно-визвольних
змагань 1917-1921 рр. Миколи Сціборського.

                                 

 на веб-сайті ЦДАГО України, в рубриці «Фонди», розміщено оцифровані
описи фонду № 1: опис № 11 «Загальний відділ. Протоколи і матеріали засідань
Політбюро  і  Секретаріату  ЦК КПУ  (1981-1991)»,  опис  № 18  «Документи
Зафронтового  бюро  ЦК КП(б)У  (1918-1920)»  та  опис  № 19  «Документи
нелегального ЦК КП(б)У (1942-1943)».

У Центральному державному історичному  архіві України, м.
Київ

5 січня на офіційному веб-сайті ЦДІАК України у рубриці "Архів Blitz"
до Різдва Христового та на вшанування видатного українського композитора
Миколи Леонтовича представлено добірку документів з колекції архіву.

19 січня ЦДІАК України продовжує он-лайн оприлюднення довідкового
апарату до документів архіву: розділ "Довідковий апарат" офіційного веб-сайту
архіву  доповнено  електронними версіями  тематичних  покажчиків  до  фондів
127, Київська духовна консисторія; 442, Канцелярія київського, подільського і
волинського  генерал-губернатора;  707,  Канцелярія  попечителя  Київського
навчального округу.

29 січня на офіційному веб-сайті ЦДІАК України у рубриці "Архів Blitz"
до 100-річчя бою під Крутами представлено статтю В. Вакуловського "Про бій
під  Крутами",  надруковану  1971 року  на  шпальтах  газети  "Батьківщина
(Batkivschyna)" (Торонто, Канада), що зберігається у фонді 1219, Скоропадські.

29 січня відбулося розширене засідання колегії Центрального державного
історичного архіву України, м. Київ "Про підсумки роботи ЦДІАК України у
2017 році та завдання на 2018 рік".

Участь в обговоренні актуальних питань розвитку архівної справи взяли
І.К. Патриляк,  д.і.н.,  декан історичного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка; В.С. Шандра, д.і.н., професор, провідний
науковий співробітник Інституту історії України НАН України; Г.В. Папакін,
д.і.н.,  директор  Інституту  української  археографії  та  джерелознавства
ім. М. С. Грушевського  НАН України;  І.С. Ворончук,  д.і.н.,  доцент,  зав.
відділом історичних пам’яток Науково-дослідного інституту українознавства;
К.К. Крайній, к.і.н., начальник науково-дослідного відділу історії та археології
Національного  Києво-Печерського  історико-культурного  заповідника;



С.О. Стрєльнікова,  Генеральний  директор  Національного  науково-дослідного
реставраційного центру України.

23 лютого відбулася робоча зустріч керівних працівників ЦДІАК України
з працівниками відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління
державної  реєстрації  Головного  територіального  управління  юстиції  у  місті
Києві. Обговорено спільні заходи з покращення виконання запитів громадян за
метричними книгами культових установ м. Києва.

28  лютого  на  офіційному  веб-сайті  ЦДІАК  України  представлено
документальну виставку до 245-річчя від дня народження Василя Назаровича
Каразіна (1773-1842), українського вченого, винахідника, громадського діяча.

3 березня працівники ЦДІАК України пройшли підвищення кваліфікації
з питань пожежної безпеки на базі навчального центру Головного управління
Державної служби надзвичайних ситуацій України у м. Києві.

23  березня  на  офіційному  веб-сайті  ЦДІАК  України  представлено
документальну  виставку  до145-річчя  від  дня  народження  Миколи  Івановича
Міхновського (1873–1924), українського політичного і громадського діяча.

26  березня  у  рамках  святкування  1030-річчя  хрещення  Русі  на
офіційному  веб-сайті  ЦДІАК України  представлено  виставку  документів  з
фондів архіву, які стосуються життя і діяльності останнього ставропігіального
архімандрита Києво-Печерської лаври Зосими (Валкевича).

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

 6  січня до  120-річчя  від  дня  народження  українського  поета  В.  М.
Сосюри  на  офіційному  веб-сайті  ЦДКФФА  України  ім. Г. С. Пшеничного
презентовано  тематичний  огляд  аудіовізуальних  документів,  присвячених
митцю, добірку фотознімків, аудіозаписи творів  у авторському виконанні.

 6 січня на офіційному веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного
розміщено  тематичну  відеодобірку  із  фондів  архіву,  присвячену  життю  і
творчості українського поета, правозахисника В. С. Стуса до 80-річчя від дня
його народження.

22  січня фотодокументи  з  колекції  ЦДКФФА  України  імені  Г.  С.
Пшеничного  представлені  в  експозиції  міжнародного  виставкового  проекту



«Українське  коло:  до  сторіччя  визвольних  змагань  (1917–1921  рр.)»,  що
відкрився  в приміщенні МВЦ «Музей історії міста Києва». 

24 січня до 110-річчя від дня народження Л. А. Руденко  на офіційному
веб-сайті  ЦДКФФА  України  ім.  Г.  С.  Пшеничного  презентовано  добірку
аудіовізуальних документів.

 24  січня на  офіційному  веб-сайті  ЦДКФФА  України
ім. Г. С. Пшеничного  розміщено  виставку  фотодокументів,  присвячену  100-
річчю створення Української Народної Республіки та Дню пам’яті героїв Крут.

25  січня ЦДКФФА  України  ім.  Г.  С.  Пшеничного  виступив
співорганізатором  виставки,  присвяченої  100-річчю  проголошення
Незалежності  ІV Універсалом  Центральної  Ради,  урочисте  відкриття  якої
відбулося  в Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України.

27 січня  в Музеї-квартирі  Павла Тичини,  в рамках концерту з нагоди
127-ї  річниці  від  дня  народження  поета,  відбувся  показ  документального
фільму про життя та творчість П. Г. Тичини з колекції ЦДКФФА України ім. Г.
С. Пшеничного.

29 січня до 100-річчя від дня народження українського кінооператора,
режисера-документаліста І. Ц. Гольдштейн на офіційному веб-сайті ЦДКФФА
України  ім.  Г.  С.  Пшеничного  презентовано  відеодобірку,  створену  за
кінодокументами з фондів архіву, та фільмографію митця.

31  січня на  офіційному  веб-сайті  ЦДКФФА  України
ім. Г. С. Пшеничного  розміщено  добірку  аудіовізуальних  документів  до  100-
річчя від дня народження української поетеси Л. В. Забашти.
 31 січня  директор ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного Владислав
Берковський взяв участь у програмі «Паралелі» на телеканалі Правда ТУТ.

 15 лютого  директор ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного Владислав
Берковський взяв участь у підготовці програми з історії українського війська на
каналі UA/TV.

 15 лютого заступник директора ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного
Т. Ємельянова взяла  участь  у круглому столі  на тему «Державна політика у
сфері  архівної справи:  завдання та виклики»,  що відбувся  в  конференц-залі
центрального корпусу НПУ імені М. П. Драгоманова. 

 26 лютого в приміщенні Центрального державного архіву громадських
об’єднань  України  відбулись  архівні  слухання  на  тему  «Греки  України:
документальний  екскурс  в  історію»,  співорганізатором  яких   виступив
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. 



 20 березня  у рамках співпраці з Державним архівом Київської області в
ЦДКФФА  України  ім.  Г.  С.  Пшеничного  відбувся  семінар-навчання  для
керівників  архівних  відділів  (секторів)  районних  державних  адміністрацій,
міських  рад  Київської  області,  а  також  працівників  Державного  архіву
Київської області щодо порядку комплектування, зберігання та використання
аудіовізуальних документів в архівних установах.

 21 березня до Всесвітнього дня поезії  на офіційному веб-сайті ЦДКФФА
України ім. Г. С. Пшеничного презентовано добірку аудіодокументів із архівної
колекції.
 23-30  березня ЦДКФФА  України  ім.  Г.  С.  Пшеничного  виступив
партнером  XV Міжнародного  фестивалю  документального  кіно  про  права
людини «DOCUDAYS UA», що проходив у м. Києві  року. У рамках фестивалю
поза конкурсною програмою відбувся спеціальний показ кінофільму з архівної
колекції.

 27  березня на  офіційному  веб-сайті  ЦДКФФА  України  ім.  Г.  С.
Пшеничного  до  Всесвітнього  дня  театру   розміщено  тематичний  огляд
аудіовізуальних  документів  «Балет,  о  танцю  мить  прекрасна!»  з  добіркою
світлин із фондів архіву.

 30 березня до 100-річчя від дня народження українського письменника та
громадського діяча О. Т. Гончара на офіційному веб-сайті ЦДКФФА України
ім.  Г.  С.  Пшеничного  презентовано  тематичну  виставку  фотодокументів  з
архівної колекції.

У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва 
України

5 січня  у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та  з
нагоди 120-річчя від дня народження українського письменника, поета-лірика
Володимира  Миколайовича  Сосюри  (1898–1965)  на  інформаційних  ресурсах
ЦДАМЛМ України представлено архівні документи із фонду видатного діяча.

6  січня  ЦДАМЛМ  України  презентував  нову  документальну  онлайн-
виставку  до  80-річчя  від  дня  народження  видатного  українського  поета,
правозахисника,  одного  із  найактивніших  представників  українського
культурного руху шістдесятників, лауреата Державної премії ім. Т. Шевченка,
Героя України В. С. Стуса.

8 січня  у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та  з
нагоди  130-річниці  від  дня  народження  фундатора  українського  театру,



режисера  та  актора  театру  і  кіно  Гната  Петровича  Юри  на  інформаційних
ресурсах  ЦДАМЛМ  України  представлено  архівні  документи  із  фонду
видатного діяча.

11 січня на офіційному сайті ЦДАМЛМ України впроваджено версію для
людей з вадами зору. 

19  січня   на  сайті  ЦДАМЛМ  України  у  рубриці  «Описи  фондів»
розміщено нові оцифровані описи у рубриці №600, 800.

23 січня  у ЦДАМЛМ України відбулися зйомки історичної програми із
циклу  «Джерела  з  минулого»  («UA:Культура»)  у  меморіальному  кабінеті
письменника  Івана  Микитенка.  Під  час  зйомок  були  використані  музейні
експонати.

26  січня  розміщення  на  сайті  ЦДАМЛМ  України  у  рубриці  «Описи
фондів» нових оцифрованих описів у рубриці №631-679.

26 січня  у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з
нагоди 100-річчя від дня народження української оперної співачки,  народної
артистки  СРСР  Лариси  Архипівни  Руденко  (1918–1981)  на  інформаційних
ресурсах ЦДАМЛМ України представлено архівні документи з фонду видатної
артистки.

30 січня стартував новий проект ЦДАМЛМ України «Територія АРХІВ:
діалог  з  документом».  Відбувся  перший  event  у  рамках  нового  проекту.
Композитор,  піаніст  та  редактор  української  Вікіпедії  А.І.  Бондаренко
віднайшов у фондах ЦДАМЛМ України унікальні українські переклади творів
світової музичної класики Є. Дроб’язка, М. Лукаша та М. Рильського: «Весілля
Фігаро» та «Чарівна флейта» В.А. Моцарта, «Дон Карлос» Дж. Верді, «Кармен»
Ж. Бізе та ін. Саме їх було виконано під час презентації вокальних творів та
продемонстровано  на  виставці  архівних  документів  з  історії  українських
перекладів  оперних творів,  які  зберігаються  у  архівній  скарбниці  ЦДАМЛМ
України.

31  січня  у  Національному  музеї  історії  України  відбулося  відкриття
виставки «...Ой упали ж та впали Криваві роси...» до 80-х роковин Великого
терору – масових репресій 1937-1938 рр.,  на якій представлено документи із
фондів ЦДАМЛМ України.

2 лютого  у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з
нагоди 100-річчя  від дня народження української  поетеси Любові  Василівни
Забашти на інформаційних ресурсах ЦДАМЛМ України представлено архівні
документи з її особового фонду.

