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ХРОНІКА  АРХІВНОГО  ЖИТТЯ

В УКРДЕРЖАРХІВІ

 

3  квітня  2018  р.  Голова  Державної  архівної  служби  України  Тетяна
Баранова  взяла  участь  у  нараді  щодо  врегулювання  питання  розміщення
Центрального державного архіву-музею літератури і  мистецтва України ,  що
відбулася  в  Міністерстві  юстиції  України  під  головуванням  заступника
Міністра юстиції України Дениса Чернишова. 

11 квітня 2018 р.  Голова Державної  архівної служби України Тетяна
Баранова провела робочу нараду з директорами спеціальних установ страхового
фонду  документації  з  питань  виконання  спеціальними  установами  СФД
основних  завдань,  покладених  на  них  положеннями про  установи,  вивчення
проблем, що виникають при виконанні установами цих завдань та визначення
шляхів вирішення проблем. 

17 квітня 2018 р.  Голова Державної  архівної служби України Тетяна
Баранова взяла участь у парламентських слуханнях на тему: «Стан, проблеми та
перспективи  охорони  культурної  спадщини  в  Україні»,  що  відбулися  у
Верховній Раді України.

24 квітня 2018 р.  Голова Державної  архівної  служби України Тетяна
Баранова  взяла  участь  в  урочистому  відкритті  міжархівної  документально-
художньої  виставки  «Собор  душі»  до  100-річчя  від  дня  народження  Олеся
Гончара  та  50-річчя  видання  роману  «Собор»,  що  відбулося  в  приміщенні
Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України. 

26 квітня 2018 р.  відбулися засідання Центральної експертно-перевірної
комісії  Укрдержархіву та Нормативно-методичної  комісії  Державної  архівної
служби України. 

27  квітня  2018  р.  Міністерством  соціальної  політики  України
зареєстровано Галузеву угоду між Державною архівною службою України та
профспілкою працівників державних установ України на 2018-2022 роки.

8  травня  2018  р.  Державна  архівна  служба  України  долучилася  до
масштабного  мультимедійного  проекту  зі  створення  портальної  версії
«Великої української енциклопедії». 

http://archives.gov.ua/Law-base/2018_ugoda.pdf


16 травня 2018 р.   відбулися консультації Голови Державної архівної
служби України Тетяни Баранової із керівником напряму розвитку зв’язків з
країнами  колишнього  СРСР  Національного  архіву  Фінляндії  Дмитром
Фроловим  з  питань  налагодження  двостороннього  міжвідомчого
співробітництва  в  архівній  сфері  між  архівними  установами  України  та
Фінляндії. 

17  травня  2018  р.  працівники  апарату  Державної  архівної  служби
України долучилися  до Дня вишиванки,  який відзначається  в  третій  четвер
травня.

22  травня  2018  р. до  100-річчя  створення  системи  архівних  установ
України відбулося велелюдне літературно-мистецьке свято «Весна в Плютах». 

22  травня  2018  р.   у рамках  зустрічі  Президента  України  Петра
Порошенка з Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд відбулася
церемонія  підписання Угоди про співробітництво між Державною архівною
службою  України  в  особі  Голови  Укрдержархіву  Тетяни  Баранової  та
Національним архівом Естонської Республіки, який представляв Національний
архівіст Естонії Пріт Пірско.

23 травня 2018 р.  Голова Державної архівної служби України Тетяна
Баранова  провела  консультації  з  Національним  архівістом  Естонії  Прітом
Пірско з питань поглиблення двостороннього міжнародного співробітництва в
архівній  сфері  у  рамках  нової  Угоди  про  співробітництво  між  Державною
архівною службою України та Національним архівом Естонії. 

29 травня 2018 р.   Національний архівіст Естонії Пріт Пірско висловив
щиру вдячність Голові Державної архівної служби України Тетяні Барановій за
продуктивні консультації  під  час  його  візиту  в  Україну  та  відвідання
державних архівів,  зміцнення партнерських взаємовідносин між Державною
архівною службою України та Національним архівом Естонії. 

1  червня  2018  р.  відбулося  засідання  Науково-видавничої  ради
Державної архівної служби України. 

5 червня 2018 р.  у Великій актовій залі Дипломатичної академії України
імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України відбувся
комунікативний  захід,  покликаний  проінформувати  громадськість  про
комплекс архівних документів, пов’язаних з аварією на Чорнобильській АЕС,
та про включення української номінації «Документальна спадщина, пов’язана з
аварією  на  Чорнобильській  АЕС»  до  Міжнародного  реєстру  програми
ЮНЕСКО «Пам’ять світу». 



15 червня 2018 р.   Голова Державної архівної служби України Тетяна
Баранова взяла участь у тематичному короткотерміновому семінарі «Актуальні
питання щодо виконання завдань службової діяльності державних службовців
категорії «А».

20 червня 2018 р.  Заступник Міністра юстиції України Денис Чернишов
відвідав Державну архівну службу України та провів робочу нараду з Головою
Державної архівної служби України Тетяною Барановою та відповідальними
працівниками Укрдержархіву. 

 
 
 
 

 

У  ДЕРЖАВНИХ  АРХІВНИХ  УСТАНОВАХ

В Українському науково-дослідному інституті
архівної справи та документознавства

15 травня директор УНДІАСД О. Я. Гаранін,  директор ЦДЕА України
Ю. С. Ковтанюк  та  начальник  відділу  забезпечення  збереженості  та  обліку
документів  ЦДЕА  України  Ю. Г. Чернятинська  взяли  участь  у  науково-
практичному  семінарі  з  міжнародною  участю  «Організація  електронного
документообігу в закладах освіти та органах державної влади», що відбувся в
конференц-залі  Президії  Національної  академії  педагогічних  наук  України.
УНДІАСД виступив одним із співорганізаторів заходу.

16  травня відбулося  підписання  договору  між  УНДІАСД  та
Національним  авіаційним  університетом  (НАУ)  про  проведення  практики
студентів  спеціальності  029  «Інформаційна,  бібліотечна  та  архівна  справа»
освітньо-професійної  програми  «Документознавство  та  інформаційна
діяльність».

21 травня відбулася робоча нарада адміністрації УНДІАСД та керівників
науково-дослідних робіт (НДР), що виконуються УНДІАСД у 2018 р., на якій
обговорено поточний стан виконання НДР. 

22 травня директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у літературно-
мистецькому  святі  «Весна  в  Плютах»,  присвяченому  100-річчю  створення
системи  архівних  установ  України,  що  відбулося  на  території  відділу
«Літературно-мистецькі Плюти» ЦДАМЛМ України.



31  травня директор  УНДІАСД  О. Я. Гаранін  та  заступник  директора
Н. М. Христова  взяли  участь  у  засіданні  Нормативно-методичної
комісії Державної архівної служби України, як члени цього дорадчого органу.

1  червня директор  УНДІАСД  О. Я. Гаранін  взяв  участь  у  засіданні
Науково-видавничої  ради  Державної  архівної  служби  України.  Заступник
директора  УНДІАСД  Н. М. Христова  взяла  участь  у  засіданні  Центральної
екпертно-перевірної комісії Державної архівної служби України.

5  червня відбулися  збори  трудового  колективу  УНДІАСД.  Порядок
денний  передбачав  обговорення  питань,  пов’язаних  із  кадровими  змінами  в
керівному складі інституту; неухильним дотримання вимог законодавства про
науку;  підготовкою  нового  колективного  договору;  усуненням  недоліків,
виявлених під час проведення в УНДІАСД позапланового внутрішнього аудиту
Державною  архівною  службою  України  у  період  з  5 березня  по  4 травня
2018 р.;  організацією роботи з  охорони праці,  пожежної  безпеки,  цивільного
захисту;  активізацією роботи галузевої служби науково-технічної  інформації;
плануванням та організацією заходів, пов’язаних із відзначенням у 2019 р. 25-
річного ювілею інституту.

21  червня директор  УНДІАСД О. Я. Гаранін,  як  виконавчий  директор
Спілки  архівістів  України,  взяв  участь  у  відкритті  документальної  виставки
Центрального державного архіву зарубіжної  україніки «Моє життя – в житті
мого  народу.  Творчими  дорогами  Павла  Маскалика».  Захід  присвячено
багатогранній особистості,  актору Українського народного  театру в Пряшеві
(Словаччина),  письменнику,  поету,  публіцисту,  активному  громадському
діячеві Павлу Маскалику, який того дня святкує своє 76-річчя. 
Також  директор  УНДІАСД  О. Я. Гаранін  взяв  участь  у  роботі  колегії
Центрального  державного  архіву-музею  літератури  і  мистецтва  України
(ЦДАМЛМ України).

22  червня директор  УНДІАСД  О. Я. Гаранін  в  рамках  роботи
Міжнародного  круглого  столу  «Проблеми  інформатизації:  процеси
цифровізації (теорія і практика)», що проходив на базі історичного факультету
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та Центрального
державного науково-технічного архіву України, виголосив доповідь «Місце та
роль  Українського  науково-дослідного  інституту  архівної  справи  та
документознавства в реалізації першого пріоритету Укрдержархіву на 2018 рік:
цифровізація  усіх  процесів  архівної  справи  та  діловодства»,  виступив
модератором  робочої  наради  «Архівна  науково-технічна  документація  в
цифрову епоху» та, як виконавчий директор Спілки архівістів України, провів
робочу  зустріч  із  представниками  творчої  інтелігенції  м. Харкова
УНДІАСД виступив одним із співорганізаторів заходу.

http://undiasd.archives.gov.ua/doc/news/nak_dasu_2017_10_02_75.pdf


У  Центральному  державному  архіві  вищих  органів
влади та управління України

 
2 квітня 2018 р. у рамках проекту “Українська революція: архівні хроніки”

ЦДАВО  України  презентував  “Календар  Української  революції”  про  події
квітня 1918 р.

19  квітня  2018  р. у  рамках  Дня  історичного  факультету  Київського
національного університету імені Тараса Шевченка в Музеї історії університету
відбулося  відкриття  виставки  “Українська  революція:  архівні  хроніки.  1917–
1921”, підготовленої за документами ЦДАВО України. При підготовці виставки,
увага  акцентувалася,  в  першу  чергу,  на  маловідомих  або  зовсім  невідомих
широкому  загалу  документах.  Більшість  з  них  є,  безперечно,  актуальними.
Зокрема,  документи: про оборону України, підтримку Центральної Ради та її
Універсалів населенням різних регіонів, діяльність Національного Фонду при
Українській  Центральній  Раді  зі  збору  коштів  для  розбудови  незалежної
Української  держави,  запровадження  державної  служби  та  вимоги  до
чиновників,  запровадження  в  надзвичайно  складних  умовах  “культурної
дипломатії”  для  створення  позитивного  іміджу України в  світі.  На  відкритті
виступили:  декан  факультету  д. і. н.,  проф.  І. К. Патриляк,  зав.  кафедри
архівознавства  та  спеціальних  галузей  історичної  науки  д. і. н.,  проф.
М. Г. Палієнко, директор ЦДАВО України, к. і. н., доц. Н. В. Маковська, д. і. н.,
проф.  кафедри  архівознавства  та  спеціальних  галузей  історичної  науки
Я. С. Калакура, директор Музею к. і. н. Л. Б. Круглова.