13 лютого  у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та
до  150-ї  річниці  від  дня  заснування  Київського  інституту  музики  ім.  Р.  М.



Глієра  на  інформаційних  ресурсах  ЦДАМЛМ  України  представлено  архівні
документи українських композиторів – корифеїв музичного мистецтва.

15  лютого  у  ЦДАМЛМ  України  відбулися  зйомки  історичного
художнього фільму на замовлення телеканалу «Інтер».

16 лютого  у рамках навчальної практики студентів Інституту екранних
мистецтв  Київського  національного  університету  театру,  кіно  і  телебачення
імені  І. К. Карпенка-Карого  відбулися  зйомки  документального  фільму  про
ЦДАМЛМ України.

19 лютого ЦДАМЛМ України став учасником нового міжінституційного
освітньо-виставкового  проекту  «(Р)ЕВОЛЮЦІЯ  МІФУ:  трансформація
кобзарства у ХІХ-ХХІ століттях», який тривав із 20 лютого по 18 березня 2018
року  у  Національному музеї  Тараса  Шевченка.  В  експозиції  нової  виставки
представлені: живопис, графіка та скульптура з колекцій Національного музею
Тараса  Шевченка,  Національного  художнього  музею  України;  унікальні
фотодокументи та концертні афіші з фондів Центрального державного архіву-
музею  літератури  і  мистецтва  України,  Центрального  державного  архіву
зарубіжної  україніки;  музичні  інструменти  з  приватних  зібрань  та
відеоматеріали.

22  лютого  в  Архівно-музейному  комплексі  «Літературно-мистецькі
Плюти» ЦДАМЛМ України відбулися практичні заняття з правил поведінки у
разі виникнення пожежі, організовані ТОВ «Пожконтроль». Захід проводився у
рамках  виконання  плану  заходів,  організованих  керівництвом  ЦДАМЛМ
України щодо забезпечення пожежної безпеки в установі.

28 лютого  У ЦДАМЛМ України відбувся літературно-мистецький захід
до 100-річчя від дня народження української поетеси Л. В. Забашти. Ведучою
вечору виступила українська акторка театру і кіно, драматург, політик, народна
артистка України Лариса Хоролець.

27 лютого у ЦДАМЛМ України стартував проект «Український авангард
Digital». Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
та компанія Цифрова країна реалізували проект «Український авангард Digital»
зі  створення  фонду  користування  раритетними  архівними  документами  із
особових  фондів  видатних  українських  художників-авангардистів  О.  К.
Богомазова (ф. 360), В. Д. Єрмілова (ф. 337), А. Г. Петрицького (ф. 237), що
являються складовою частиною Національного архівного фонду України та є
найбільш  затребуваними  у  дослідників,  як  наших  співвітчизників,  так  і
іноземців, які працюють у читальному залі Архіву-музею.

23 лютого  розміщення на  сайті  ЦДАМЛМ України  у  рубриці  «Описи
фондів» нових оцифрованих описів у розділах №101-200, №201-300, №301-400,
№401-500,  №601-700,  №701-800,  №801-900,  №901-1000,  №1001-1100,  №1101-
1200, №1201-1300, №1301-1400. 
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23  лютого  На  виконання  указу  Президента  України  №580/2015  від
13.10.2015  р.  «Про Стратегію національно-патріотичного  виховання  дітей  та
молоді на 2016-2020 рр.» ЦДАМЛМ України започатковує новий віртуальний
проект  «Архів-музей  на  допомогу  вчителям»,  який  передбачає  періодичне
розміщення  на  власних  інформаційних  ресурсах  ЦДАМЛМ  України
інформаційних повідомлень про видатні постаті ХХ ст., що відіграли виняткову
роль у становленні державо творчих і культурно-мистецьких процесів в Україні
та чиї фонди зберігаються у ЦДАМЛМ України. Перший блок інформаційних
повідомлень  репрезентує  знакові  постаті  представників  інтелігенції,  що
належать  до  «Розстріляного  відродження».  Перше  повідомлення  було
присвячене Б. Антоненко-Давидовичу.

6  березня  відбулося  розширене  засідання  колегії  ЦДАМЛМ  України,
присвячене обговоренню підсумків діяльності  у 2017 році та пріоритетам на
2018  рік.  На  засідання  були  запрошені  представники  творчих  спілок  та
громадських організацій. У рамках доповіді виступили керівники структурних
підрозділів  ЦДАМЛМ  України.  До  обговорення  доповіді  долучились  відомі
громадські  діячі:  Веселовська  Ганна  Іванівна  -  доктор  мистецтвознавства,
театрознавець,  керівник  напряму  експертно-аналітичної  діяльності  Спілки
театральних  діячів  України;  Денисенко  Олександр  Володимирович  -
український літератор (драматург,  прозаїк,  сценарист),  актор,  режисер,  автор
теле- і радіопередач радіо «Культура». член Спілки кінематографістів України,
Асоціації  українських  письменників,  заслужений  діяч  мистецтв  України;
Денисюк  Оксана  Вячеславівна  -  начальник  адміністративного  відділу
Київського  національного  академічного  театру  оперети;  Коновал  Віктор
Іванович - голова Київської організації Спілки художників України; Тримбач
Сергій Васильович – заступник голови Комітету з Національної премії України
ім. Тараса Шевченка, заступник голови Національної спілки кінематографістів
України, лауреат Державної премії України ім. О. Довженка, заслужений діяч
мистецтв  України;  Федорук  Олександр  Касьянович  –  доктор
мистецтвознавства,  професор, академік Академії  мистецтв України, головний
редактор  журналу  «Образотворче  мистецтво»,  Заслужений  діяч  культури
Польщі.

15  березня  ЦДАМЛМ  України  виступив  одним  із  співучасників
виставкового  проекту  «БОЙЧУКІЗМ»  Проект  «великого  стилю»,  який
нещодавно  завершився  у  Мистецькому  арсеналі  та  отримав  подяку  за
співпрацю. 

17 березня доброю традицією стала творча співпраця колективу Архівно-
музейного  комплексу  «Літературно-мистецькі  Плюти»  ЦДАМЛМ України  зі
співробітниками  Центру  української  культури  та  мистецтва.  Співробітники
відвідали  відкриття  щорічного  проекту  на  підтримку  українських  традицій
«Сонячний Великдень – 2018», який стартував 17 березня. 



19 березня у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» на
інформаційних  ресурсах  ЦДАМЛМ  України  представлено  документи
української  поетеси,  художниці,  лауреата  Національної  премії  України  імені
Тараса Шевченка Емми Іванівни Андієвської.

22 березня  у ЦДАМЛМ України у рамках проекту «Територія АРХІВ:
діалог з  документом» відбулася зустріч  із  творцями документальних стрічок
«Малевич»,  «Будинок  «Слово»»  та  показ  документального  фільму «Будинок
«Слово»».  Гостями  архіву-музею  стали  режисер  документального  фільму
«Будинок  Слово»»  Тарас  Томенко  та  креативний  продюсер,  автор  сценарію
документального  фільму «Малевич»,  дослідниця  архівних фондів  ЦДАМЛМ
України – Тетяна Філевська. Відбувся показ документального фільму «Будинок
«Слово»»,  конкурсанта  33-го  Варшавського  міжнародного  кінофестивалю.
Гості  розповіли  про  специфіку  роботи  з  архівними  документами  у  процесі
створення цих знакових кінострічок. 

23  березня  ЦДАМЛМ  України  прийняв  на  постійне  зберігання  нове
надходження  документів  Національного  архівного  фонду  Сверстюка  Євгена
Олександровича, відомого літературного критика, поета, мислителя, дисидента,
громадського діяча,  політв’язня радянської  системи.  Родинне листування під
час його перебування в таборах суворого режиму в Пермській області  та на
засланні в Бурятській АРСР передала Андрієвська Валерія Вікторівна (дружина
Євгена Олександровича) .

24  березня  у  рамках  налагодження  творчих  зв’язків  з  галеристами  м.
Києва,  24  березня  2018  року  співробітники  Архівно-музейного  комплексу
«Літературно-мистецькі  Плюти»  ЦДАМЛМ  України  відвідали  виставку
художньої  кераміки  «Фактура»,  яка  проходила  у  столичній  галереї
«ЦеГлинаАрт».

27  березня  у  рамках  нового  віртуального  проекту  «Архів-музей  на
допомогу вчителям» розміщено друге інформаційне повідомлення, присвячене
українському поету, прозаїку, громадському діячеві Івану Багряному.

29  березня  у  ЦДАМЛМ  України  відбулися  зйомки  історичного
художнього фільму на замовлення телеканалу «Інтер».

30 березня  розміщення на сайті  ЦДАМЛМ України у рубриці  «Описи
фондів» нових оцифрованих описів у розділі №1201-1300. 
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У Центральному державному  архіві зарубіжної україніки
16  січня у  рамках  проведення   «Дня відкритих  дверей  в  архіві»

відбулася відкрита лекція завідувача Бібліотеки й Архіву ім. Т. Шевченка
(Лондон,  Велика  Британія)  доктора  Лариса  Пекарської  на  тему:
«Бібліотека й архів ім. Т. Шевченка у Лондоні (Союз Українців у Великій
Британії):  склад і зміст колекції та шляхи поповнення». Доктор Лариса
Пекарська  ознайомилася  із  архівними  колекціями  документів,  що
знаходяться в фондах ЦДАЗУ, високо оцінивши умови їх зберігання та
досягнення  працівників  архіву  в  цьому.  Під  час  візиту  для  гості  була
проведена тематична екскурсія по документальній виставці «Загартовані
безсмертям»,  яку  підготували  співробітники  ЦДАЗУ  до  100-річчя
створення Армії УНР. 

17 січня фонди ЦДАЗУ поповнилися новими надходженнями документів
і  друкованих  видань  із  приватної  колекції  відомої  релігійної  та  громадської
діячки  української  діаспори  в  США  Ольги  Матули,  що  висвітлюють
громадсько-політичну,  культурно-освітню та  релігійну діяльність  української
діаспори в Європі та США.

22 січня  на веб-сайті ЦДАЗУ репрезентовано онлайн виставку  «До Дня
Соборності  України»,  присвячену  99-ій  річниці  проголошення  Універсалу
Директорії  УНР  про  об’єднання  Української  Народної  Республіки  і
Західноукраїнської  Народної  Республіки  у  соборну  незалежну  державу та  з
нагоди  100-річчя  з  дня  проголошення  незалежності  Української  Народної
Республіки IV Універсалом Української Центральної Ради. 

22 січня директор ЦДАЗУ Ірина Мага та заступник директора – головний
зберігач  фондів  Ірина  Казімірова  взяли  участь  у  відкритті  міжнародного
виставкового проекту «Українське коло: до сторіччя визвольних змагань (1917–
1921  рр.)»  у  Музеї  історії  міста  Києва  в  рамках  реалізації  проекту  ЦДАЗУ,
присвяченого  100-річчю  створення  армії  УНР.  ЦДАЗУ  виступив  одним  із
учасників  проекту,  надавши  для  експонування  «Грамоту  про  складення
повноважень  і  припинення  діяльности  Державного  Центру  Української
Народньої Республіки в екзилі».

26  січня відбулася  робоча  зустріч  директора  ЦДАЗУ  Ірини  Маги  та
головного  архівіста  Надії  Лихолоб  із  представником  української  редакції
інформаційного порталу українців світу «Стожари» Лесею Михайленко. Ірина
Мага  та  Надія  Лихолоб  ознайомили  гостю  з  історією  створення  архіву,
основними  напрямами  його роботи  тощо.  У  ході  перемовин  було  досягнуто
згоди про співпрацю та участь у спільних культурно-просвітницьких проектах,
зокрема у виставковій та публікаційній діяльності.
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26 січня  на сайті ЦДАЗУ презентовано документальну онлайн виставку
«Вогняна  грань  епох:  до  100-річчя  бою під  Крутами».  Документи  виставки,
присвячені  трагічним  подіям  28–30  січня  1918  р.,  розкривають  історичний
контекст бою, відтворюють реальний хід подій, інформують про вшанування
українцями  зарубіжжя  пам’яті  героїв  Крут,  що  є  важливим  доказовим
матеріалом для збереження національної пам’яті українського народу.

5 лютого до ЦДАЗУ надійшов на зберігання аудіозапис виступу полк.
Андрія Мельника на ювілейному бенкеті  з нагоди відзначення 25-ліття УНО
Канади (18 травня 1957 р., Торонто), у якому він закликав до об’єднання всього
українства у вільному світі та створення Світового Конгресу Вільних Українців
(СКВУ).  Аудіозапис  надано  за  сприяння  громадського  діяча  Українського
національного об’єднання (УНО) Канади Юрія Сергійчука      (м. Торонто). 

20  лютого  на  сайті ЦДАЗУ  з  нагоди  Року  пам'яті  Патріарха  Йосифа
Сліпого  на  честь  125-ї  річниці  від  дня  його  народження  презентовано
документальну  онлайн  виставку «Нескорена  церква»     –  сторінками  історії
Української греко-католицької церкви, що понад 400 років була спільно зі своїм
народом у боротьбі за його незалежність.

22  лютого головний  архівіст  ЦДАЗУ  Надія  Лихолоб  і  провідний
науковий  співробітник   Віра  Фазлєєва  взяли  участь  у  відкритті  виставки
«(Р)ЕВОЛЮЦІЯ МІФУ: трансформація кобзарства  у ХІХ-ХХІ століттях»,  на
якій були представлені унікальні архівні документи та концертні афіші з фондів
ЦДАЗУ. Виставка проходила в Національному музеї Тараса Шевченка у рамках
масштабного  міжінституційного  освітньо-виставкового  проекту  до
Європейського року культурної спадщини в Україні та з нагоди 204-ї річниці
від дня народження Тараса Шевченка. 

28  лютого до  ЦДАЗУ  надійшли  документи,  періодичні  та  друковані
видання відомої релігійної і громадської діячки української діаспори у США
Ольги  Матули.  Зокрема,  листування  щодо  будівництва  пам’ятника
митрополитові Василю Липківському в Українському пантеоні у Саут-Баунд-
Бруці (США), проповіді мовознавця і церковного діяча Ігоря Губаржевського,
інші  документи,  що  висвітлюють  життя,  громадсько-політичну,  культурно-
освітню й релігійну діяльність української діаспори в Європі та США.

28  лютого директор  ЦДАЗУ  Ірина  Мага,  заступник  директора
Ірина  Сінченко  та  заступник  директора-головний  зберігач  фондів
Ірина  Казімірова  взяли  участь  у  розширеному  засіданні  колегії  Державної
архівної  служби  України,  на  якому  розглядалося  питання  щодо  роботи
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Укрдержархіву,  архівних  установ  і  спеціальних  установ  страхового  фонду
документації у 2017 році та пріоритети Укрдержархіву на 2018 рік. 

1 березня відбулося розширене засідання колегії ЦДАЗУ, на якому були
підбиті підсумки роботи ЦДАЗУ в 2017 році, визначені пріоритетні напрями та
завдання на 2018 рік. На засіданні були присутні представники Укрдержархіву,
профільних  наукових  установ,  вищих  навчальних  закладів  та  громадських
організацій.  У  рамках  святкування  100-річчя  від  дня  створення  першого
держаного  органу  управління  системою  архівних  установ  України  Почесні
грамоти  від  Спілки  архівістів  України  отримали  начальник  відділу
забезпечення збереженості та обліку документів Любов Пенжуляк і головний
архівіст відділу використання інформації документів Надія Лихолоб.

2  березня у  ЦДАЗУ  в  рамках  проведення  заходу  щодо  вшанування
пам’яті  учасників  Української  революції  1917-1921  років  відбувся  «День
відкритих  дверей» за  участю відомого в  Україні  та  поза  її  межами кобзаря,
композитора, актора, заслуженого артиста України Тараса Силенка. Гості  мали
змогу  ознайомитися  із  діяльністю  архіву,  його  виставковою  роботою,
архівними  документами  з  історії  кобзарства,  що  висвітлюють  розвиток
музичного мистецтва в діаспорі.

3 березня до ЦДАЗУ надійшли документи поета, прозаїка, перекладача,
літературознавця  і  літературного  критика,  журналіста,  професора
мюнхенського Українського Вільного Університету,  лауреата Шевченківської
премії  Ігоря Качуровського (1918–2013).  Документи архіву передав директор
Благодійного фонду «Ніжен» Микола Пантелійович Шкурко. Знаковим є те, що
фонд Ігоря Качуровського в Україні започаткований у 100-річчя від дня його
народження.

23  березня у  ЦДАЗУ  презентована  документальна  виставка  «Ми  не
розлучались  з  тобою,  Україно!».  Захід  присвячений  літературному  життю
українців  за  кордоном,  які,  перебуваючи на  чужині,  не  лише зберегли  свою
національну  ідентичність,  а  й  зробили  неоціненний  внесок  у  розвиток  та
популяризацію культурної спадщини українського народу в світі, зокрема його
мови та літератури. Уперше на виставці демонструвалися архівні документи,
що підтвердили нелегкий шлях повернення на Батьківщину творчої спадщини
українських  літераторів-емігрантів.  На  відкритті  виставки  були  присутні
представники наукових установ,  вищих навчальних закладів,  архівів,  музеїв,
бібліотек, громадськості та засобів масової інформації. 



У Центральному державному електронному архіві України

10 січня  директор ЦДЕА України Ковтанюк Ю. С. взяв участь у робочій
зустрічі  з  питань  щодо  запровадження «пілотного  проекту» із  збереження
резервних  копій  державних  електронних  інформаційних  ресурсів,  яка  була
організована Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації
України.

 16 січня  директор ЦДЕА України Ковтанюк Ю. С. та завідувач сектору
управління персоналом Аблаєва Н. О. прослухали відкриту лекцію завідувача
Бібліотеки  й  Архіву  ім.  Т.  Шевченка  (Лондон,  Велика  Британія)  доктора
філософії Людмили Пекарської на тему: «Бібліотека й архів ім. Т. Шевченка у
Лондоні (Союз Українців у Великій Британії): склад і зміст колекції та шляхи
поповнення», що відбулася у читальному залі Центрального державного архіву
зарубіжної україніки у рамках проведення Дня відкритих дверей в архіві.

 17 січня  директор ЦДЕА України Ковтанюк Ю. С. взяв участь у робочій
нараді  щодо  обговорення  єдиного  формату  електронного  документа,  що
відбулася в Державному агентстві з питань електронного урядування України.

 17 січня  директор  ЦДЕА  України  Ковтанюк Ю. С.  взяв  участь  у
семінарі-нараді  з  питань  підготовки  стандартів  вищої  освіти  України  за
спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» («бакалавр»,
«магістр»), що відбувся в Українському науково-дослідному інституті архівної
справи та документознавства.

 8 лютого  директор  ЦДЕА  України  Ковтанюк Ю. С.  взяв  участь  у
робочій нараді щодо підготовки змін до законодавчих та нормативно-правових
актів  України  у  зв’язку  з  приведенням  їх  у  відповідність  до  вимог  Закону
України «Про електронні довірчі послуги», що набирає  чинності  07.11.2018, а
також  створення  низки  нових  нормативно-правових  актів,  що  дозволять
унормувати  впровадження  та  застосування  електронних  довірчих  послуг  в
Україні.  Нарада  відбулася  в  Державному  підприємстві  «Національні
інформаційні системи» при Міністерстві юстиції України.

 22 лютого  директор  ЦДЕА  України  Ковтанюк Ю. С.  взяв  участь  в
обговоренні  проекту Закону України «Про публічні  електронні  реєстри»,  що
відбулося  в  центрі PeremogaSpace  (м.  Київ,  бул.  Тараса  Шевченка,  62) за
ініціативи Державного  агентства  з  питань електронного  урядування  України,
спільно  з Комітетом  Верховної  Ради  України  з  питань  інформатизації  та
зв’язку, за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги «Прозорість та
підзвітність в державному управлінні та послугах».

28 лютого  директор  ЦДЕА  України  Ковтанюк Ю. С.  взяв  участь  у
розширеному  засіданні  колегії  Державної  архівної  служби  України,  що
відбулася  в  актовій  залі  Солом’янської  районної  в  місті  Києві  державної
адміністрації.



 15 березня  директор ЦДЕА України Ковтанюк Ю. С. і начальник відділу
забезпечення  збереженості  та  обліку  документів  Чернятинська Ю. Г.  взяли
участь у XVI міжнародній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
«Шевченківська  весна  –  2018»  (Секція  «Історія»),  організатором  якої
виступили  історичний факультет Київського національного університету імені
Тараса  Шевченка,  Рада  молодих  вчених  історичного  факультету,  Наукове
товариство студентів історичного факультету.

 22 березня  працівники  ЦДЕА  України  взяли  участь  у  зустрічі  із
творцями знакових документальних стрічок «Малевич», «Будинок «Слово», що
відбулася  в  Центральному  державному  архіві-музеї  літератури  і  мистецтва
України у рамках проекту «Територія АРХІВ: діалог з документом».

 23 березня  директор  ЦДЕА  України  Ковтанюк Ю. С.  разом  із
заступником  директора  Паламарчук Л. В.  взяли  участь  у  відкритті
документальної  виставки  «Ми  не  розлучались  з  тобою,  Україно!»,  що
відбулося  у Центральному державному архіві зарубіжної україніки.

У Державному  архіві  Дніпропетровської  області

16 січня на веб-сайті архіву розміщена онлайн-виставка «День 
Соборності – символ українського єднання».

25 січня відбулося розширене засідання колегії,на якому обговорено 
підсумки роботи архівних установ області у 2017 році та завдання на 2018 рік.У
роботі колегії взяли участь керівники архівних відділів райдержадміністрацій, 
міських рад, трудових та приватних архівів. Виконувач обов’язки директора 
архіву О.О.Легостаєва представила аналіз роботи архівних установ області за 
минулий рік  та визначені пріоритети,реалізація яких запланована в 2018 році.

26 січня у приміщенні архіву відкрилася документальна виставка 
«Голокост на Дніпропетровщині».

27 січня на вшанування пам’яті  жертв Голокосту на радіоканалі 
ДОДТРК у програмі «Ранкова панорама» прозвучав виступ провідного 
консультанта відділу інформації та використання документів О.С.Щербини.

5-16 лютого на базі архіву тривала навчальна практика студентів 
історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара. Практиканти ознайомилися із системою архівних установ області, 
складали електронні переліки документів, вивявляли відомості а архівних 
документах за запитами тематичного, соціально-правового та генеалогічного 
характеру.



15 лютого працівники архіву долучилися до заходу Дніпропетровської 
обласної держадміністрації з приготування млинців для військових,які 
перебувають на передовій.

20 лютого на веб-сайті архіву оновлено онлайн-виставку «Велика 
історія.Революція Гідності».

У березневому номері газети «Шабат Шалом» вміщено статтю « В 
пламени Холокоста», яка інформує читачів про документи архівної виставки.

У Державному архіві Житомирської області

19 січня   на  веб -  сайті  держархіву області  в  рубриці  «Документальні
виставки»  розміщені  цифрові  копії  виставок документів:  «До  185-річчя
заснування  першої  Житомирської  чоловічої  гімназії»,  «До 180-річчя  початку
видання  газети  «Волынские  губернские  ведомости»,  «До  100-річчя
проголошення незалежності Української Народної Республіки».