24 квітня 2018 р. директор архіву Н. В. Маковська взяла участь у відкритті
в  ЦДАМЛМ  України  Міжархівної  документально-художньої  виставки,
присвяченої 100-річчю Олеся Гончара та 50-річчю роману “Собор”, на якій були
представлені документи ЦДАВО України.

У квітні  2018 р. на  державне зберігання до ЦДАВО України надійшли
документи Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілка) за
2001–2006 рр. та Вищого господарського суду України за 1990–2016 рр.

2  травня  2018  р. у  рамках  проекту  “Українська  революція:  архівні
хроніки” до 100-річчя Української революції (1917–1921) на офіційному сайті
та  в  приміщенні  ЦДАВО України  розміщено добірку  “Календар  Української
революції. Травень”.

8  травня  2018  р. у  ЦДАВО  України  відбулася  презентація  проекту
“Непрочитані листи з нацистської неволі” до Дня пам'яті та примирення. 

10 травня 2018 р. на базі ЦДАВО України відбулося практичне заняття
для  студентів  2  курсу  кафедри  новітньої  історії  України  історичного



факультету  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка
“Архіви  Української  революції.  1917–1921”.  Заняття  провели  проф.  кафедри
Г. П. Савченко та директор архіву Н. В. Маковська. 

16 травня 2018 р. директор ЦДАВО України Н. В. Маковська взяла участь
у консультаціях Голови Державної архівної служби Т. І. Баранової із керівником
напряму розвитку зв'язків з країнами колишнього СРСР Національного архіву
Фінляндії  Дмитром  Фроловим  з  питань  налагодження  двостороннього
міжвідомчого  співробітництва  в  архівній  сфері  між  архівними  установами
України та Фінляндії.   

18  травня 2018  р. до  Дня пам'яті  жертв  геноциду  кримськотатарського
народу  на  сайті  ЦДАВО  України  розміщено  добірку  документів  з  історії
киримли.

23 травня 2018 р. директор ЦДАВО України Н. В. Маковська взяла участь
у консультаціях Голови Державної  архівної  служби України Т. І. Баранової  із
Національним  архівістом  Естонії  Прітом  Пірско  з  питань  поглиблення
двостороннього міжнародного співробітництва в архівній сфері у рамках нової
Угоди  про  співробітництво  між  Державною  архівною  службою  України  та
Національним архівом Естонії.

У травні  2018 р. на державне зберігання до ЦДАВО України надійшли
документи  Державної  митної  служби  України  за  2002 р.  та  Державної
податкової адміністрації України за 2002 р.

1  червня  2018 р. у  рамках  проекту  “Українська  революція:  архівні
хроніки” ЦДАВО України презентував “Календар Української революції” про
події червня 1918 р.

5 червня 2018 р. директор Н. В. Маковська та співробітники архіву взяли
участь  у  Комунікативному  заході  щодо  включення  української  номінації
“Документальна  спадщина,  пов'язана  з  аварією на  Чорнобильській  АЕС”  до
Міжнародного  реєстру  програми  ЮНЕСКО  “Пам'ять  світу”,  під  час  якого
ЦДАВО України був вручений сертифікат.

14  червня  2018  р. у  рамках  проекту  “Гортаючи  архівні  сторінки”  в
читальному залі архіву представлено серію документів до 100-річчя державної
служби України.

15  червня  2018  р. на  сайті  ЦДАВО  України  в  рубриці  “Виставки”
представлена виставка документів “Урочисто обіцяю вірно служити державі...”
до 100-річчя державної служби України. 

18  червня  2018  р. у  рамках  проекту  “Гортаючи  архівні  сторінки”  в
читальному  залі  архіву  представлено  добірку  документів  “До  100-річчя
Української Держави гетьмана П. Скоропадського”.



20 червня 2018 р. заступник Міністра юстиції України Д. В. Чернишов та
Голова  Державної  архівної  служби  України  Т. І. Баранова  відвідали  ЦДАВО
України  та  ознайомилися  з  документами  фондів  архіву,  що  увійшли  до
експозиції виставки фото- та архівних документів, присвяченої 100-річчю від
дня створення Міністерства юстиції України.

27  червня  2018  р. у  читальному  залі  ЦДАВО  України  відбулася
презентація  оригіналів документів з історії українського конституціоналізму. 

 

 

 У Центральному державному архіві громадських об’єднань
України

2  квітня  2018 р. до  100-річчя  від  дня  народження  українського
письменника Олеся Гончара на веб-сайті ЦДАГО України розміщено виставку
документів із фондів архіву.

3  квітня 2018 р.  директор  ЦДАГО України  Бажан О.В.  взяла  участь  у
роботі  круглого столу на  тему «Вячеслав Чорновіл:  постать на тлі  епохи» в
Інституті  історії  України Національної  академії  наук України,  виступивши з
доповіддю  «Постать  В. Чорновола  в  документах  Центрального  державного
архіву громадських об’єднань України».

Під  час  круглого  столу  презентовано  виставку  документів  із  фондів
ЦДАГО України «Вячеслав Чорновіл: штрихи до політичного портрету».

16  квітня – 11  травня  2018 р.  у  ЦДАГО України  пройшла  архівна
практика  студентів  2 курсу  навчання  ОР  «Магістр»  спеціальності
«Архівознавство»  історичного  факультету  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка, в ході якої вони ознайомились та здобули
практичні  навички  у  сфері  формування  Національного  архівного  фонду  та
діловодства,  забезпечення  збереженості  та  обліку  документів,  використання
інформації архівних документів та довідкового апарату до них.

18 квітня 2018 р.  у районній газеті «Рідний край» Буринського району
Сумської  області  вийшла  друком  стаття  про  Михайла  Рубача  «Видатний
земляк –  історик  архівіст,  археограф»,  підготовлена  начальником  відділу
використання інформації  документів  Власенко С.І.  за  документами із  фондів
ЦДАГО України.

19  квітня  2018 р.  у  Національному  музеї  історії  України  у  Другій
світовій  війні  відкрилась  виставка  «УГКЦ –  час  випробувань»,
співорганізатором якої виступив ЦДАГО України.



24 квітня 2018 р.  документи із фондів ЦДАГО України представлені на
міжархівній документально-художній виставці «Собор душі. До 100-річчя від
дня  народження  Олеся  Гончара  та  50-річчя  видання  роману  «Собор»,  що
відкрилася  в  Центральному  державному  архіві-музеї  літератури  і  мистецтва
України.

25  квітня  2018 р. документи  із  фондів  ЦДАГО України  були
представлені  на  виставці  «Розстріляна  еліта:  Биківнянський  вимір»,  що
відкрилась  в  Національному  історико-меморіальному  заповіднику
«Биківнянські могили».

27 квітня 2018 р. до 100-річчя з дня проголошення Української Держави
(Гетьманату  Павла  Скоропадського)  у  рубриці  «До  100-річчя  Української
революції»  на  веб-сайті  ЦДАГО України  розміщено  четверту,  заключну
частину виставки документів із фондів архіву «Українська революція в особах».

29  квітня  2018 р.  у  програмі  «Факти  тижня»  телеканалу  ІCTV
презентовано сюжет «Як японські вчені рівень радіації заміряли? Чорнобиль та
Фукусіма:  що  спільного?»,  в  якому  використано  документи  із  фондів
ЦДАГО України.

У квітні 2018 р.,  з  метою ознайомлення з роботою служб діловодства,
експертних  комісій  та  архівних  підрозділів  юридичних  осіб –  джерел
формування  Національного  архівного  фонду,  працівники  ЦДАГО України
відвідали Всеукраїнську громадську організацію «Академія наук вищої освіти
України», Молодіжну організацію «Пласт – Національна скаутська організація
України», Громадську організацію «Українська федерація фігурного катання на
ковзанах»,  Громадську  організацію  «Федерація  греко-римської  боротьби»  та
Центральний  комітет  Профспілки  працівників  і  підприємців  торгівлі,
громадського харчування і послуг України.

У  квітні  2018 р.,  до  річниці  Чорнобильської  катастрофи,  на  сторінці
ЦДАГО України  в  соціальній  мережі  Facebook  розміщено  фотодобірку,  що
висвітлює діяльність ЦДАГО України в напрямку дослідження та популяризації
архівних документів з історії аварії на Чорнобильській АЕС.

17  травня  2018 р.  у  рамках  робочого  візиту  ЦДАГО України  відвідав
Дмитро Фролов – керівник напряму розвитку зв’язків з країнами колишнього
СРСР Національного архіву Фінляндії.

19 травня 2018 р.  у газеті   «Голос України», у рубриці «До 100-річчя
Української революції», вийшла друком стаття – добірка документів «Не для
своєї користі беру я на себе тяготи тимчасової влади…» До вікового ювілею
проголошення Павла Скоропадського гетьманом України та 145-річчя від дня
його  народження»,  підготовлена  провідним  науковим  співробітником
ЦДАГО України Тихомировим В.О.



21  травня  2018 р.  до  Дня  пам’яті  жертв  політичних  репресій  та  80-х
роковин  Великого  терору  ЦДАГО України  спільно  з  ЦДКФФА України
ім. Г.С. Пшеничного  та  Центром  німецької  культури  «Widerstrahl»  відкрили
виставку документів «Великий терор в  Україні:  національний вимір у  світлі
архівних документів», а також взяли участь в урочистому меморіальному заході
Віче-Реквієм «Пам’ять про минуле, заради майбутнього».

22 травня 2018 р.  колектив ЦДАГО України  взяв  участь  у  щорічному
літературно-мистецькому  святі  «Весна  в  Плютах»,  присвяченому  100-річчю
створення системи архівних установ України.

23  травня  2018 р.  ЦДАГО України  провів  семінар  на  тему
«Впровадження  нормативних  актів  з  питань  діловодства  та  забезпечення
збереженості  документів  у  практику  роботи  молодіжних  та  дитячих
громадських організацій». Під час семінару презентовано виставку документів
із фондів архіву «Історія українського молодіжного руху».

У травні 2018 р. на державне зберігання до ЦДАГО України надійшли
документи Благодійної організації «Український форум благодійників».

У травні 2018 р. з  метою ознайомлення з роботою служб діловодства,
експертних  комісій  та  архівних  підрозділів  юридичних  осіб –  джерел
формування  Національного  архівного  фонду  працівники  ЦДАГО України
відвідали Центральну раду Профспілки працівників оборонної промисловості
України.