22 січня  працівники держархіву області взяли участь в урочистих заходах
з нагоди Дня Соборності, долучилися до «Ланцюга єдності».

 У період 22- 31 січня   з нагоди відзначення Дня Соборності та свободи
України  у  приміщенні  Житомирської  обласної  державної  адміністрації  було
розгорнуто стендову виставку, на якій експонувалися копії архівних документів
з  фондів  держархіву  області  та  центральних  державних  архівів  України
зазначеної тематики.

26 січня у приміщенні держархіву області розгорнуто стендову виставку
документів «До 100-річчя бою під Крутами».

29 січня  у приміщенні держархіву області відбулось розширене засідання
колегії  Державного архіву Житомирської області,  на якому підбито підсумки
роботи  архівних  установ  області  та  проаналізовано  виконання  основних
показників Плану розвитку архівної справи за 2017 рік. У роботі колегії взяли
участь керівники архівних установ області. 

З  доповіддю виступив директор  архіву  Михайлов  А.М.,   доповіді  взяли
участь  заступники  директора  Мироненко  Л.В.,  Шимченко  Н.Г.,  начальник
відділу формування НАФ та діловодства     Ісакова Т.О.,  начальник відділу
взаємодії  з  суб’єктами  державної  реєстрації  та  підвищення  кваліфікації
державних  реєстраторів  Управління  державної  реєстрації  Головного
територіального управління юстиції у Житомирській області Бистрицька О.О.,



керівники  архівних  установ  Народицької,  Романівської,  Ружинської
райдержадміністрацій. 

Прийнято  відповідні  рішення  та  визначено  пріоритети  роботи  архівних
установ області на 2018 рік.

3 лютого   у  приміщенні  Житомирської  обласної  універсальної  наукової
бібліотеки  ім.  О.Ольжича,  під  час  проведення  семінару-практикуму з  історії
німецької школи та вивчення німецької мови у м. Житомирі в період ХІХ-ХХ
століть, експонувалася  пересувна  стендова  виставка  «Німці  на  Волині»  за
документами Державного архіву Житомирської області. 

20 лютого  у держархіві  області  відкрито стендову виставку документів
«Про вшанування подвигу учасників Революції гідності  та увічнення пам’яті
Героїв Небесної Сотні».

21  лютого   завідувач  сектору  з  питань  персоналу  Біловол  Н.М.  взяла
участь  у  семінарі-презентації  з  проведення  інформаційно-роз’яснювальної
роботи та консультування щодо правильності заповнення            е-декларацій,
організованого представниками ГО «Антикорупційний штаб».

14 лютого  заступник директора-головний зберігач фондів Шимченко Н.Г.,
начальник  відділу  обліку  документів  НАФ  Корнатовська  Н.Ф.  (голова
профспілки  архіву)  взяли  участь  у  заняттях  з  головами  первинних
профспілкових  організацій  з  питань  охорони  праці,  які  проводилися
Житомирською  обласною  профспілковою  організацією  працівників
держустанов України.

26 лютого  у приміщенні держархіву області розгорнуто стендову виставку
документів  «До  145-річчя  з  дня  заснування  вчительської  семінарії  в  м.
Коростишів» (нині педагогічний коледж ім.І Франка).

27  лютого    у  держархіві  області  на  власному  веб  -  сайті  в  рубриці
«Документальні  виставки»  розміщено  цифрові  копії  архівних  документів  на
тему:  «До 100-річчя  перебування  в  Житомирі  Центральної  ради Української
Народної Республіки».

2  березня  2018  року в  держархіві  області  відбулася  тематична  зустріч
колективу   із  представниками  поліклініки  №  2  центральної  міської  лікарні
№ 1 м. Житомира на тему: «Організація медичного забезпечення  населення».

26 березня  у держархіві області  відкрито виставку оригіналів архівних
документів на тему: «З історії цукроваріння на Житомирщині». 

                                        

У Державному архіві Запорізької області



17  січня відбулося засідання  колегії  Державного  архіву  Запорізької
області,  на  якому  розглянуто  питання:  про  основні  напрями  діяльності
Державного  архіву  Запорізької  області  на  2018  рік;  про  підсумки  роботи
Державного архіву Запорізької  області  зі  зверненнями громадян за 2017 рік;
про  виконання  актів  і  доручень  Президента  України  та  Кабінету  Міністрів
України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан роботи з
кадрами,  підвищення  кваліфікації  кадрів  у  Державному  архіві  Запорізької
області  за  2017 рік;  щодо  стану  виконавської  дисципліни  та  контролю  за
виконанням документів у Державному архіві Запорізької області у 2017 році. 

26 січня на веб-сайті архіву відкрито виставку архівних документів «До
100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки».

22 лютого в Державному архіві Запорізької області  відбулося розширене
засідання колегії архіву за участю працівників Державного архіву Запорізької
області,  керівників та працівників архівних установ райдержадміністрацій  та
міськрад, працівників трудових архівів. На засіданні були розглянуті питання:
про підсумки роботи архівних установ області за 2017 рік та завдання на 2018
рік;  про  підсумки  роботи  архівних  установ  області  для  централізованого
тимчасового  зберігання  архівних  документів,  нагромаджених  у  процесі
документування  службових,  трудових  та  інших  правовідносин  юридичних  і
фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду (трудових
архівів) за 2017 рік, про роботу Державного архіву Запорізької області щодо
дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання корупції у 2017
році. 

За високі  показники роботи у 2017 році  та з  нагоди 100-річчя  від дня
створення  системи  архівних  установ  України  нагороджено  почесними
грамотами  Державного  архіву  Запорізької  області:  Батечко  Наталію
Миколаївну,  начальника  відділу  з  архівної  справи  та  з  питань  державної
реєстрації  Більмацької  райдержадміністрації;  колектив  працівників  архівного
відділу Бердянської міської ради.

22  лютого в  Державному  архіві  Запорізької  області   проведений
тематичний короткостроковий семінар з актуальних питань діяльності архівних
установ  області  для  працівників  архівних  установ  райдержадміністрацій,
міських (міст обласного значення) рад та трудових архівів. На семінарі були
розглянуті  питання:  про  архівну  справу  і  діловодство  на  сучасному  етапі;
основні вимоги до складання історичних довідок; про віднесення юридичних та
фізичних  осіб  до  джерел  формування  Національного  архівного  фонду,
укладання  списків  установ,  організацій,  підприємств  –  джерел  формування
НАФ,  списків  установ,  в  діяльності  яких  не  утворюються  документи  НАФ,
архівними  установами  райдержадміністрацій  та  міських  рад  міст  обласного
значення;  організація  передавання  на  постійне  зберігання  до   Державного
архіву  Запорізької  області  управлінської  документації,  документів  особового



походження,  фотодокументів  архівними установами райдержадміністрацій  та
міськрад. У семінарі взяли участь 32 слухача.

5 березня на виконання Указу Президента України від 26.11.2016 № 480
«Про заходи у зв'язку з  85-ми роковинами Голодомору 1932 – 1933 років  в
Україні  – геноциду Українського народу» у читальному залі  архіву відкрито
книжкову вставку «Коли катом був голод».

6  березня  у  читальному  залі  архіву  відкрито  виставку  архівних
документів «З історії Вознесенівського району м. Запоріжжя».

У Державному архіві Івано-Франківської області

9  січня  на  офіційному  сайті  держархіву   розміщена  он-лайн  виставка
публікацій  про  життя  та  діяльність  В’ячеслава  Чорновола,  опублікованих  у
періодичній  пресі  Івано-Франківської  області  за  часів  проголошення
незалежності України.

24 січня директор  архіву  Гриник І. І. та заступник директора-начальник
відділу  організаційно-аналітичної  та  режимно-секретної  роботи  держархіву
Харук Л. С. взяли участь в розширеному засіданні координаційних рад з питань
національно-патріотичного  виховання  у форматі  відеоконференції  при  Івано-
Франківській,  Чернігівській  та  Миколаївській  облдержадміністраціях,
присвяченому 99-й річниці Соборності України та 100-річчю бою під Крутами.

 

26  січня  до  Міжнародного  дня  пам’яті  жертв  Голокосту  в  Україні  на
офіційному веб-сайті Державного архіву Івано-Франківської області в рубриці
«Документальні online-виставки» розміщена тематична виставка «Голокост на
території України: погляд із сьогодення».

 

29  січня  на  офіційному  веб-сайті  держархіву  області  в  рубриці
«Документальні online-виставки» розміщена документально-книжкова виставка
«На Аскольдовій могилі поховали їх…» (до 100-річчя бою під Крутами).

 

8 лютого  до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших
держав  і  29-й  річниці  виведення  військ  колишнього  СРСР  з  Республіки
Афганістан  на  офіційному  веб-сайті  Державного  архіву  Івано-Франківської
області  в рубриці «Документальні online-виставки» розміщена тематична он-
лайн виставка "Не згасне пам'яті свіча – Афганістан".  

 



15  лютого  відбулося  розширене  засідання  колегії  Державного  архіву
Івано-Франківської  області,  на  якому  підбито  підсумки  роботи  архівних
установ області за 2017 рік та визначено пріоритетні завдання на 2018 рік.

У  роботі  колегії  взяли  участь  керівник  апарату  облдержадміністрації
Роман  Маланій,  правовий  інспектор  обкому  профспілки  працівників
держустанов  Василь  Моцюк,  начальники  архівних  відділів
райдержадміністрацій  та  міських  рад  міст  обласного  значення,  працівники
державного архіву області.

 19 лютого  до Дня Революції  Гідності  в  Україні  та  увічнення  пам’яті
Героїв  Небесної  Сотні  на  офіційному  веб-сайті  Державного  архіву  Івано-
Франківської  області  в  рубриці  «Документальні  online-виставки»  розміщена
тематична онлайн виставка «Майдан – фортеця духу».

У Державному архіві м. Києва

15  січня  у  читальному  залі  архіву  відкрилася  виставка  архівних
документів  «До  100-річчя  проголошення  незалежності  Української  Народної
Республіки». З матеріалами виставки можна ознайомитися на офіційному сайті
архіву. 

18 січня відбулося засідання Експертно-перевірної комісії  архіву.

22  січня  у  читальному  залі  архіву  відкрилася  виставка  архівних
документів  «До  Дня  Соборності  України». З  матеріалами  виставки  можна
ознайомитися на офіційному сайті архіву.

29  січня  у  читальному  залі  архіву  відкрилася  виставка  архівних
документів  «До  100-річчя  бою  під  Крутами:  історія  подвигу  і  мужності».
Матеріали виставки -  на офіційному сайті архіву.

8 лютого відбулося засідання Експертно-перевірної комісії  архіву.

20  лютого  у  читальному  залі  архіву  відкрилася  виставка  архівних
документів «До Дня Героїв Небесної Сотні». 

22 лютого на розширеному засіданні колегії Державного архіву м. Києва
підбито  підсумки роботи архіву та архівних відділів районних у місті Києві
державних адміністрацій за  2017 рік та організації  виконання  запланованих
показників у 2018 році.

26 лютого  в.  о.  директора архіву О. Я.  Панченко взяв участь у роботі
симпозіуму про перебування бельгійського автобронедевізіону взимку 1917 –
навесні 1918 рр. у місті Києві, що проходив у Колонній залі Київської міської



державної  адміністрації.  Під  час  заходу  відбулася  презентація  дослідження
зазначеної теми студентами Української академії лідерства. 

27 лютого співробітники архіву взяли участь у презентації фотовиставки
«Будівлі  Укрінформу  виповнюється  130  років»  із  циклу  творчих  зібрань,
присвячених 100-річчю Українського Національного інформаційного агентства
«Укрінформ»,  що  відбулася  у  приміщенні  Українського  Національного
інформаційного агентства «Укрінформ». В експозиції були представлені копії
архівних документів, виявлених у фондах Державного архіву м. Києва.

6 березня відбулося засідання Експертно-перевірної комісії  архіву.

20  березня  у  читальному  залі  архіву  відкрилася  виставка  архівних
документів «До Дня обрання М. С. Грушевського головою Центральної  Ради
Української народної республіки».

22 березня в. о. директора архіву О. Я. Панченко взяв участь у нараді з
питань діяльності Державного архіву м. Києва, яку проводив перший заступник
голови Київської міської державної адміністрації М. Ю. Поворозник.

  
30 березня відбулося засідання Експертно-перевірної комісії архіву.

У Державному архіві Кіровоградської області 
 

3  та  8  січня з  нагоди  74-ї  річниці  визволення  обласного  центру  від
німецької  окупації  під  час  німецько-радянської  війни в  ефірі  філії
ПАТ «НСТУ» (Кропивницька регіональна дирекція) прозвучали  радіопередача
«Говорять архівні документи» (про визволення села Покровське) та  програма
«Радіомайдан»  за  участі  головного  археографа  Державного  архіву
Кіровоградської області, кандидата історичних наук В. Колєчкіна. 

4  січня директор  Державного  архіву  Кіровоградської  області,  голова
обласної  організації  Національної  спілки краєзнавців  України О. Бабенко,  як
модератор,  провів  презентацію  13-го  випуску  «Історичного  календаря
Кіровоградщини»  (на  2018  рік)  В.  Боська,  що  відбулася  в  обласній
універсальній  науковій  бібліотеці  імені  Д.І. Чижевського;  взяв  участь  у
святкуванні  25-річчя  створення  Кіровоградського  обласного  художнього
музею – одного із джерел комплектування архіву.

5  січня директор  Державного  архіву  Кіровоградської  області,  голова
обласної організації Національної спілки краєзнавців України О. Бабенко взяв
участь  у  презентації  «Наукового  збірника  Кіровоградського  обласного
краєзнавчого музею. Випуск ІІ».



9  січня на  офіційному  сайті  архіву  розміщено  статтю  директора
Державного  архіву  Кіровоградської  області,  голови  обласної  організації
Національної  спілки  краєзнавців  України О. Бабенка  «Джерела  з  історії
будівництва  Кременчуцької  ГЕС»,  опубліковану  у науково-практичному
журналі «Архіви України».

10  січня підготовлено  та  розміщено  у  холі  Державного  архіву
Кіровоградської  області  інформаційний  стенд  до  100-річчя  проголошення
незалежності Української Народної Республіки. 

19 січня поповнено новими документами тематичну рубрику «Пам’ятні
та  знаменні  дати  Другої  світової  війни  1939-1945  років»,  розміщену  на
офіційному сайті Державного архіву Кіровоградської області. 

22 січня з нагоди Дня Соборності України головний архівіст Державного
архіву  Кіровоградської  області,  заслужений  працівник  культури  України
І. Петренко провів екскурсію повстанськими стежками Холодного Яру.

23 січня в ефірі філії ПАТ «НСТУ» (Кропивницька регіональна дирекція)
вийшла  програма  «Радіомайдан»  до  Дня  Соборності  України,  за  участі
директора  Державного  архіву  Кіровоградської  області,  голови  обласної
організації  Національної спілки краєзнавців України О. Бабенка та  головного
археографа, кандидата історичних наук В. Колєчкіна.

 
24  січня директор  Державного  архіву  Кіровоградської  області,  голова

обласної  організації  Національної  спілки краєзнавців  України О. Бабенко,  як
керівник секції «Край, в якому я живу», взяв участь у VI підсумковій обласній
конференції  переможців  заочних  краєзнавчих  експедицій,  організованій
комунальним  закладом  «Кіровоградський  обласний  центр  туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді».

25  січня  директор  Державного  архіву  Кіровоградської  області,  голова
обласної організації Національної спілки краєзнавців України О. Бабенко взяв
участь у першому засіданні робочої групи щодо створення Музею захисників
України;  головний  археограф  Державного  архіву  Кіровоградської  області,
кандидат історичних наук В.Колєчкін взяв участь у презентації  краєзнавчого
видання – альбому «Кіровоград у роки окупації: життя населення та окупантів
(документи і спогади)» (автор-укладач: О.  Жосан – доцент кафедри педагогіки,
психології  і  корекційної  освіти  Кіровоградського  обласного  інституту
післядипломної  педагогічної  освіти  імені  В. Сухомлинського,  кандидат
педагогічних наук), що відбулася в обласній універсальній науковій бібліотеці
ім. Д.Чижевського.

26  січня директор  Державного  архіву  Кіровоградської  області,  голова
обласної організації Національної спілки краєзнавців України О. Бабенко взяв
участь  в учнівській конференції  міського парламенту дітей «Пам'ятаємо їхні
імена». 



29  січня у  конференц-залі  Державного  архіву  Кіровоградської  області
презентовано  виставку  архівних  документів  та  матеріалів  «Трагічні  події
29 січня 1918 року під Крутами». 

1 лютого поповнено тематичну рубрику  офіційного  сайту  Державного
архіву  Кіровоградської  області «Видатні  особистості  нашого  краю»
матеріалами  до  60-річчя  від  дня  народження  одного  з  атлантів-філологів
степової  Еллади Л. Куценка та  100-річчя  від  дня  народження  засновника
новаторської педагогіки, письменника, публіциста В.Сухомлинського.

2 лютого директор Державного  архіву Кіровоградської  області,  голова
обласної  організації  Національної  спілки  краєзнавців  України  О. Бабенко  та
провідний науковий співробітник, кандидат філологічних наук В. Білоус взяли
участь  в  урочистостях  з  нагоди  вручення  обласної  літературної  премії
імені Є. Маланюка, що відбулися в обласній універсальній науковій бібліотеці
імені Д. Чижевського. 

5 лютого на офіційному сайті Державного архіву Кіровоградської області
розміщено  виставку  архівних  документів  і  матеріалів  «Постать  В’ячеслава
Чорновола в новітній історії України».

9 лютого директор  Державного  архіву Кіровоградської  області,  голова
обласної організації Національної спілки краєзнавців України О. Бабенко  взяв
участь в урочистому відкритті виставки художніх творів «50 відтінків світла»
голови обласної організації Національної спілки художників України, лауреата
обласної  премії  у  сфері  образотворчого  мистецтва  та  мистецтвознавства
імені О. Осмьоркіна в номінації «Новітні спрямування» А. Хвороста.

13 лютого у конференц-залі  Державного архіву Кіровоградської області
відбулася  презентація  випуску  VІІ/VІІІ  видання,  що  продовжується,  «Між
Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник Центральної України». 

 14 лютого до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших
держав  та  29-ї  річниці  виведення  військ  колишнього  СРСР  з  Республіки
Афганістан  поповнено  новими документами добірку  архівних документів  та
матеріалів «Воїни  афганської  війни»,  розміщену  на  офіційному  сайті
Державного  архіву  Кіровоградської  області;  в  ефірі  філії  ПАТ «НСТУ»
(Кропивницька  регіональна  дирекція)  прозвучала  радіопередача «Говорять
архівні  документи»  за  участі  головного  археографа  Державного  архіву
Кіровоградської області, кандидата історичних наук В. Колєчкіна, присвячена
100-річчю  Брестської  мирної  угоди  між  УНР  та  державами  Центрального
блоку. 

15 лютого директор  Державного архіву Кіровоградської області, голова
обласної  організації  Національної  спілки  краєзнавців  України  О. Бабенко та
провідні  фахівці  архіву  взяли  участь  у ХІ  обласних  літературно-краєзнавчих

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2017/02-09/exh.php
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http://dakiro.kr-admin.gov.ua/vonks/kucenko/exh.php
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/vonk.php


Куценківських читаннях, що відбулися в міському літературно-меморіальному
музеї І.К. Карпенка-Карого. 

20  лютого в  Державному  архіві  Кіровоградської  області відбулася
презентація  виставки  архівних  документів  та  матеріалів  «В  ті  трагічні  дні
життя…», присвячена пам'яті Героїв Небесної Сотні. 

26-28  лютого в  Державному  архіві  Кіровоградської  області  проведено
навчання  за  програмою  тематичного  короткострокового  семінару  для
працівників  архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та міських рад
на  тему:  «Організація  діяльності  архівних  установ»,  організованого
ДНЗ «Центр  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів
державної  влади, органів місцевого самоврядування,  державних підприємств,
установ та організацій облдержадміністрації».

27  лютого в  Державному  архіві  Кіровоградської  області  відбулося
розширене  засідання  колегії  архіву  за  участю  начальників  (завідувачів)
архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та міських рад, присвячене
підсумкам  роботи  державних  архівних  установ  області,  архівних  відділів
міських рад у 2017 році та пріоритетним завданням галузі на 2018 рік. 

7  березня в  ефірі  філії  ПАТ «НСТУ»  (Кропивницька  регіональна
дирекція)  прозвучала  радіопередача  «Говорять  архівні  документи»  за  участі
головного археографа Державного архіву Кіровоградської  області,  кандидата
історичних наук В. Колєчкіна, присвячена 75-річчю створення партизанського
загону імені Чапаєва Новоархангельського району Кіровоградської області.

08 березня в  інформаційній програмі «День за днем» філії ПАТ «НСТУ»
(Кропивницька регіональна дирекція)  трансльовано сюжет «Яким було життя
української жінки сто років тому розповіли в обласному архіві». 

12-14  березня Державним  архівом  Кіровоградської  області  та
ДНЗ «Центр  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів
державної  влади, органів місцевого самоврядування,  державних підприємств,
установ  та  організацій  облдержадміністрації»  проведено  навчання  за
програмою  тематичного  короткострокового  семінару  для  працівників
Державного   архіву  області  та  трудових  архівів  на  тему:  «Організація
діяльності архівних установ». 

 14 березня директор Державного архіву Кіровоградської області, голова
обласної організації Національної спілки краєзнавців України О. Бабенко  взяв
участь  у  «круглому столі»,  присвяченому  Герою України  В.М.Чорноволу  (в
ДНЗ  «Центр  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів
державної  влади, органів місцевого самоврядування,  державних підприємств,
установ та організацій Кіровоградської обласної державної  адміністрації»).



15 березня заступник директора – головний зберігач фондів, начальник
відділу забезпечення збереженості  та обліку документів,  довідкового апарату
Державного  архіву  Кіровоградської  області  Л. Маренець   взяв  участь  у
презентації  виставки  фото-  та  графічних  реконструкцій,  присвяченій  125-й
річниці з дня народження генерал-майора П.Г.Понєдєліна (автор – О.Чорний),
яка  відбулася  в  обласній  універсальній  науковій  бібліотеці
імені Д. Чижевського.

16  березня  начальник  відділу  археографії  та  використання  документів
Т. Гончарова  провела  тематичну  зустріч  з  вихованцями  Будинку  народної
творчості  м. Кропивницького  «Документальна  база  Державного  архіву
Кіровоградської  області  –  національне  надбання  України»;  провідні  фахівці
Державного архіву Кіровоградської  області  взяли участь  у зустрічі  з  членом
обласної організації Національної спілки краєзнавців України  В. Даценком на
тему «Про деякі питання діяльності націоналістичних організацій на території
області  у  роки  Другої  світової  війни»,  яка  відбулася  в  Кіровоградському
обласному краєзнавчому музеї.

У Державному архіві Полтавської області

 19 січня заступник директора-начальник відділу інформації та 
використання документів державного архіву Пустовіт Т.П. взяв участь у 
телепередачі до Дня соборності України на телестудії ТОВ ТРК „ІРТ – 
Полтава” 

19 січня до Дня Соборності України у газеті „Зоря Полтавщини” 
опубліковано статтю заступника директора-начальник відділу інформації та 
використання документів Пустовіта Т.П. „Уроки історії: якщо політичні 
інтереси вивищуються над державними” 

22  січня до  Дня  Соборності  України  державний  архів  взяв  участь  у
презентації  перших  двох  книг  видавничого  проекту  „Українська  революція
1917-1921.  Полтавський  вимір.  (до  відзначення  100-річчя  подій  Української
революції 1917-1921 рр.). Державний архів Полтавської області на цьому заході
презентував 2-у книгу:  Українська революція 1917-1921.  Полтавський вимір.
Події, постаті документи. 1917-1918.