У  травні  2018 р.  до  Дня  перемоги  над  нацизмом  на  сторінці
ЦДАГО України  в  соціальній  мережі  Facebook  розміщено  фотодобірку  про
роботу  ЦДАГО України,  пов’язану  із  забезпеченням  збереженості  та
використанням документів періоду Другої світової війни.

5  червня  2018 р.  у  зв’язку  з  включенням  української  номінації
«Документальна спадщина,  пов’язана  з  аварією на Чорнобильській  АЕС» до
Міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу» у Дипломатичній
академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ
України  відбувся  інформаційний захід,  під  час  якого  презентовано  виставку
документів  «Чорнобиль.  Документальна  пам’ять  світу»  та  інформаційне
видання до неї, підготовлені ЦДАГО України.

21  червня  2018 р. до  Дня  Конституції  України  в  ЦДАГО України
відкрито виставку архівних документів «На шляху до Конституції України», що
розповідає  про  участь  політичних  партій  та  громадських  об’єднань  в
конституційному процесі України доби незалежності.

21 червня 2018 р. до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в
Україні,  в  рамках  освітньо-пізнавальної  програми  для  молоді  «Відкрий
історичну правду сам», для курсантів Національної академії Служби безпеки



України  було  проведено  тематичне  заняття  «Документи  ЦДАГО України  з
історії  Другої  світової  війни»,  під  час  якого  вони  також  мали  можливість
дізнатися  про  основні  напрямки  роботи  ЦДАГО України,  документи,  що
знаходяться  на  зберіганні  в  архіві  та  ознайомитися  з  документальними
виданнями архіву.

25 червня 2018 р. ЦДАГО України виступив співорганізатором круглого
столу на тему «Конституційний вимір української державності», проведеного
кафедрою  новітньої  історії  України  історичного  факультету  Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, під час якого з доповідями
про  конституційні  процеси  в  документах  Центрального  державного  архіву
громадських об’єднань України періоду національно-визвольних змагань 1917-
1921 років,  радянського  періоду  та  періоду  незалежності  України  виступили
директор  архіву  Бажан О.В.,  начальник  відділу  використання  інформації
документів  Власенко С.І  та  завідувач  сектору  використання  інформації  та
довідкового апарату Журжа І.В.

Під  час  роботи  круглого  столу  презентовано  виставку  документів  із
фондів архіву «З історії конституційного процесу в Україні».

26  червня  2018 р. начальник  відділу  використання  інформації
ЦДАГО України Власенко С.І. взяла участь в роботі ІХ Міжнародного конгресу
україністів,  виступивши з доповіддю на тему «Архівні  документи як  основа
переосмислення історії України в роки Другої світової війни».

У червні 2018 р. з  метою ознайомлення з роботою служб діловодства,
експертних  комісій  та  архівних  підрозділів  юридичних  осіб –  джерел
формування  Національного  архівного  фонду,  працівники  ЦДАГО України
відвідали  Громадську  спілку  «Федерація  легкої  атлетики  України»  та
Центральний  комітет  Профспілки  працівників  житлово-комунального
господарства,  місцевої  промисловості,  побутового  обслуговування  населення
України.

У  червні  2018 р.  на  сторінці  ЦДАГО України  у  соціальній  мережі
Facebook з нагоди  135-ї річниці від дня народження українського дипломата,
учасника  національно-визвольних  змагань  1917-1921 років  Петра  Сливенка
розміщено документи  із  фонду  архіву  «Колекція  документів  «Український
музей в Празі».

 У Центральному державному архіві зарубіжної україніки

 

25  квітня  на  офіційному  веб-сайті ЦДАЗУ репрезентувано  онлайн
виставку «Чорний біль України» до дня Чорнобильської трагедії, яка розкриває

http://tsdazu.gov.ua/index.php/ua/online/47-all/708-123.html


роль української діаспори в активізації  процесів щодо визначення причин та
наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС,  допомогу  постраждалим  та
інформування світової спільноти про українські проблеми.

11  травня на  офіційному  веб-сайті  ЦДАЗУ  розміщена  репрезентація
документальної  виставки  «Безцінний  спадок  українців» до  11-ї  річниці
заснування архіву. Віртуальний  проект  присвячено  українській  діаспорі,
багаторічна  діяльність  якої  спрямована  на  збереження  документальної
спадщини нашого народу. 

15  травня в  дар  ЦДАЗУ  надійшли  документи  та  друковані  діаспорні
видання  з  приватного  архіву  родини  Петра  й  Ольги  Матули  –  відомих
українських громадсько-політичних і релігійних діячів у США.

18 травня на офіційному веб-сайті ЦДАЗУ, у соціальній мережі  Facebook
розміщено  документальну  онлайн  виставку  «Від  Подєбрад  до  Нью-Йорка:
українська науково-технічна інтелігенція за кордоном» до Дня науки в Україні,
де  представлені  документи  з  історії  створення  та  діяльності  Українського
вільного  університету,  Української  господарської  академії,  Українського
технічно-господарського інституту – осередків вивчення і викладання точних
наук міжвоєнної та повоєнної Європи, що зберігаються в ЦДАЗУ. 

21 травня на офіційному сайті ЦДАЗУ репрезентовано онлайн виставку
«За  ґратами,  за  вартами…» до  Дня  пам’яті  жертв  політичних  репресій.  У
документах  представників  української  еміграції  розповідається  про  трагічні
події вітчизняної історії, пов’язані з комуністичним терором у 1920–1940-х рр. 

22 травня з нагоди 100-річчя створення системи архівних установ України
колектив ЦДАЗУ взяв участь в урочистому відкритті традиційного літературно-
мистецького  заходу  «Весна  в  Плютах»  в  архівно-музейному  комплексі
ЦДАМЛМ  України. ЦДАЗУ  був  гідно  представлений  серед  інших  архівних
установ  України  у  виставці  майстрів  декоративно-ужиткового  мистецтва,
конкурсній творчій програмі. Зокрема, вірш-послання «Архівістам-оптимістам»
у  авторському  виконанні  провідного  наукового  співробітника  відділу
використання інформації документів ЦДАЗУ Віри Фазлєєвої викликав бурхливі
оплески глядацької аудиторії. За активну участь у проведенні свята директор
ЦДАЗУ Ірина Мага отримала Почесну грамоту з рук Голови архівної служби
України Тетяни Баранової.

31  травня в  ЦДАЗУ  відбувся  День  відкритих  дверей  «До  України  з
любов’ю»,  у  якому  взяв  участь  засновник  Нижньокамської  національно-
культурної  автономії  «Українське  товариство  «Вербиченька»,  багаторічний
голова  організації  українців  у  Татарстані  (Російська  Федерація),  а  також
активний фондоутворювач ЦДАЗУ.

Між ЦДАЗУ  та  Нижньокамською національно-культурною автономією
«Українське товариство «Вербиченька» за підписами директора ЦДАЗУ Ірини

http://www.tsdazu.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=981
http://tsdazu.gov.ua/index.php/ua/online/47-all/1346--l-r.html
http://tsdazu.gov.ua/index.php/ua/online/47-all/1346--l-r.html
http://tsdazu.gov.ua/index.php/ua/online/47-all/956-040517.html


Маги  та  голови  товариства  «Вербиченька»  Євгена  Савенка  був  підписаний
договір дарування документів. 

Виконавчий  директор  Спілки  архівістів  України  Олександр  Гаранін
вручив  Євгену  Савенку  Почесну  грамоту  за  успішне  здійснення  важливих
заходів, спрямованих на поповнення Національного архівного фонду України
документами зарубіжної україніки.

21 червня  відбулося відкриття  документальної виставки «Моє життя – в
житті  мого  народу.  Творчими  дорогами  Павла  Маскалика»,  присвяченої
театральному  життю  актора  Українського  народного  театру  в  Пряшеві
(Словаччина),  письменника,  поета,  публіциста,  активного громадського діяча
Павла Маскалика, який минулого року відзначив своє 75-річчя. 

Захід  проходив  у приміщенні  Музею Марії  Заньковецької  (відділ  Музею
театрального, музичного і кіномистецтва України). На відкритті виставки були
присутні:  представниця  Павла  Маскалика  в  Україні,  кандидат  філологічних
наук,  доцент  кафедри  соціально-гуманітарних  дисциплін  Київського
кооперативного  інституту  бізнесу  і  права  Марина  Бабенко-Жирнова;
заслужений  артист  України  Борис  Лобода;  представники  наукових  установ,
вищих навчальних закладів, архівів, музеїв, бібліотек, громадськості та ЗМІ.

22  червня  директор  ЦДАЗУ  Ірина  Мага  взяла  участь  у  проведенні
міжнародного круглого столу «Проблеми інформатизації архівної справи: процеси
цифровізації  (теорія  і  практика),  що  проходив  на  базі  кафедри  історіографії,
джерелознавства та археології історичного факультету Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна в рамках реалізації пріоритету Державної архівної
служби  України  на  2018  рік  –  цифровізація  усіх  процесів  архівної  справи  та
діловодства.

У рамках заходу директор ЦДАЗУ Ірина Мага озвучила доповідь «Архівна
україніка у цифровому вимірі», а також відкрила тематичну виставку документів
ЦДАЗУ «Загартовані безсмертям» (до 100-річчя Української Революції та створення
Армії УНР).

Урочистим завершенням події стало підписання договору про співробітництво
між  ЦДАЗУ  та  БДАНТД  (Білоруським  державним  архівом  науково-технічної
документації). 

У Центральному державному архіві-музеї літератури і
мистецтва України

3 квітня  у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з
нагоди 100-річчя від дня народження українського поета-гумориста і сатирика,
журналіста  С.  І.  Олійника  на  інформаційних  ресурсах  ЦДАМЛМ  України
розміщено інформаційне повідомлення. 

3  квітня  директор  ЦДАМЛМ  України  Олена  Чижова  взяла  участь  у
нараді  під  головуванням  заступника  Міністра  юстиції  України  Дениса
Чернишова щодо врегулювання питання розміщення ЦДАМЛМ України, яка

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE,_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE,_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


відбулася в Міністерстві юстиції України. У нараді взяли участь відповідальні
працівники Міністерства юстиції України, Державної архівної служби України,
Міністерства  культури  України,  Фонду  державного  майна  України,
Національного заповідника «Софія Київська». 

4  квітня  постійний  фондоутворювач  ЦДАМЛМ  України  українська
письменниця, літературознавець та перекладач Віра Вовк передала до архіву-
музею примірник нової збірки віршів «Професор Талалай» з дарчим написом.

5 квітня  відбулася творча зустріч директора ЦДАМЛМ України Олени
Чижової  та  директора  Вишгородського  історико-культурного  заповідника
В. Литовченко та підписання меморандуму про співпрацю у галузі виставкової
діяльності.