23  січня  до  Дня  Соборності  України  старший  науковий  співробітник
відділу інформації та використання документів державного архіву Сушко В.С.
взяв участь у телепередачі „УНР та ЗНР об’єдналися” про події Акту злуки  у
січні  1919 року та події  цього періоду на Полтавщині.  Сюжет розміщено на
офіційному  сайті  телеканалу  Філія  ПАТ  „НСТУ”  „Полтавська  регіональна
дирекція „Лтава”  

24 січня  до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. та 100-річчя
прийняття IV Універсалу та бою під Крутами у приміщенні державного архіву



відкрито  документальну  виставку  „Полтавська  преса  про  події  Української
революції ”

26  січня  до  Міжнародного  дня  пам’яті  жертв  Голокосту  старший
науковий  співробітник  відділу  інформації  та  використання  документів
державного архіву Сушко В.С. взяв участь у телепередачі „Розмова в студії” на
ТОВ ТРК „ІРТ-Полтава”

26 січня  начальник відділу формування НАФ та діловодства Голяк О.І.
для  працівників Головного територіального управління юстиції у Полтавській
області  провела навчання з  питань  передавання документів на зберігання до
архівного підрозділу та  порядку складання  акту про вилучення для знищення
документів, які не віднесені до Національного архівного фонду

24,  29,  30  січня  до  Дня  Соборності  України  працівники  відділу
інформації та використання документів державного архіву провели 3 тематичні
уроки-екскурсії для старшокласників Полтавського міського багатопрофільного
ліцею № 1 імені І. П. Котляревського, ЗОШ   №№ 7, 5

31  січня  у  газеті  „Вечірня  Полтава”  опубліковано   інформаційні
матеріали  заступника  директора-начальника  відділу  інформації  та
використання  документів  державного  архіву  Пустовіта  Т.П.  про  роботу  зі
зверненнями громадян за   2017 рік 

6  лютого відбулося  підсумкове  засідання  колегії  Державного  архіву
Полтавської області з порядком денним:

1. Про підсумки роботи архівних установ області за 2017 рік та завдання на
2018 рік.

2. Про затвердження плану роботи колегії Державного архіву Полтавської
області на 2018 рік та виконання плану роботи колегії за 2017 рік.

У  засіданні  колегії  взяли  участь  керівники  архівних  установ  області,
керівники трудових архівів, працівники державного архіву

   13  лютого  старший  науковий  співробітник  відділу  інформації  та
використання  документів  державного  архіву  Сушко  В.С.  взяв  участь  у
телепередачі   „Зустріч  для  Вас”  на  телестудії  ПАТ  „НСТУ”  Полтавська
регіональна  дирекція  „Лтава”   щодо  роботи  Державного  архіву  Полтавської
області

15  лютого  головний  археограф  відділу  інформації  та  використання
документів  державного  архіву  Кручиненко  В.В.  провів  лекцію-урок
„Державний архів – духовна скарбниця та цінне джерело з історії краю ” для
старшокласників      школи    с.  Лютенька  Гадяцького  району  Полтавської
області



16  лютого  до  Дня  Героїв  Небесної  Сотні  заступник  директора  -
начальник відділу інформації  та використання документів державного архіву
Пустовіт Т.П. взяв участь у телепередачі  „Розмова в студії” на телестудії ТОВ
ТРК „ІРТ-Полтава”

17 лютого  до відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-
1921 років заступник директора - начальник відділу інформації та використання
документів  державного  архіву  Пустовіт  Т.П.  підготував  статтю  „Історія
України Грицька Коваленка” (до 100-річчя подій  Українська революція 1917-
1921 років), яку розміщено на веб-сайті всеукраїнської громадсько-політичної
газети   „Зоря Полтавщини” 

20 лютого  до Дня Героїв Небесної Сотні заступник директора - 
начальник відділу інформації та використання документів державного архіву 
Пустовіт Т.П. взяв участь у телепередачі „Тема дня” на телестудії ПАТ „НСТУ”
Полтавська регіональна дирекція „Лтава”

27 лютого на офіційному веб-сайті державного архіву розміщено он-лайн
виставку до 90-річчя від дня народження історика-архівіста В. Н. Жук (1928) 

21  березня  старший  науковий  співробітник  відділу  інформації  та
використання  документів  державного  архіву  Сушко  В.С.  взяв  участь  у
радіопередачі  на  телестудії  ПАТ  „НСТУ”  Полтавська  регіональна  дирекція
„Лтава”, присвяченій 19-м роковинам  трагічної загибелі відомого дисидента,
державного та політичного діяча В. Чорновола (1937-1999)

22  березня  головний  архівіст  відділу  інформації  та  використання
документів державного архіву Воскобійник Т.В. взяла участь у радіопередачі на
телестудії ПАТ „НСТУ” Полтавська регіональна дирекція „Лтава” щодо роботи
Державного архіву Полтавської області із зверненнями громадян 

22 березня 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 семінар-навчання (правовий ай стопінг) „Рівні права –
рівні  можливості”.  Для  проведення  лекції  запрошено  кандидата  історичних
наук, доцента кафедри правознавства, докторанта Полтавського національного
педагогічного університету імені В. Г. Короленка Жалій Т.В. 

29 березня старший  науковий  співробітник  відділу  інформації  та
використання  документів  державного  архіву  Сушко  В.С.  взяв  участь  у
конференції „Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно - аксіологічний
аспект”  ,  яку  проведено  на  базі  Полтавського  національного  педагогічного
університету імені В.Г. Короленка. Підготовлено доповідь на тему: „Агітаційні



плакати  та  листівки  Третього  Рейху  як  джерело  до  вивчення  окупаційного
періоду (1941-1943 рр.)

У Державному архіві Рівненської області

17 січня  в корпусі № 1  (вул. С. Бандери, 26 а),   підготовлено виставку
архівних документів «День Соборності України – свято української єдності».

22 січня  в  Державному архіві  Рівненської  області  в корпусі № 2  (вул.
Кавказька, 8),  в присутності громадськості міста, представників місцевих ЗМІ
відбулася  презентація  виставки  «100  років  боротьби.  Українська  революція
1917 – 1921», підготовленої Українським інститутом національної пам’яті. На
відкритті  виставки  виступили  директор  Держархіву  області  Дзецько  О.В.,
заступник  голови  Рівненської  облдержадміністрації  С.К.  Богатирчук-Кривко.
Екскурсію  за  матеріалами  виставки  провела  кандидат  історичних  наук,
начальник відділу формування НАФ і діловодства  Галамай О.М.

Головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації  документів,
кандидат  історичних  наук  Самсонюк  Т.М.  підготувала  статтю  в  газету
Волинський  монітор  №  1   для  рубрики  "Повернуті  із  забуття:  Вікентій
Дзержбінський".

26  січня  відбулося  засідання  експертно-перевірної  комісії  держархіву
області.

 29  січня розпочалося   експонування  виставки  архівних  документів,
присвяченої  вшануванню  пам’яті  юнаків,  які  героїчно  загинули  у  бою  під
Крутами 29 січня 1918 року.

 
 30 січня  відбулося засідання колегії держархіву області.

 

Головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації  документів,
кандидат  історичних  наук  Самсонюк  Т.М.  підготувала  статтю  в  газету
Волинський монітор № 3 від  01.02.2018 для рубрики "Повернуті  із  забуття:
Олгерд Віркша ".

2  лютого головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації
документів,  кандидат  історичних  наук  Самсонюк  Т.М.  в  корпусі
№  2  (вул.  Кавказька,8)  держархіву  області  провела  екскурсію  для  членів
громадської організації «Яворина».

 



Головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації  документів,
кандидат  історичних  наук  Самсонюк  Т.М.  підготувала  статтю  в  газету
Волинський монітор № 4 від 15.02.2018 для рубрики "Повернуті із забуття: Ян
Триба ".

23 лютого  в читальному залі корпусу № 2 (вул. Кавказька, 8) Державного
архіву  Рівненської  області  відбувся  круглий  стіл  на  тему:  «Співпраця
громадських  організацій,  релігійних  громад,  науковців  та  дослідників  з
Державним архівом Рівненської області».  На заході  були присутні:  директор
держархіву області Олег Дзецько,  начальники відділів  та  працівники архіву,
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук РДГУ
Максим Гон,  кандидат історичних наук, доцент,  голова Рівненської обласної
організації  НСКУ,  керівник  науково-редакційної  групи  книг  «Реабілітовані
історією.  Рівненська  область»  Андрій  Жив’юк, кандидат  історичних  наук,
доцент кафедри державного управління,  документознавства та інформаційної
діяльності  Ярослав  Цецик,  представник  Рівненської  іудейської  громади
Вікторія Чимшит, краєзнавці Андрій Климчук та Світлана Коваль.

23 лютого  відбулося засідання експертно-перевірної комісії  держархіву
області.

26 лютого  відбулося засідання колегії держархіву області.

 28  лютого директор  Державного  архіву  Рівненської  області  Дзецько
О.В.,  начальник  відділу  формування  Національного  архівного  фонду  і
діловодства,  кандидат  історичних  наук  Галамай  О.М.  взяли  участь  у
розширеному засіданні колегії Державної архівної служби України (м. Київ) .

6 березня  у Рівненському обласному центрі перепідготовки та підвищення
кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  державних  підприємств,  установ  та  організацій  відбулося
розширене  засідання  колегії  Державного  архіву  Рівненської  області  під
головуванням директора держархіву області Дзецька О.В.

 

         У Державному архіві Сумської області

10  січня  до  79-ї  річниці  створення  Сумської  області  директор
Державного  архіву  Сумської  області  Олійник  Ю.О.  і  начальник  відділу
інформації  та  використання  документів  Гончарова  І.Є.  взяли  участь  у
презентації 14 унікальних науково-документальних книжок з краєзнавства, яка
відбулася в актовій залі Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки.
Більшість  видань,  які  відображають  події  Української  революції  1917-1921
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років,  створені  на основі архівних документів із  фондів  держархіву області.
Серед  видань  –  кілька  книг  відомого  краєзнавця,  колишнього  директора
Державного  архіву  Сумської  області  Геннадія  Іванущенка,  зокрема,
«Повстанський рух 20-х – 30-х років ХХ століття на Сумщині», «Українське
відродження  1917-1920  років  на  Сумщині»,  «ОУН-УПА  на  Сумщині»,
«Сумчани в боротьбі за волю».

           19  січня  у  читальній  залі  Державного  архіву  Сумської  області
відкрилася  фотодокументальна  виставка  до  Дня  Соборності  України.  В
експозиції  -  документи  1917-1919  років,  які  розповідають  про  історію  та
діяльність  Української  Народної  Республіки  та  Західноукраїнської  Народної
Республіки,  їх  роль  у  процесі  здобуття  незалежності  України.  Виставка
підготовлена  за  фотодокументами  Державного  архіву  Сумської  області,
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України,
Державного  архіву  Чернігівської  області  та  Центрального  державного
кінофотофоноархіву України імені Г.С.Пшеничного.