6  квітня  розміщення  на  сайті  ЦДАМЛМ  України  у  рубриці  «Описи
фондів»  нових  оцифрованих описів  у  розділі  № 500-600,  700-800,  900-1000,
1000-1100, 1300-1400.

10  квітня  до  ЦДАМЛМ  України  на  постійне  зберігання  надійшли
документи фонду № 643 Національного заслуженого академічного ансамблю
танцю України ім. Павла Вірського за 1994-2004 рр. у кількості 84 од. зб. та
документи  Студії  з  підготовки  акторських  кадрів  при  ансамблі  танцю  у
кількості 26 од. зб., що висвітлюють основні напрямки діяльності цих установ.

10 квітня відбулася зустріч директора ЦДАМЛМ України О. Чижової та
генерального директора – художнього керівника Національного академічного
драматичного  театру  імені  Івана  Франка  М.  Захаревича. Питання
комплектування та майбутні партнерські виставкові проекти стали основними
темами творчої зустрічі керівників установ.

12  квітня  директор  ЦДАМЛМ України  Олена  Чижова  узяла  участь  у
прем’єрному  показі  документального  фільму,  присвяченому  100-річному
ювілею видатного українського письменника Олеся Гончара «Стежками Олеся
Гончара».

13  квітня  до  ЦДАМЛМ  України  надійшли  на  постійне  зберігання
документи театрознавця, члена Національної спілки письменників України та
Національної  спілки  театральних  діячів,  лауреата  премій  імені  Івана
Котляревського та імені Леся Курбаса М. Г. Лабінського.

13  квітня  розміщення  на  сайті  ЦДАМЛМ  України  у  рубриці  «Описи
фондів» нових оцифрованих описів у розділі № 526, 951-974, 1010-1063, 1401-
1424.

 
19  квітня  до  ЦДАМЛМ  України  на  постійне  зберігання  надійшли

документи  фонду  №  1431  Державного  підприємства  «Національне  газетно-



журнальне видавництво» 1990-2001 рр. у кількості 72 од. зб, що висвітлюють
основні напрямки діяльності видавництва.

19  квітня  відбулось  чергове  засідання  колегії  ЦДАМЛМ  України,  на
якому  було  розглянуто  підсумки  фінансово-економічної  діяльності  та  стан
фінансово  –  бюджетної  дисципліни  у  ЦДАМЛМ  України,  стан  дотримання
законів  України у сфері  кадрової  політики.  Заходи по запобіганню корупції,
актуальні  питання  забезпечення  збереженості  архівних  документів  та
друкованих  видань  у  ЦДАМЛМ  України,  нові  підходи  у  комплектуванні
архівної  колекції  ЦДАМЛМ  України,  проведення  літературно-мистецького
заходу«Весна в Плютах» в травні 2018 р.

20  квітня  у  рамках  віртуального  проекту  «Архів-музей  на  допомогу
вчителям»  на  інформаційних  ресурсах  ЦДАМЛМ  України  розміщено
інформаційне  повідомлення,  присвячене  представнику  «розстріляного
відродження»,  українському  художнику,  маляру-монументалісту,  засновнику
школи мистецтва «бойчукізм» М. Л. Бойчуку.

20  квітня  розміщення  на  сайті  ЦДАМЛМ  України  у  рубриці  «Описи
фондів» нових оцифрованих описів у розділі №526, 527-596.

21  квітня  директор  ЦДАМЛМ  України  О.  Чижова  узяла  участь  у
радіопередачі «Побачення в музеї» на Українському радіо.

24 квітня у ЦДАМЛМ України відбулося урочисте відкриття міжархівної
документально-художньої  виставки  «Собор  душі»  до  100-річчя  від  дня
народження Олеся Гончара та 50-річчя видання роману «Собор».

25 квітня працівники ЦДАМЛМ України прослухали лекцію заступника
начальника  відділу  взаємодії  із  державними  органами  та  інформаційно-
аналітичного забезпечення Укрдержархіву Денисенка О. В. на тему: «Основні
вимоги щодо документування управлінської інформації в електронній формі та
організації  роботи  з  електронними документами в  діловодстві  відповідно  до
Типової інструкції,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
17.01.2018 № 55», яка відбулася в конференц-залі Державної архівної служби
України.

2  травня  на  офіційному  сайті  ЦДАМЛМ  України  розміщено  перше
повідомлення  у  рамках  нового  проекту  ініціативного  інформування
користувачів  «Як  працює  АРХІВ-МУЗЕЙ.  Частина  перша.  Або  як  не
«потонути» в океані архівних документів», присвячений довідковому апарату
ЦДАМЛМ України.

4  травня  директор  ЦДАМЛМ  України  Олена  Чижова,  заступник
директора  –  головний  зберігач  фондів  Тамара  Малярчук,  начальник  відділу
формування  НАФ  Олена  Рачковська  відвідали  в  Національному  музеї
літератури України творчу зустріч  з  письменницею,  лауреатом Національної



премії України імені Т.Шевченка Вірою Вовк (Бразилія), під час якої відбулася
презентація її нового твору «Вселенна містерія».

5  травня  розміщено  на  сайті  ЦДАМЛМ  України  у  рубриці  «Описи
фондів» нових оцифрованих описів у розділах № 900-1000, 1000-1100, 1100-
1200.

5 травня  у відділі ЦДАМЛМ України «Літературно мистецькі Плюти»
відбувся суботник.

 
5 травня  у рамках проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з нагоди 110-ї

річниці  від  дня  народження  українського  поета,  дослідника,  журналіста  та
краєзнавця  Федора  Трифоновича  Кириченка  на  інформаційних  ресурсах
ЦДАМЛМ України представлено документи з його особового фонду (Ф. 139),
що зберігаються у ЦДАМЛМ України.

8  травня  у  рамках  віртуального  проекту  «АРХІВажлива  СПРАВА»,  з
нагоди 100-річчя від дня народження відомого українського письменника Олеся
Терентійовича Гончара (1918-1995) та з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у
Другій  світовій  війні,  на  інформаційних  ресурсах  ЦДАМЛМ  України
представлено документи, що зберігаються ЦДАМЛМ України.

11 травня  до Дня охорони праці та з метою створення безпечних умов
праці  та  профілактики  травматизму,  Центральний  державний  архів  музей
літератури  і  мистецтва  України  провів  конкурс  на  краще  робоче  місце  з
охорони праці. Із результатом у 49 балів перше місце за результатами конкурсу
на краще робоче місце з охорони праці ЦДАМЛМ України за 2018 рік здобув
відділ «Літературно-мистецькі Плюти».

16  травня  у  рамках  проекту  «Літературно-мистецькі  зустрічі  в  архіві-
музеї» та до Дня Європи у приміщенні ЦДАМЛМ України відбувся концерт
«Сторінками європейських опер» та презентація тематичної  виставки архівних
документів.

16  травня  у  ЦДАМЛМ  України  відбулася  екскурсія  для  працівників
архівних підрозділів  головних управлінь  Національної  поліції  в  областях  на
базі Головного архівного відділу УРТЗІ Національної поліції України. Більше
п’ятдесяти гостей з різних областей України ознайомились із роботою архіву-
музею  та  основними  видами  його  діяльності,  відвідали  архівосховища,
меморіальні  кабінети  видатних  діячів  літератури  і  мистецтва,  оглянули
експозиції стаціонарних виставок «Книжкові раритети ЦДАМЛМ України» та
«Собор душі», відвідали концерт «Сторінками європейських опер».

18  травня  розміщення  на  сайті  ЦДАМЛМ України  у  рубриці  «Описи
фондів» нових оцифрованих описів у розділах №500-599, 1000-1099, 1100-1199.



21  травня  головний  науковий  співробітник  відділу  використання
інформації документів ЦДАМЛМ України О.Ф.Павлова взяла участь  участь в
«Презентації  нотних  видань  композитора,  музикознавця,  доктора  філософії
Богдани  Фільц»  у  рамках  Міжнародного  фестивалю  «Київські  музичні
прем’єри».

22 травня у відділі «Літературно-мистецькі Плюти» ЦДАМЛМ України
відбулося  урочисте  відкриття  літературно-мистецького  заходу  «Весна  в
Плютах» з нагоди 100-річчя створення системи архівних установ Україні.

23  травня  ЦДАМЛМ  України  відвідав  Національний  архівіст  Естонії
Пріт  Пірско  (Національний  архів  Естонії).  Гість  ознайомився  історією  та
основними  напрямками  діяльності  ЦДАМЛМ  України,  оглянув  експозиції
меморіальних кабінетів,  виставкових проектів  –  «Собор душі»,  до  100-річчя
Олеся Гончара та «Книжкові раритети ЦДАМЛМ України».

25  травня  у  рамках  нового  віртуального  проекту  «Архів-музей  на
допомогу вчителям» на інформаційних ресурсах ЦДАМЛМ України розміщено
повідомлення,  присвячене  українському  письменнику,  поету,  перекладачу,
режисеру та громадському діячу Миколі Кіндратовичу Вороному (1871–1938).

1 червня  у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з
нагоди 110-річчя українського поета, перекладача Івана Оникійовича Виргана
(Вергуна)  (1908-1975)  на  інформаційних  ресурсах  ЦДАМЛМ  України
представлено документи з особового фонду №143, що зберігається у ЦДАМЛМ
України.

1  червня  у  Мистецькому  арсеналі  відбулася  презентація  каталогу
«Бойчукізм.  Проект  «великого  стилю»»,  до  якого  увійшло  більше  130
документів з фондів ЦДАМЛМ України.

2  червня  на  офіційному  сайті  ЦДАМЛМ  України  розміщено
повідомлення  у  рамках  нового  проекту  ініціативного  інформування
користувачів «Як працює АРХІВ-МУЗЕЙ. Частина друга. Книжкове зібрання
архіву-музею»,  присвячене  роботі  сектору  зберігання  друкованих  видань
відділу забезпечення збереженості документів.

1-2  червня  співробітники  відділу  архівно-музейного  комплексу
«Літературно-мистецькі  Плюти»  Центрального  державного  архіву-музею
літератури і мистецтва України взяли участь у роботі Всеукраїнської наукової
конференції «Шляхи розвитку українського мистецтвознавства та реставрації».
Конференція відбувалася в Національній академії образотворчого мистецтва і
архітектури  та  була присвячена  55-річчю  викладацької  діяльності  Л.  С.
Міляєвої на кафедрі теорії та історії НАОМА.

4 червня  у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з
нагоди 90-річчя від дня народження відомого українського актора та педагога



Костянтина  Петровича  Степанкова  на  інформаційних  ресурсах  ЦДАМЛМ
України представлено документи, що зберігаються у ЦДАМЛМ України.

5 червня у Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при
Міністерстві  закордонних  справ  України  відбувся  комунікативний  захід,
покликаний проінформувати громадськість про комплекс архівних документів,
пов’язаних з аварією на Чорнобильській АЕС, та про включення української
номінації  «Документальна спадщина,  пов’язана з  аварією на Чорнобильській
АЕС» до Міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО «Пам'ять  світу».  Серед
цінних  архівних  документів  «чорнобильської»  тематики  представлено
документи  з  архівних  фондів  Центрального  державного  архіву-музею
літератури  і  мистецтва  України. Архів-музей  отримав  сертифікат  про
включення  документів  ЦДАМЛМ  України,  пов’язаних  із  аварією  на
Чорнобильській  АЕС,  у  міжнародний  реєстр  програми  ЮНЕСКО  «Пам'ять
світу».

8  червня  на  офіційному  сайті  ЦДАМЛМ  України  розміщено
повідомлення  у  рамках  нового  проекту  ініціативного  інформування
користувачів «Як працює АРХІВ-МУЗЕЙ. Частина третя.  Музейний сектор»,
присвячене роботі сектору зберігання та обліку музейних предметів.

8 червня  старший зберігач фондів сектору зберігання та обліку музейних
предметів  Оксана  Біла  та  реставратор  архівних  та  бібліотечних  матеріалів
Ганна  Григор’єва  відвідали  міжнародну  науково-практичну  конференцію
«Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні
виклики сучасності», співорганізаторами якої виступили Національний Києво-
Печерський історико-культурний заповідник, Асоціація реставраторів України,
Національна  академія  керівних  кадрів  культури  і  мистецтв,  Представництво
Польської  Академії  наук  у  Києві,  Міжнародний  центр  вивчення  питань
збереження та відновлення культурних цінностей (ICCROM).

11  червня  у  рамках  нового  віртуального  проекту  «Архів-музей  на
допомогу вчителям» на інформаційних ресурсах ЦДАМЛМ України розміщено
інформаційне  повідомлення,  присвячене  представнику  «Розстріляного
відродження»,  українському  письменнику,  громадському  діячу  Олесю
Досвітньому ( Олександру Федоровичу Скрипаль-Міщенку) (1891–1934).

12  червня  у  рамках  нового  спільного  віртуального  проекту  з
популяризації історії театру та документальної спадщини ЦДАМЛМ України
«Франківці  у  фондах  архву-музею»  на  інформаційних  ресурсах  ЦДАМЛМ
України  розміщено  інформаційне  повідомлення  до  130-ї  річниці  від  дня
народження фундатора українського театру, режисера та актора театру і кіно
Гната Петровича Юри. 

13  червня  на  офіційному  сайті  ЦДАМЛМ  України  розміщено
повідомлення  у  рамках  нового  проекту  ініціативного  інформування



користувачів «Як працює АРХІВ-МУЗЕЙ. Частина четверта. Реставрація, або
«нове життя» найцінніших фондів».

15  червня  відбулися  засідання  Науково-методичної  ради,  Експертно-
перевірної  комісії  та  Комісії  з  проведення підсумків перевіряння наявності  і
фізичного  стану  документів,  друкованих  видань  та  музейних  предметів
ЦДАМЛМ України.

21 червня  відбулося чергове засідання колегії ЦДАМЛМ України. 

22  червня  на  офіційному  сайті  ЦДАМЛМ  України  розміщено
повідомлення  у  рамках  нового  проекту  ініціативного  інформування
користувачів  «Як  працює  АРХІВ-МУЗЕЙ.  Частина  п’ята.  Якісне  науково-
технічне опрацювання документів – запорука ефективної роботи дослідників із
ними».

27 червня у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з
нагоди 22-ї річниці Конституції України на інформаційних ресурсах ЦДАМЛМ
України  представлено  видання  фундатора  української  політології,
основоположника  вітчизняного  конституціоналізму  М. П. Драгоманова,  що
зберігається у бібліотечній колекції ЦДАМЛМ України.

У Центральному державному електронному архіві України

12 квітня  провідний  архівіст  відділу  інформаційних  технологій  та
захисту інформації Горбач О. С. взяв участь у конференції HPE Technology Day
2018, що відбулася  в  Конференц-холі  Regent-Hill (м. Київ,
вул. Мічуріна 54 А), організаторами  якої  виступили компанія  Hewlett  Packard
Enterprise разом з компанією Intel.

17 квітня  директор  ЦДЕА  України  Ковтанюк Ю. С.  разом  з
працівниками ЦДАГО України та ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного взяли участь
у заході «Донбас і Мирні. Звіт Фонду та Штабу Ріната Ахметова за 2017 рік»,
що відбувся в конференц-залі готелю «Опер» (м. Київ).

24 кітня  заступник директора ЦДЕА України Паламарчук Л. В. разом з
працівниками  архіву  взяли  участь  в  урочистому  відкритті  міжархівної
документально-художньої  виставки  «Собор  душі»  до  100-річчя  від  дня
народження Олеся Гончара та 50-річчя видання роману «Собор», що відбулося
у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України.

 25 квітня  працівники  ЦДЕА  України  прослухали  лекцію  заступника
начальника  відділу  взаємодії  із  державними  органами  та  інформаційно-
аналітичного забезпечення Укрдержархіву Денисенка О. В. на тему: «Основні



вимоги щодо документування управлінської інформації в електронній формі та
організації  роботи  з  електронними документами в  діловодстві  відповідно  до
Типової інструкції,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
17.01.2018 № 55», яка відбулася в конференц-залі головної будівлі комплексу
споруд Центральних державних архівних установ України.

 15 травня  директор  ЦДЕА  України  Ковтанюк Ю. С.  та  начальник
відділу  забезпечення  збереженості  та  обліку  документів  архіву
Чернятинська Ю. Г.  взяли  участь  в  міжнародному  науково-практичному
семінарі «Організація  електронного  документообігу  в  закладах  освіти  та
органах  державної  влади», що  був  організований  Державним  вищим
навчальним  закладом «Університет  менеджменту  освіти»  НАПН  України.
Співорганізаторами заходу виступили ЦДЕА України та УНДІАСД.

 22 травня  працівники  ЦДЕА  України  взяли  участь  у  літературно-
мистецькому  святі  «Весна  в  Плютах»,  присвяченому  100-річчю  створення
системи  архівних  установ  України,  що  відбувся  на  території  відділу
«Літературно-мистецькі Плюти» ЦДАМЛМ України .

 25 травня   директор  ЦДЕА  України  Ковтанюк Ю. С.  взяв  участь  у
зустрічі  Голови  Державної  архівної  служби  України  Баранової Т. І.  з
Національним  архівістом  Естонії  Прітом  Пірско  з  питань  поглиблення
двостороннього міжнародного співробітництва в архівній сфері у рамках нової
Угоди  про  співробітництво  між  Державною  архівною  службою  України  та
Національним архівом Естонії.

 4 червня  під головуванням директора ЦДЕА України Ковтанюка Ю. С.
відбулася  робоча  нарада  з  представниками  комерційних  підприємств  та
установ,  зокрема компанії  Vodafone  Україна,  з  питань  модернізації  систем
електронного  документообігу, які  впроваджені  в  діяльність  цих  юридичних
осіб.

 5 червня  директор  ЦДЕА  України  Ковтанюк Ю. С.  взяв  участь  у
робочій  нараді  щодо обговорення  Концепції  створення  електронного  архіву
Національного  банку  України,  яка  проходила  під  головуванням першого
заступника Голови Укрдержархіву Кісіля І. М.

 21 червня  директор  ЦДЕА  України  Ковтанюк Ю. С.  разом  із
завідувачем  сектору  управління  персоналом  Аблаєвою Н. О.  та  провідним
архівістом  відділу забезпечення  збереженості  та  обліку  документів
Передерій Н. В.  взяли  участь  у  відкритті  документальної  виставки  ЦДАЗУ
«Моє життя – в житті мого народу. Творчими дорогами Павла Маскалика», що
відбулася у приміщенні Музею Марії Заньковецької.

 22-23 червня  директор  ЦДЕА України  Ковтанюк Ю. С.  взяв  участь  у
проведенні Міжнародного круглого столу «Проблеми інформатизації архівної
справи:  процеси  цифровізації  (теорія  і  практика)»,  що  відбувся  на  базі
Харківського  національного  університету  імені В. Н. Каразіна   та  робочій
нараді «Архівна  науково-технічна  документація  в  цифрову  епоху»,  що
відбулася в Центральному державному науково-технічному архіві  України  у
рамках реалізації пріоритету Державної архівної служби України на 2018 рік –



цифровізація  усіх  процесів  архівної  справи  та  діловодства.  Організаторами
круглого  столу  виступили: ЦДЕА  України,  ЦДНТА  України,  ЦДАЗУ,
УНДІАСД, НДІ мікрографії, а також кафедра історіографії, джерелознавства та
археології історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна.

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

 17 квітня    директор архіву В. Берковський і начальник відділу 
використання інформації документів Т. Макарова взяли участь в урочистостях
з нагоди сторічного ювілею діяльності Товариства Червоного Хреста України,
що відбулись в Київській міській державній адміністрації. У рамках заходу 
презентовано тематичну відеодобірку за документами Центрального 
державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного.

  21  квітня  заступник  директора  ЦДКФФА  України  ім.  Г.  С.
Пшеничного Т. О. Ємельянова і співробітники відділу формування НАФ та
діловодства  В.  В.  Покляцька  та  О.  В.  Косенко  взяли  участь  у  лекції-
презентації «Аудіовізуальні архіви в цифрову епоху: можливості і виклики»,
що  відбулась  в  Київському  національному  університеті  імені  Тараса
Шевченка (вул. Володимирська, 60) в рамках історичного фестивалю LEGIO
HISTORICA.

24  квітня в  ДП  «Українська  студія  хронікально-документальних
фільмів»  (м.  Київ,  вул.  Є.  Коновальця,  18)  відбувся  вечір  пам’яті
кінематографістів  Чорнобиля.  Захід  організовано  за  сприяння  ЦДКФФА
України ім. Г.  С. Пшеничного до річниці трагедії  на Чорнобильській АЕС.
Відбувся  показ  кінофільмів  «Невиданий  альбом»  (1991,  режисери  В.  І.
Кріпченко, В. В. Таранченко) та «Чорнобиль: хроніка важких тижнів» (1986,
режисер В. М. Шевченко) з архівної колекції.