           25 січня  на веб-сайті Державного архіву Сумської області  розміщено
фотодокументальну  виставку  до  100-річчя  вшанування  пам’яті  юнаків-
гімназистів, які трагічно загинули у бою під Крутами. В експозиції  документи,
що  є  складовою  Національного  архівного  фонду  України  та  зафіксували
славетні і трагічні сторінки історії української держави у період грудня 1917 -
квітня  1918  років.  Документальні  джерела  центральних  і  обласних  архівів
висвітлюють діяльність інституцій, організацій, установ, що функціонували у
період Центральної Ради на теренах України. До експозиції увійшли агітаційні
матеріали,  документи  про  діяльність  українських  громад  за  кордоном,
спрямовану на вшанування пам’яті Героїв Крут і проведення жалобних заходів,
та фотодокументи із колекцій ЦДКФФА України  ім. Г.С. Пшеничного.

          29 січня  начальник відділу інформації та використання документів
Гончарова  І.Є.  та  провідний  архівіст  відділу  Сорокіна  Л.Ф.  взяли  участь  у
тематичному заході до 100-річчя бою під Крутами та презентації  експозиції-
інсталяції  «Події  Української  революції  1917-1921  рр.  на  Сумщині»,  які
відбулися в Сумському обласному краєзнавчому музеї. До експозиції-інсталяції
увійшли документи доби Української революції 1917-1921 рр., які зберігаються
у фондах Державного архіву Сумської області.

          13 лютого  начальник і головний спеціаліст відділу формування НАФ та
діловодства  Кузьміна  Н.М.,  Пєшкова  Т.О.  взяли  участь  у  тематичному
короткостроковому  семінарі  на  базі  Сумського  центру  перепідготовки  та
підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій для
секретарів сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад. Була
прочитана  лекція  з  теми  «Складання  номенклатури  справ.  Описування
документів сільської ради. Вилучення для знищення документів, не внесених до
Національного архівного фонду».



           19  лютого  на  веб-сайті  Державного  архіву  Сумської  області
презентовано  виставку  фотодокументів  учасників  і  свідків  київського  і
сумського  Майданів  «Євромайдан.  Погляд  очевидців».  Фотодокументи
відтворюють  події,  що відбувалися  на  Майдані  в  столиці   та  в  місті  Суми.
Мирний протест українських громадян, що переріс у протистояння з тодішнім
режимом, назавжди змінив історію України.

         21 лютого у Державному архіві Сумської області відбулося розширене
засідання  колегії,  присвячене  підсумкам  роботи  архівних  установ  області  у
2017 році та їх завданням на 2018 рік. У засіданні взяли участь члени колегії
держархіву  області,  начальники  архівних  відділів  райдержадміністрацій
і міських рад, керівники  трудових  архівів.  З  доповіддю  виступила  заступник
директора  –  начальник  відділу  зберігання,  обліку  та  довідкового  апарату
держархіву області  І.О. Назаренко.            
       До  обговорення  звіту  долучилися  начальники  структурних  підрозділів
Державного архіву Сумської області. Були розглянуті питання: про організацію
роботи  архівних установ  в  об’єднаних територіальних громадах,  про  нове в
архівній  справі  та  діловодстві,  використання  архівних  документів  при
підготовці виставок, публікацій до знаменних і пам’ятних дат 2018 року.        
          Досвідом співпраці із сільськими радами, об’єднаними територіальними
громадами з питань забезпечення збереження документів НАФ та документів з
кадрових  питань  поділилися  начальники  архівних  відділів  Лебединської
районної  державної  адміністрації  Стеблянко  Т.В.,  Тростянецької
райдержадміністрації  Могилевська  Л.М.,  Кролевецької  райдержадміністрації
Петрусенко О.М., Глухівської міської ради Артеменко С.В.

У Державному архіві Тернопільської області

 

22  січня  директор  архіву  Ф. Полянський  взяв  участь  в  підготовці
телепередачі «Тема дня» (канал ТТБ), присвяченій Дню Соборності України.

23  січня  у  Державному  архіві  Тернопільської  області  відкрито
документальну виставку на тему: «Україна: один народ – одна держава »: до
100-річчя проголошення незалежності  УНР, 100-ої  річниці бою під Крутами,
99-ї річниці Акту Злуки українських земель. У відкритті виставки взяли участь
учні та вчителі Великоберезовицької школи І-ІІІ ступенів.

26 січня  у газеті  «Свобода» опубліковано інформацію про виставку в
держархіві  області  «Україна:  один  народ  –  одна  держава  »:  до  100-річчя
проголошення незалежності УНР, 100-ої річниці бою під Крутами, 99-ї річниці
Акту Злуки українських земель.



30  січня  директор  архіву  Ф. Полянський  взяв  участь  у  роботі
Всеукраїнської  науково-практичної  конференції,  приуроченої  100-річчю
Української  державності  та  подвигу  Героїв  Крут  «Українська  національна
революція 1917-1921 рр.: історико-цивілізаційний та національно-патріотичний
контексти».

7,13,14 лютого проведено тематичний постійно діючий семінар за темою:
«Організація  діловодства  та  архівної  справи  в  установах»  для  начальників
(завідувачів),  головних  спеціалістів  архівних  відділів  (секторів)
райдержадміністрацій,  міських  рад,  працівників  трудових  архівів  в  районах
області  та  архівістів  об’єднаних  територіальних  громад  у  Тернопільському
регіональному центрі  перепідготовки та підвищення кваліфікації  працівників
органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних
підприємств, установ та організацій.

9  лютого  працівниками  відділу  формування  НАФ  та  діловодства
проведено тренінг з особами, відповідальними за діловодство та архів обласних
установ і закладів культури, розміщених у м. Тернопіль – учасників конкурсу-
огляду,  та  надано  консультаційну  допомогу  щодо  порядку  проведення
моніторингу.

Того ж дня  у Державному архіві Тернопільської області для учасників
тренінгу  –  осіб,  відповідальних  за  діловодство  та  архів  обласних  установ  і
закладів культури, розміщених у м. Тернопіль, проведено оглядову екскурсію
держархівом області.

14  лютого  у  Державному  архіві  Тернопільської  області  для  учасників
тематичного постійно діючого семінару за темою: «Організація діловодства та
архівної справи в установах» (начальників (завідувачів), головних спеціалістів
архівних  відділів  (секторів)  райдержадміністрацій,  міських  рад,  працівників
трудових  архівів  в  районах  області  та  архівістів  об’єднаних  територіальних
громад) проведено оглядову екскурсію.

15  лютого  працівники  архіву  отримали  консультації  та  практичні
рекомендації  щодо  захисту  своїх  прав  у  рамках  загальнонаціонального
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», організованого Головним
територіальним управлінням юстиції у Тернопільській області.

16  лютого  проведено  розширене  засідання  колегії  Державного  архіву
Тернопільської області, на якому розглянуто питання про підсумки виконання
архівними установами області плану розвитку архівної справи за 2017 р. та їх
завдання  на  2018 р.  та  про  стан  виконавської  дисципліни  та  контролю  за
виконанням документів в держархіві області за 2017 рік.



20  лютого  у  Державному  архіві  Тернопільської  області  відкрито
документальну виставку  «Рабів до раю не пускають», приурочену вшануванню
пам’яті Героїв Небесної Сотні.
                                 

У Державному архіві  Тернопільської  області  для  учнів  восьмих класів
ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 4 м. Тернополя проведено екскурсію по документальній
виставці «Рабів до раю не пускають», приуроченій вшануванню пам’яті Героїв
Небесної Сотні.
                                
Того ж дня працівники Державного архіву Тернопільської області взяли участь
у заходах із вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.
                                  

Директор  архіву  Ф. Полянський  взяв  участь  у  спільному  засіданні  Фундації
імені  Олександра  Смакули  та  Наукового  Товариства  імені  Т. Шевченка  у
Тернопільській Українській гімназії імені І. Франка.

22 лютого начальник відділу формування НАФ та діловодства Малиміна-
Базиляк Т.Б.  провела  заняття  із  бухгалтерами  сільських,  селищних  рад,
об’єднаних  територіальних  громад  з  питань  архівної  справи  і  діловодства  у
Тернопільському  регіональному  центрі  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

23 лютого  головний спеціаліст з питань персоналу відділу фінансового,
кадрового та господарського забезпечення Волинець О.М. пройшла  навчання
за короткотерміновим тематичним семінаром «Організація та порядок ведення
військового обліку призовників та військовозобов’язаних» у Тернопільському
регіональному центрі  перепідготовки та підвищення кваліфікації  працівників
органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних
підприємств, установ та організацій.

26  лютого  у  Державному архіві  Тернопільської  області   презентовано
краєзнавчо-пошуковий  проект  «Непоборні»,  присвячений  75-й  річниці
утворення  Української  Повстанської  Армії,  організаторами  якого  виступили
Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної  педагогічної
освіти,  управління  освіти  і  науки  Тернопільської  облдержадміністрації.  В
рамках  реалізації  проекту  здійснено  облік  пам’ятників  і  захоронень  вояків
УПА,  які  знаходяться  на  території  місцевих  громад,  створено  електронний
фотоальбом  з  коротким  описом  світлин  вищеназваних  об’єктів.  Зібрані
матеріали передані на зберігання в державний архів Тернопільської області. 

                         

 У  Державному  архіві  Тернопільської  області  для  членів  учнівського
самоврядування  області  проведено  екскурсію  по  документальній  виставці
«Рабів до раю не пускають», приуроченій вшануванню пам’яті Героїв Небесної
Сотні.



                         

Головний спеціаліст з питань персоналу відділу фінансового, кадрового
та  господарського  забезпечення  Волинець  О.М.  пройшла  навчання  за
короткотерміновим  тематичним  семінаром  «Застосування  окремих  положень
Закону  України  «Про  запобігання  корупції»  стосовно  заходів  фінансового
контролю»  у  Тернопільському  регіональному  центрі  перепідготовки  та
підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

7  березня  у  Державному  архіві  Тернопільської  області  підготовлено
книжкову виставку «Кобзарю! Знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість
і закон!» до 204-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.

9  березня  директор  архіву  Ф. Полянський  взяв  участь  у  заходах  із
вшанування пам’яті Тараса Григоровича Шевченка.

14 березня у Державному архіві Тернопільської області для учнів шостих
класів ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20 проведено екскурсії по документальній виставці
«Рабів до раю не пускають» (приуроченій вшануванню пам’яті Героїв Небесної
Сотні) та книжковій виставці «Кобзарю! Знов до тебе я приходжу, бо ти для
мене совість і закон!» (204-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича
Шевченка).

                            

Головний  спеціаліст  відділу  фінансового,  кадрового  та  господарського
забезпечення Кожій Р.Б. пройшла навчання за короткотерміновим тематичним
семінаром  «Організація  документообігу  в  органах  виконавчої  влади»  у
Тернопільському  регіональному  центрі  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

                           

Проведено  заняття  щодо  практики  впровадження  «Правил  організації
діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» для
осіб,  відповідальних  за  діловодство у  структурних  підрозділах
облдержадміністрації.

16  березня  у  Державному  архіві  Тернопільської  області  для  вчителів
географії шкіл області проведено екскурсії по документальних виставках «Рабів
до раю не пускають» (приуроченій вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні)
та  «Життя,  віддане  науці»  (до  140-ї  річниці  від  дня  народження  Степана



Рудницького – академіка, організатора науково-дослідного інституту географії
та картографії у Харкові.

20  березня  колектив  Державного  архіву  Тернопільської  області
долучився до флешмобу «#Крим_це_Україна!», висловлюючи свою підтримку
українцям, які сьогодні проживають на незаконно анексованому півострові і які
мріють про повернення додому, та про те, що в Автономній Республіці Крим
знову майорітиме синьо-жовтий стяг!  

21 березня директор архіву Ф. Полянський взяв участь у роботі обласної
видавничої ради.

  

У Державному архіві Хмельницької області

11  січня  відбулося  засідання  Експертно-перевірної  комісії  щодо
внесення  документів  органів  державної  влади  та  місцевого  самоврядування,
установ,  підприємств,  організацій області  до Національного архівного фонду
України.