24  квітня   фотодокументи  з  фондів  ЦДКФФА  України  імені  Г.С.
Пшеничного представлені  на міжархівній документально-художній виставці
"Собор душі", присвяченій 100-річчю від дня народження Олеся Гончара та
50-річчю видання роману "Собор", що відкрилась у приміщенні Центрального
держаного  архіву-музею  літератури  і  мистецтва  України  (м.Київ,  вул.
Володимирська,  22-а).  Під  час  урочистої  церемонії  відкриття  виставки
відбувся  показ  кінофільму  "Олесь  Гончар"(1970,  Укрхроніка,  реж.  В.М.
Сперкач,  В.П.  Сичевський)  та  презентація  відеоролика  за  кінодокументами
архіву

26 квітня за ініціативи Національної бібліотеки України для дітей на
базі  Центрального  державного  кінофотофоноархіву  України  ім.  Г.  С.
Пшеничного відбулося проблемно-цільове навчання для завідувачів відділів
мистецтв  обласних  бібліотек  для  дітей  «Інтегрування  у  світове  мистецтво
засобами  сучасних  технологій:  бібліотека  як  портал».  У  рамках  заходу
провідний науковий співробітник сектору публікації документів Л. Г. Касян
виступила  з  навчальною  лекцією  «Від  Й.  Гутенберга  до  мультимедіа.
Інформаційна  та  видавнича  діяльність  ЦДКФФА  України  ім.  Г.  С.



Пшеничного:  традиції  та  сучасність».  Для  учасників  навчання  проведено
ознайомчу екскурсію по архіву з показом кінодокументів.

26 квітня    аудіовізуальні документи з фондів ЦДКФФА України імені
Г. С. Пшеничного, пов’язані з трагічними подіями на Чорнобильській АЕС та
ліквідацією наслідків  аварії,  включено  до  Міжнародного  реєстру  програми
ЮНЕСКО «Пам’ять світу».

2 травня у кінозалі ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного спільно з
УНДІАСД та ЦДІАК України відбувся тематичний захід, присвячений Дню
пам’яті  та  примирення  та  73-ї  річниці  перемоги  над  нацизмом  у  Другій
світовій  війні.  У  рамках  заходу  відбувся  показ  документального  фільму
«Фортеця кіборгів» (Телеканал «112 Україна», 2015, режисер Ю. Кирієнко) з
архівної колекції.

16 травня директор архіву В. Берковський взяв участь у Міжнародній
конференції  «Штучні  голоди  в  Україні  ХХ  століття»,  що  проходила  в
Київському  національному  університеті  імені  Тараса  Шевченка  (вул.
Володимирська, 60), виступивши з доповіддю на тему: «Голод 1932 – 1933 рр.
у прикордонній смузі УРСР: характерні риси». У рамках заходу презентовано
фотодокументи  з  фондів  архіву  та  відбувся  показ  кінофільму  «Окрадена
земля» (2009 р., Канада, режисер Юрій Луговий) з архівної колекції.

16 травня   директор архіву В. Берковський взяв участь у презентації
режисерської  майстерні  DOC  українського  кінорежисера,  актора,  лауреата
Національної  премії  України  імені  Тараса  Шевченка,  народного  артиста
України  С.  Буковського,  що  відбулася  у  Будинку  кіно  (Київ,  вул.
Саксаганського, 6). Під час заходу відбувся показ кінофільмів «На Великдень»
(2016, режисер Світлана Григоренко), «Хто ти, хто я з наукової точки зору»
(2016,  режисер  Анна  Калініченко),  «Тимчасово  недосяжна»  (2018,  режисер
Світлана Григоренко) та інших студентських робіт.

23  травня читальну  залу  ЦДКФФА  України  ім. Г. С. Пшеничного
відвідали  слухачі  майстерні  документального  кіно  DOC  українського
кінорежисера,  актора,  лауреата  Національної  премії  України  імені  Тараса
Шевченка,  народного  артиста  України  С.Буковського.  У  рамках  зустрічі
директор  архіву  В.Берковський  виступив  з  навчальною  лекцією  та  провів
ознайомчу екскурсію по архіву з показом кінодокументів.

1  червня у  рамках  VІІI  Міжнародного  фестивалю  «Книжковий
Арсенал»  начальник  відділу  використання  інформації  документів  Т.  О.
Макарова та головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства О.
Л.  Лозицька  відвідали  прем’єрний  показ  кінофільму  «Євген  Гуцало.  Куди
біжить дорога» (студія «ВІАТЕЛ», реж. В. Вітер). Фільм знято за документами
з  фондів  ЦДКФФА  України  ім.  Г.  С.  Пшеничного.  Після  закінчення
дистриб’юції кінофільм буде передано на постійне зберігання до архіву.

4  червня директор  архіву  В.  Г.  Берковський  взяв  участь  у
Міжнародному  науковому  симпозіумі  «Візуалізація  епохи  Голодомору:
джерела, наративи, контексти», що відбувся в конференц-залі Президії НАН



України  (м.  Київ,  вул.  Володимирська,  55),  де  представив  аудіовізуальну
збірку з фондів архіву.

5 червня архів взяв участь у комунікативному заході Державної архівної
служби України про включення комплексу архівних документів, пов’язаних з
аварією  на  Чорнобильській  АЕС,  до  Міжнародного  реєстру  програми
ЮНЕСКО  «Пам'ять  світу»  (Дипломатична  академія  України  імені  Геннадія
Удовенка, вул. Велика Житомирська, 2). Під час заходу презентовано фото- та
кінодокументи  з  фондів  ЦДКФФА  України  ім.  Г.  С.  Пшеничного,  зокрема
фрагменти  кінофільму  «Чорнобиль.  Хроніка  важких  тижнів»  (1986,
Укркінохроніка, реж. В. Шевченко), що увійшов у номінацію. Участь у заході
взяли члени знімальної групи – оператори В. Кріпченко та А. Химич, їх рідні
(дружина режисера В. Шевченка та дружина оператора В Таранченка)

12 червня  директор архіву В. Берковський взяв участь у авторській 
телепрограмі Д. Яневського «Історія з м’ясом» на каналі #SkrypinUA з 
нагодиМіжнародного дня архівів.   

 У Центральному державному науково-технічному архіві України

2 квітня на офіційному веб-сайті ЦДНТА України відкрилася віртуальна
експозиція он-лайнової виставки документів «Україніка у фондах Білоруського
державного  архіву  науково-технічної  документації  та  Білорусіка  у  фондах
Центрального державного науково-технічного архіву України», підготовленої у
рамках договору про співпрацю між означеними архівами.
 
З документами можна ознайомитися за посиланням:
http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/exhibitions-uk/222-exhibitions-2018-04-02 (
українською);
http://www.archive.gov.ua/index.php/ru/exhibitions-ru/223-exhibitions-2018-04-02 (
російською);
http://www.archive.gov.ua/index.php/en/13-exhibitions-en/226-exhibitions-2018-04-
02 (білоруською).

 

12  квітня науковий  співробітник  відділу  використання  інформації
документів  Дмитро  Ожиганов  на  запрошення  директора  музею  історії
Новокраматорського машинобудівного заводу Л. О. Дзержинської взяв участь у
круглому столі на тему «День космонавтики. Вклад НКМЗ», приуроченому до
30-річчя успішних випробувань універсальної ракетно-космічної транспортної
системи  «Енергія-Буран».Захід  висвітлювався  інтернет-виданням  Кramatorsk
POST.  З  публікацією  можна  познайомитися  на  сайті  ЗМІ  за  посиланням:
http://www.kramatorskpost.com/…/v-muzee-nkmz-otkrylas-vyst…/

* * *

http://www.kramatorskpost.com/2018/04/12/v-muzee-nkmz-otkrylas-vystavka-na-chem-stoit-kosmos/
http://www.archive.gov.ua/index.php/en/13-exhibitions-en/226-exhibitions-2018-04-02
http://www.archive.gov.ua/index.php/en/13-exhibitions-en/226-exhibitions-2018-04-02
http://www.archive.gov.ua/index.php/ru/exhibitions-ru/223-exhibitions-2018-04-02
http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/exhibitions-uk/222-exhibitions-2018-04-02


16-20  квітня начальник  відділу  використання  інформації  документів
Анна Алєксєєнко взяла участь у роботі 22-ї Міжнародної наукової конференції
«Слобожанські читання», присвяченої 170-річчю з дня народження Єфименко
О. Я.

 

18–20  квітня начальник  відділу  використання  інформації  документів
Анна  Алєксєєнко  взяла  участь  у  роботі  Міжнародної  конференції
«Регіональний  вимір  архітектури  авангарду:  Україна  і  Європа»,  яку
організовують  Український  осередок  DOCOMOMO  та  Харківський
національний університет будівництва та архітектури.
Вона виступила із доповіддю «Пам’ять про архітектуру авангарду, збережена у
документах Центрального державного науково-технічного архіву України».

 

3  травня з  метою  реалізації  пріоритету  Державної  архівної  служби
України і архівних установ на 2018 рік щодо надання якісних та комплексних
інформаційних  послуг  у  сфері  архівної  справи  ЦДНТА  України  почав
розміщувати на офіційному веб-сайті ЦДНТА України електронні копії описів.
Для  підвищення  рівня  юзабіліті  та  інформативності  на  веб-сайті  створено
окремий  розділ  «Описи  в  електронному  виді»,  в  якому  виділено  підрозділи
відповідно  до  систематизації  документів,  прийнятої  у  ЦДНТА України  –  за
групами  науково-технічної  документації.  Список  оцифрованих  описів
організовано у вигляді таблиці, де перелічено номери комплексу, фонду, опису,
одиниць зберігання в описі, а також назви комплексів, крайні дати документів.
Копію опису представлено файлом у форматі PDF із зазначенням його обсягу у
МБ, який відкривається за гіперпосиланням.
Список  оперативно  поповнюється  з  урахуванням  потреб  та  запитів
користувачів. Оцифрування описів на їх замовлення проводиться позачергово.
Ознайомитися з розміщеними на веб-сайті описами можна за посиланнями:
http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/opisi/opisi-1 (описи  проектної
документації);
http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/opisi/opisi-2 (описи  конструкторсько-
технологічної документації);
http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/opisi/opisi-3 (описи  науково-дослідної
документації).

 

8 травня  на виконання указу Президента України від 26 березня 2018 р.
№ 85/2018  «Про  відзначення  у  2018  році  Дня  пам’яті  та  примирення  і  73-ї
річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», у рамках реалізації
«Плану заходів Державної архівної служби та державних архівних установ з
підготовки  та  відзначення  у  2018  році  Дня  пам’яті  та  примирення  та  73-ї
річниці  перемоги над нацизмом у Другій світовій війні»,  у ЦДНТА України
проведено день архівної інформації.З вітальним словом на урочистих зборах
колективу  виступив  в. о. директора  Марат  Балишев.  Провідний  спеціаліст
відділу використання інформації документів Юлія Коваль прочитала доповідь
на тему «Пам’ять про війну як складова суспільної свідомості».

 

http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/opisi/opisi-3
http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/opisi/opisi-2
http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/opisi/opisi-1


16 травня у  ЦДНТА України відкрилася  виставка  документів  «Доступ
відкрито, гриф секретності  знято: розсекречені  патенти військової техніки та
проекти  укриттів  у  фондах  ЦДНТА  України».Для  усіх  охочих  науковий
співробітник  відділу  використання  інформації  документів  Дмитро  Ожиганов
провів екскурсію архівом.

 

16  травня на  запрошення  кафедри  української  і  світової  літератури
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
провідний спеціаліст відділу використання інформації документів Юлія Коваль
взяла  участь  у  V  Міжнародній  науково-культурній  акції  «Квадратура
трикутника. Чотири хронотопи з Хвильовим».

 

17  травня  в.о.  директора  ЦДНТА  України  М. А. Балишев  та  ректор
ХНУМГ  імені  О. М. Бекетова  В. М. Бабаєв  підписали  Договір  про
співробітництво між ЦДНТА України та ХНУМГ імені О. М. Бекетова.

 

17–18 травня працівники ЦДНТА України взяли участь  в організації  і
роботі XI Науково-технічної конференції «Сучасний стан та проблемні питання
страхового  фонду  документації,  перспективи  розвитку  та  взаємодії»,  що
проходила  на  базі  НДІмікрографії.  Детальніше  про  конференцію  можна
дізнатися  на  сайті  НДІ  мікрографії  за  посиланням:
http://micrography.gov.ua/uk/news/seminars/2018-05-18-state-problem-issues-sfd-
prospects-for-development-and-interaction.

 

24–25  травня працівники  ЦДНТА  України  взяли  участь  у  роботі
Міжнародної науково-практичної конференції «Науково-технічна документація
в  сучасному  світі:  роль,  значення,  перспектива.  До  50-річчя  створення
Білоруського  державного  архіву  науково-технічної  документації»,  що
проходила у м. Мінськ (Республіка Білорусь).

 

29  травня начальник  відділу  використання  інформації  документів
ЦДНТА  України  Анна  Алєксєєнко  на  засіданні  Харківського  історико-
філологічного  товариства  прочитала  доповідь  на  тему:  «Науково-технічна
документація  як  історичне  джерело:  використання  документів  із  фондів 
Центрального  державного  науково-технічного  архіву  України  в  історичних
студіях».

 

29  травня ЦДНТА  України  спільно  з  Державним  архівом  Черкаської
області проведено виїзний семінар для представників установ, підприємств та
організацій  на  тему: «Забезпечення  збереженості  науково-технічної
документації (НТД). Проблеми та шляхи їх вирішення на сучасному етапі».
У  рамках  семінару  учасники  були  ознайомлені  з  тематичною  добіркою
документів  із  фондів  Центрального  державного  науково-технічного  архіву
України та з науково-технічною документацією, що зберігається у Державному
архіві Черкаської області.



 

31 травня у газеті «Вечірня Полтава» вийшла друком стаття провідного
спеціаліста  відділу  використання  інформації  документів  Юлії  Коваль
«Будівництво на селі в часи Голодомору 1932–1933 років: погляд крізь призму
матеріалів ЦДНТА України». Зі статтею можна ознайомитися на сайті газети за
посиланням:http://vechirka.pl.ua/istoriya/1527745549.

 

31  травня у  Музейному  комплексі  Харківського  національного
університету  міського  господарства  імені  О. М. Бекетова  у  рамках
Європейського  року  культурної  спадщини  відбулось  урочисте  відкриття
виставки «Музейний калейдоскоп».
 

 

31 травня співробітники відділу формування НАФ та 
діловодства ЦДНТА України А. К. Малишева та Н. В. Миргород, а також 
працівники Державного архіву Черкаської області відвідали відомчий архів 
Управління містобудування та архітектури Департаменту містобудування, 
архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської 
обласної державної адміністрації та надали методичну допомогу щодо 
проведення експертизи цінності та упорядкування науково-технічної 
документації.

 

1  червня у  газеті  «Время»  надруковано  статтю  «Гриф  «Совершенно
секретно»  снят»  з  інтерв’ю  начальника  відділу  використання  інформації
документів  ЦДНТА  України  Анни  Алєксєєнко.   Зі  статтею  можна
ознайомитися на сайті газети за посиланням:http://timeua.info/post/kharkov/grif-
sovershenno-sekretno-snyat-11815.html.

 

14  червня на  виконання  плану  заходів  щодо  покращення  умов  праці,
досягнення  встановлених  нормативів  безпеки,  гігієни  праці  та  виробничого
середовища,  підвищення  наявного  рівня  охорони  праці  у  ЦДНТА  України
відбулася  лекція  щодо  дотримання  умов  праці  та  виробничої  санітарії  в
державних  установах,  яку  прочитала  керівник  КП  «Регіональний  учбово-
методичний центр охорони праці» Людмила Тітова.

 

14  червня у  газеті  «Харьковские  известия»  опубліковано  статтю
наукового співробітника відділу використання інформації документів Дмитра
Ожиганова «Объединенные «Энергосталью» (к 90-летию фондообразователей
ЦГНТА  Украины)».  Зі  статтею  можна  познайомитися  на  сайті  газети  за
посиланням:http://izvestia.kharkov.ua/officially/1271572.html.

 

19–21  червня у  ЦДНТА  України  відбувся  триденний  семінар  з
підвищення  кваліфікації  спеціалістів  державних  архівів  України  з  питань
організації роботи з науково-технічною документацією. Взяли участь у семінарі
фахівці Державного архіву Закарпатської області. 

http://izvestia.kharkov.ua/officially/1271572.html
http://timeua.info/post/kharkov/grif-sovershenno-sekretno-snyat-11815.html
http://timeua.info/post/kharkov/grif-sovershenno-sekretno-snyat-11815.html
http://vechirka.pl.ua/istoriya/1527745549


 

 21-23  червня на  базі  Центрального  державного  науково-технічного
архіву України  відбувся Міжнародний круглий стіл «Проблеми інформатизації
архівної справи: процеси цифровізації (теорія і практика)».
 

 

26 червня відповідно до плану заходів щодо попередження та 
профілактики корупційних правопорушень у ЦДНТА України на 2018 рік 
проведено семінар на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів».

 

27 червня на виконання Указу Президента України від 28 березня 2018 
року № 91/2018 у ЦДНТА України  проведено урочисті заходи на відзначення 
22-ї річниці Конституції України. 

 

 У Державному архіві Волинської області

 
13  квітня  начальник  відділу  формування  НАФ  та  діловодства  Р.

Ярмолюк  взяла участь у навчанні учасників туру щорічного Всеукраїнського
конкурсу  «Кращий  державний  службовець»,  організованому  Волинським
обласним  центром  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників
органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних
підприємств, установ і організацій.

18  квітня  начальник  відділу  формування  НАФ  та  діловодства
Держархіву  області  Р.  Ярмолюк  взяла  участь  у  тематичному
короткостроковому  семінарі  "Організація  діяльності  секретаря  сільської,
селищної, міської (міста районного значення) ради об’єднаної  територіальної
громади», організованому  Волинським  обласним  центром  перепідготовки  та
підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій для
спеціалістів  виконавчих  комітетів  об’єднаних  громад,  відповідальних  за
ведення діловодства щодо організації ведення діловодства та архівної справи.

23 квітня  у Державному архіві Волинської області відбулося засідання
експертно-перевірної комісії (ЕПК). Планово розглянуті описи справ, акти про
вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, подані експертними
комісіями архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад, нотаріальних
контор,  приватних  нотаріусів,  юридичних  осіб,  в  діяльності  яких  не
утворюються  документи  НАФ,  які  знаходяться  у  зоні  комплектування
Державного  архіву  Волинської  області;  номенклатури  справ  на  2018  рік
Луцького,  Локачинського,   Володимир-Волинського,  Рожищенського
об’єднаних  управлінь  Пенсійного  фонду  України  у  Волинській  області,
Поворської,   Дубівської  сільських  рад  та  Виконавчого  комітету  Дубівської



сільської  ради,  Люблинецької  селищної  ради  Ковельського  району  та  її
виконавчого комітету, Вишнівської сільської ради та її  виконавчого комітету
Любомльської  району,  Забродівської,  Велимченської,  Самарівської  сільських
рад Ратнівського району, Княгининівської сільської ради Луцького району та її
Гуманітарного  відділу,  Копачівської  сільської  ради  Рожищенського  району,
Волинської  обласної  організації  профспілки  працівників  автомобільного  та
сільськогосподарського машинобудування України; положення про експертну
комісію   Регіонального  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги у Волинській області.

24  квітня  начальник  відділу  формування  НАФ  та  діловодства
Держархіву  області  Р.  Ярмолюк  взяла  участь  у  тематичному
короткостроковому семінарі "Організаційно-правові засади діяльності закладів
культури», організованому Волинським обласним центром перепідготовки та
підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій для 

2
начальників  районних,  міських  відділів  та  завідувачів  секторів  культури,
культури  і  туризму,  начальників  гуманітарних  відділів  об’єднаних
територіальних  громад  області,  директорів  районних  (міських)  будинків
культури та народних домів «Просвіта» щодо організації ведення діловодства
та архівної справи.

27 квітня  у Державному архіві Волинської області перебували студенти
другого  курсу  (група  Док-24)  спеціальність  «Інформаційна,  бібліотечна  та
архівна  справа»  факультету  історії,  політології  та  національної  безпеки
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки з метою
поглибленого  вивчення  курсу  «Документальне  забезпечення  управління».
Практичне  заняття  з  оформлення  організаційно-розпорядчої  документації
провела  начальник  відділу  формування  НАФ  та  діловодства  Р.Ярмолюк
Документознавець  І  категорії  відділу  формування  НАФ  та  діловодства,
секретар ЕПК Т.Зрум  ознайомила студентів з організацією роботи експертно-
перевірної  комісії  держархіву  області  та  оформленням  протоколів  засідання
комісії.

4 травня  до Дня пам’яті та примирення у Державному архіві Волинської
області відкрито виставку архівних документів та друкованих видань «Шлях до
перемоги». 

 
11 травня  у Державному архіві Волинської області перебували студенти-

магістрати спеціальності «Історія та археологія» та «Середня освіта (Історія)»
факультету  історії,  політології  та  національної  безпеки  Східноєвропейського
національного університету імені Лесі України. Начальник відділу інформації
та використання документів НАФ Л.Коць провела для студентів лекцію-огляд
фондів держархіву області,    ознайомила з Порядком доступу до документів
Національного  архівного  фонду,  що  належать  державі,  територіальним



громадам,  з  тематичними виставками, які  експонуються в архіві   та  провела
екскурсію в музейній кімнаті архіву.

  
16  травня  начальник  відділу  формування  НАФ  та  діловодства

Державного  архіву  Волинської  області  Р.Ярмолюк  взяла  участь у  роботі
круглого  столу   «У  жорнах  репресій»,  який  відбувся  в  РД  «Просвіта»
м.Рожище.    
 