12  січня    відкрилася виставка  архівних  документів,  присвячена  100-
річчю Української революції 1917-1921 рр.

19-28  січня у  держархіві  області  експонувалася  виставка  архівних
документів до Дня Соборності України  “Україна єдина”.

 
24 січня  директор архіву  В. Байдич взяв участь у розширеному засіданні

колегії  обласної державної адміністрації.

26  січня  у  держархіві  області  відбулася  презентація  книги  „Гортаю
пам'ять доль людських” С. Нестеришина. 

29  січня  начальник  відділу  інформаційних  технологій  держархіву
області  Ю.  Олійник  взяв  участь  у  Всеукраїнській  науково-практичній
конференції  “День  Соборності  України:  історико-політологічні  дискусії,”
приуроченої  100-річчю  бою  під  Крутами,  яка  відбулася  у  Хмельницькому
інституті Міжрегіональної академії управління персоналом

30  січня  працівники  держархіву  області  взяли  участь  у  презентації
рекомендаційного  бібліографічного  довідника  «Календар  знаменних  і
пам’ятних  дат  Хмельниччини  на  2018  рік»,  яка  відбулася  у  Хмельницькій
обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Островського.



8 лютого у держархіві області відбулося засідання Експертно-перевірної
комісії  щодо  внесення  документів  органів  державної  влади  та  місцевого
самоврядування,  установ,  підприємств,  організацій  області  до  Національного
архівного фонду України.

15 лютого  відбулося  підсумкове засідання колегії  держархіву області:
“Підсумки роботи архівних установ області у 2017 році та пріоритетні завдання
на 2018 рік” у режимі веб-конференції в Хмельницькому обласному інституті
післядипломної педагогічної освіти.

15 лютого  директор архіву В. Байдич, начальник відділу інформаційних
технологій  архіву Ю. Олійник та  головний науковий співробітник архіву В.
Галатир  взяли участь  в  черговому  засіданні  Хмельницької  обласної  спілки
краєзнавців та презентації Хмельницьких краєзнавчих студій, які відбулися у
Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Островського.

20 лютого  працівники держархіву взяли участь  у  вшануванні  пам’яті
загиблих  учасників  Революції  Гідності  та  покладанні  квітів  до  фотогалереї
пам’яті  Героїв  Небесної  Сотні  та  загиблих  воїнів  у  зоні  АТО й  пам’ятника
Героям Небесної Сотні.

22  лютого  директор  архіву   В.  Байдич  взяв  участь  у  розширеному
засіданні колегії  обласної державної адміністрації адміністрації.

5-18  березня  у  держархіві  області  експонувалася  виставка  з  фондів
особового походження М. Житара  “Подільської землі сини”.

12  березня  у  держархіві  області  відбувся  захід,  приурочений   Дню
народження Т. Г. Шевченка.

14  березня  у  держархіві  області  відбулося  засідання  Експертно-
перевірної  комісії  щодо  внесення  документів  органів  державної  влади  та
місцевого  самоврядування,  установ,  підприємств,  організацій  області  до
Національного архівного фонду України.

14 березня  заступник директора архіву К. Бурдуваліс провела семінар на
тему:  “Нормативно-правове, науково-методичне та інформаційне забезпечення
організації архівної справи та діловодства у Хмельницькій митниці ДФС”.

22  березня  у  Хмельницькій  обласній  державній  адміністрації
експонувалися серії виставок архівних документів на теми: “Вбивали за те, що
ми українці (Голодомор 1932-1933 рр.)”, “Гордість і слава Поділля (з фондів
особового походження)”, “Поділля в боротьбі за українську державність (1917-
1921 рр.)”.

22 березня  директор архіву В. Байдич  взяв  участь у засіданні 18 сесії
Хмельницької обласної ради.



26 березня  директор архіву В. Байдич взяв участь у підписанні договору
про  співпрацю  держархіву  із  Інститутом  національної  пам’яті  Польщі  у
Варшаві.

27  березня головний  науковий  співробітник  відділу  інформаційних
технологій  Держархіву  області  В.  Галатир  взяв  участь  в  презентації
ретроспективного каталогу «Газети Хмельниччини 1944 – 2017 років у фондах
обласної універсальної наукової бібліотеки».

У Державному архіві Черкаської області

16 січня  з  нагоди  90-річчя від дня народження Миколи Тодосійовича
Негоди, письменника, заслуженого діяча мистецтв України, колишнього голови
обласної  організації  Національної  спілки  письменників  України,  з  метою
ініціативного  інформування  Черкаській  обласній  організації  Національної
спілки  письменників  України  надіслано  копії  виявлених  документів
Державного архіву Черкаської області, що стосуються його діяльності.

22 січня  в читальному залі  держархіву області  презентовано виставку
архівних  та  фотодокументів «До  100-річчя  проголошення  незалежності
Української Народної Республіки».

25 січня  начальник відділу формування Національного архівного фонду
та  діловодства  Державного  архіву  Черкаської  області  виступила  перед
учасниками  короткострокового  тематичного  семінару  на  тему "Забезпечення
ефективності  діяльності  органів  місцевого  самоврядування" для  керуючих
справами  районних  рад,  міськвиконкомів  міст  обласного  значення,
організованого  Черкаським обласним центром перепідготовки та підвищення
кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

26  січня  відбулося  засідання  колегії  Державного  архіву  Черкаської
області.

9 лютого з  нагоди 80-річчя від дня народження Анатолія Максимовича
Пашкевича, композитора, народного артиста України, колишнього художнього
керівника Черкаського Народного хору (1963-1978 рр.)з  метою ініціативного
інформування  Черкаській  обласній  філармонії  надіслано  копії  виявлених
документів  Державного  архіву  Черкаської  області,  що  стосуються  його
діяльності.

 5-9  лютого  в  Державному  архіві  Черкаської  області   проведено
навчальну архівну практику для студентів 3-го курсу денної форми навчання
ННІ  історії  і  філософії  Черкаського  національного  університету  ім.  Б.



Хмельницького.    Під  час  практики  директором  архіву  Клименко  Т.А.
проведено  тематичний  урок  "Державний  архів  Черкаської  області  -  духовна
скарбниця та цінне джерело з історії краю" та екскурсія  архівом. Студентів
ознайомлено з тематичними виставками архівних та фотодокументів.

15  лютого відбулося  розширене  засідання  колегії  Державного  архіву
Черкаської області «Про підсумки роботи архівних установ області у 2017 році
та завдання на 2018 рік» та нарада-семінар з начальниками архівних відділів
(секторів) райдержадміністрацій, міських рад.

16  лютого  до  уваги  громадськості  в  читальному  залі   архіву
представлено  виставку  архівних  та  фотодокументів «До  205-річчя  від  дня
народження   С.С.  Гулака-Артемовського,  композитора,  співака,  драматурга,
уродженця м. Городище».

19  лютого  проведено  внутрішнє  навчання  державних  службовців
держархіву  області  на  тему «Основні  положення  Закону  України  «Про
державну службу».

20  лютого відбулася  зустріч  директора  Державного  архіву  Черкаської
області  Т.А.Клименко  з  виконавчим  директором  регіонального  відділення
Асоціації міст України в Черкаській області С.Й. Крамар, на якій  обговорено
шляхи співпраці з актуальних питань у галузі архівної справи та діловодства. 

28 лютого  директор держархіву області Т.А. Клименко  взяла участь у
роботі розширеного засідання колегії Укрдержархіву та виступила з доповіддю
про роботу Державного архіву Черкаської області. 

2 березня   в читальному залі держархіву  області  презентовано виставку
архівних  документів   «Польське  повстання  (1863-1864  рр.)  за  документами
Державного архіву Черкаської області» .

12 березня    в   Черкаському державному технологічному університеті
 під  час  роботи  Першої  регіональної  історико-краєзнавчої  конференції
 «Персоналістичний вимір історії Черкащини» відбулася презентація виставки
архівних, фотодокументів та друкованих видань «Микола Іванович Бушин: віхи
діяльності (за  документами  та  матеріалами  Державного  архіву  Черкаської
області)».

15 березня в приміщенні  Черкаської обласної наукової бібліотеки імені
Тараса  Шевченка  під  час   конференції  «155-річниця  польського  Січневого
повстання»  у рамках   святкувань,  приурочених до 100-століття відновлення
державності  Польщі,  було  представлено виставку  архівних  документів
«Польське  повстання  (1863-1864  рр.)  за  документами  Державного  архіву
Черкаської області» .



16 березня  відбувся семінар із завідувачами архівних установ міських та
селищних рад (трудових архівів) з питань забезпечення збереженості та обліку
архівних документів, запитів соціально-правового характеру.

  
У Державному архіві Чернігівської області

18  січня   в  ефірі  філії  ПАТ  «НСТУ»  «Чернігівська  регіональна  дирекція»
прозвучала  інформація  про  початок  експонування  фотодокументальної
виставки до Дня Соборності України «Шляхами державотворення».

19  січня  розпочато  експонування  фотодокументальної  виставки  до  Дня
Соборності  України  «Шляхами  державотворення».  На  виставку  було
запрошено учнівську молодь.  Виставку відвідали та підготували сюжети теле-
й  радіожурналісти  філії  ПАТ  «НСТУ»  «Чернігівська  регіональна  дирекція»,
ТРА  «Новий  Чернігів»,  ЗАТ  «ТРК  «Дитинець»  для  розміщення  у  випусках
новин та на власних веб-сайтах. 

26 січня  початок експонування фотодокументальної виставки «До Дня пам’яті
жертв Голокосту».

25  січня   в  ефірі  філії  ПАТ  «НСТУ»  «Чернігівська  регіональна  дирекція»
прозвучала  інформація  щодо  початку  експонування  фотодокументальної
виставки «100-річчя вшанування подвигу Героїв Крут».

26  січня   початок  експонування  фотодокументальної  виставки  «100-річчя
вшанування подвигу Героїв Крут». На виставку запрошено учнівську молодь.
        Виставку відвідали та підготували сюжети теле- й радіожурналісти філії
ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція», ТРА «Новий Чернігів» та
представник  Департаменту  інформаційної  діяльності  та  комунікацій  з
громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації для розміщення
у випусках новин та на власних веб-сайтах. 

 15  лютого  в ефірі  філії  ПАТ «НСТУ» «Чернігівська  регіональна дирекція»
прозвучала інформація про відкритття фотодокументальної виставки «До Дня
вшанування учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті героїв Небесної
Сотні».

16  лютого  початок  експонування  фотодокументальної  виставки  «До  Дня
вшанування учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті героїв Небесної
Сотні».  Для  ознайомлення  з  документальним складом виставки  до  установи
були запрошені: Романова Наталія Андріївна – заступник голови Чернігівської
обласної  державної адміністрації,  Никоненко Дмитро Миколайович – радник



голови  Чернігівської  обласної  ради,  Горобець  Сергій  Михайлович  –
регіональний представник Інституту національної пам’яті України, працівники
архівних та музейних установ. Виставку відвідали та підготували сюжети теле-
й  радіожурналісти  філії  ПАТ  «НСТУ»  «Чернігівська  регіональна  дирекція»,
ТРА «Новий Чернігів»  для розміщення у випусках новин та на власних веб-
сайтах. 

 21 лютого  очільник Державного архіву Чернігівської  області  Воробей Р.Б.
взяла  участь  в  роботі  круглого  столу  на  тему  «Джеймс  Мейс  і  концепція
постгеноцидного  суспільства»,  презентувавши  його  учасникам
фотодокументальну виставку «Палає пам’яті свіча. До роковин Голодомору в
Україні 1932–1933 років».

28  лютого  розпочалося  експонування  фотодокументальної  виставки  «До
річниці Корюківської трагедії».

5 березня  початок експонування фотодокументальної виставки «Чернігівські
шляхи Т.Г. Шевченка».

 

   

 

 

 

 

 



 