 22 травня  заступник  начальника  відділу  зберігання  документів
НАФ Т.Положенцева  та  головний спеціаліст відділу формування НАФ
та діловодства О.Дудко  взяли участь у літературно-мистецькому святі
«Весна в Плютах», присвяченому 100-річчю створення системи архівних
установ України.   

       30  травня  на  базі  архівного  відділу  Турійської  районної  державної
адміністрації  відбулося виїзне  засідання ЕПК Державного архіву Волинської
області.  

12  червня  на  базі  Державного  архіву  Волинської  області  проведено
семінар-навчання  представників  архівних  відділів,  трудових  архівів  та
об’єднаних територіальних громад області 
 

18 червня  до 100-річчя запровадження державної  служби Державним
архівом  Волинської  області  спільно  з  Волинським  обласним  центром
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної
влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій підготовлено виставку архівних документів та друкованих видань
«Державній  службі  України  100  років»,  яка  експонувалася  у  Волинській
обласній державній адміністрації. 
  
  21 червня   у рамках проведення урочистостей з нагоди Дня державної
служби та 100-річчя запровадження Державної служби України, організованих
Волинською  обласною  державною  адміністрацією  та  Міжрегіональним
управління НАДС у Волинській та Рівненській областях, держархівом області
розгорнуто  виставку  архівних документів  та  друкованих  видань  «Державній
службі 100 років» в приміщенні Волинської обласної ради.  

 
22  червня  начальник  відділу  формування  НАФ  та  діловодства

Держархіву області Р.Ярмолюк  взяла участь і виступила на тематичній зустрічі
в  рамках  професійної  програми  «Організація  роботи  діловодних  служб,
архівних підрозділів, експертних комісій в органах місцевого самоврядування»
для  посадових  осіб  виконавчих  органів  ОТГ  області,  вперше  прийнятих  на
службу в органи місцевого самоврядування.  

25  червня  начальник  відділу  формування  НАФ  та  діловодства
Держархіву області Р.Ярмолюк взяла участь у тематичному короткостроковому
семінарі  «Контроль та виконавська дисципліна в органах виконавчої влади»
для державних службовців, відповідальних за ведення контролю за виконанням



документів,  структурних  підрозділів  облдержадміністрації,  окремих
територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади.

 26  червня  працівники  Державного  архіву  Волинської  області  взяли
участь у заходах  до Дня Конституції України в м. Луцьку. 

 
        27 червня  у Державному архіві Волинської області відкрито виставку
архівних документів та друкованих видань «Основний Закон України» до 22-
річниці Дня Конституції України.  

У Державному архіві Дніпропетровської області
 

3  квітня до  100-річчя  з  дня  народження  Олеся  Гончара  на  веб-сайті
Держархіву області  розміщено онлайн виставку «Собори душ..! Олесь Гончар
в документах Державного архіву Дніпропетровської області».

 5 травня з нагоди Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над
нацизмом  у  Другій  світовій  війні  у  держархіві  області  демонструвалася
фотодокументальна виставка «Великий день… Великдень Перемоги…».

 7 травня на  веб-сайті архіву оновлено он-лайн виставку «Цей день ми
наближали, як могли». 

14–18  травня  в  архіві  працювали  курси  з  підвищення  кваліфікації
працівників  діловодних,  архівних  служб  та  експертних  комісій  підприємств,
установ, організацій, на яких навчалися відповідальні за діловодство та архів
установ-джерел комплектування держархіву області.

17  травня у  зв’язку  з  80-ми  роковинами  Великого  терору  –  масових
політичних  репресій  1937–1938  років  держархівом  області  підготовлено
документальну  виставку  «Сталінська  голгофа»,  яка  демонструвалася  у
приміщенні  облдержадміністрації.  Відкриття  виставки  висвітлено  місцевими
засобами масової інформації. 

18 травня на веб-сайті архіву  розміщено онлайн виставку «Репресовані
діячі українського національного руху». 

18 червня на радіоканалі ДОДТРК на вшанування пам’яті жертв війни в
Україні  прозвучав  виступ  провідного  консультанта  відділу  інформації  та
використання документів Щербини О. С.

20 червня з  нагоди Дня скорботи і  вшанування пам’яті  жертв війни в
Україні у приміщенні держархіву області відкрито документальну виставку. 



23 червня  з нагоди 100-річчя ухвалення Закону про урочисту обітницю
урядовців  і  суддів  та  присягу  військових  на  вірність  Українській  державі
України у приміщенні архіву розгорнуто виставку «Історія державної служби
України».

26  червня на   веб-сайті  архіву  розміщено  онлайн  виставку  «До  Дня
Конституції України».

У червні у  видавництві  «ЛІРА» вийшов  друком  збірник  документів  і
наукових статей «Спадщина» ( випуск 4), підготовлений держархівом області.

 У Державному архіві Житомирської області

6  квітня   з  нагоди  відзначення  100-річчя  від  народження  Олеся  Гончара  у
держархіві  області  розгорнуто  стендову  виставку  копій  архівних  документів  та
фотоматеріалів, що зберігаються у фондах державних архівних установ України.

12  квітня   делегація   держархіву  області  з  нагоди  Дня  працівників
ракетно-космічної  галузі  України та  Всесвітнього  дня  авіації  і  космонавтики
взяла участь у  покладанні  квітів до пам’ятника академіку,  основоположнику
практичної космонавтики Сергію Корольову.

16  квітня  з  метою  відзначення  100-річчя  звільнення  Криму  від
більшовиків та 100-річчя створення Українського військово-морського флоту у
держархіві області розгорнуто  2 стендові виставки копій архівних  документів
та  фотоматеріалів,  що зберігаються  у  фондах  державних  архівних  установ
України.

16-18  квітня  працівниками держархіву  області,  у  рамках  оголошеного
місячника «За чисте довкілля», прибрано  площу понад   6 тисяч кв. м прилеглої
до будівель архіву території, приведено її у належний санітарний стан, очищено
від  побутових  відходів,  взято  участь  у  прибиранні  закріплених  за  архівом
територій міста.



18 квітня  на власному веб - сайті в рубриці «Документальні виставки он –
лайн» розміщено цифрові  копії  архівних документів  до  100-річчя  Товариства
Червоного Хреста України. 

24 квітня  головний інженер держархіву області  Довгоп’ятий О.О. взяв
участь у заходах  (проведення естафети поколінь) з нагоди  Всесвітнього дня
охорони праці під девізом: «Захищене і здорове покоління» та 100-річчя з дня
утворення  технічної  інспекції  праці  профспілок,  які  було  організовано
Федерацією профспілок Житомирської області. 

25 квітня  у приміщенні держархіву області розгорнуто стендову виставку
копій  архівних  документів  та  фотоматеріалів  «До  річниці  Чорнобильської
катастрофи». 

 
26 квітня головний спеціаліст відділу використання інформації документів

НАФ та довідкового апарату Кондратюк Р.Ю. взяв участь у засіданні робочої
групи  з  питань  охорони  культурної  спадщини  на  тему:  «Історико-культурні
ресурси  Житомирської  області  та  їх  використання  в  екскурсійній  діяльності
Проблеми та  перспективи  збереження  та  охорони спадщини в  Україні»,  яке
проходило  в   Житомирському  обласному  центрі  підвищення  кваліфікації
працівників культури мистецтва та туризму Житомирської обласної ради.

            
7 травня у приміщені Державного архіву Житомирської області розгорнуто стендову

виставку «До Дня визволення від нацизму у Другій світовій війні».

5, 8, 9 травня  керівництво архіву та архівісти області взяли активну участь
у меморіальних заходах до Дня пам’яті та примирення, 73-ї річниці Перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні.

14 травня  начальник відділу використання інформації документів НАФ та
довідкового  апарату  Гуменюк  Г.О.  взяла  участь  у  навчальному  тренінгу
«Виконання розпорядниками вимог Закону України «Про доступ до публічної
інформації»,  організованому Уповноваженим Верховної  Ради України з  прав
людини спільно з центром демократії та верховенства права (CEDEM) в рамках
проекту  «Омбудсман  плюс  –  моніторинг  та  співпраця  з  розпорядниками  в
регіонах»  за  підтримки  Проекту  розвитку  ООН  в  Україні   та  Міністерства
закордонних справ Данії. 

17 травня  працівники держархіву області активно долучилися до участі  у
святкуванні всесвітнього Дня вишиванки.

 
19  травня   в держархіві  області  розгорнуто  стендову  виставку  копій

архівних документів «До Дня пам’яті жертв політичних репресій  в Україні».

30 травня  в держархіві області розгорнуто стендову виставку копій архівних
документів до 120-річчя відкриття водогону у Житомирі.



18  червня  в приміщенні  облдержадміністрації  розгорнуто  стендову
виставку  копій  архівних  документів,  присвячену  100-річчю  запровадження
державної служби, підготовлену працівниками держархіву області.

18  червня  заступник  начальника  відділу  використання  інформації
документів НАФ та довідкового апарату Дідківська В.А. провела екскурсію для
учнів  ДНЗ  «Житомирське  вище  професійне  технологічне  училище»  за
спеціальністю  «Основи  організації  роботи  асистент-референт»  в  держархіві
області на тему «Архівна справа» та «Діловодство».

19 червня головний спеціаліст відділу використання інформації документів
НАФ та довідкового апарату Кондратюк Р.Ю. взяв участь у засіданні круглого
столу:  «Історичне  минуле  с.  Троянова»,  організованого  Троянівською
сільрадою Житомирської області.

27  червня   в держархіві  області   розгорнуто  стендову  виставку  копій
архівних документів «До Дня Конституції України».

 У Державному архіві Запорізької області

20 квітня на веб-сайті архіву відкрито виставку архівних документів «До
100-річчя від дня народження Олеся Терентійовича Гончара».

27  квітня відбулося  засідання  колегії  Державного  архіву  Запорізької
області,  на  якому підбито  підсумки  роботи  Державного  архіву  та  архівних
установ  області  за  І  квартал  2018  року,  розглянуто  питання  про  стан
виконавської дисципліни та  контролю за виконанням документів  та про стан
охорони  праці  у  Державному  архіві  Запорізької  області.По  закінченню
засідання  колегії   проведено  тематичний семінар з  питань охорони праці  за
участю членів профспілки. 

30  травня відбулося  чергове  засідання  колегії  Державного  архіву
Запорізької  області,  на  якому до  Дня журналіста  підбито  підсумки конкурсу
серед  представників  засобів  масової  інформації  області  за  найкраще
висвітлення  діяльності  місцевих  архівних  установ,  історичного  минулого
України та Запорізької області  за  допомогою оприлюднення та популяризації
документів Національного архівного фонду у 2017 році.

 Переможницею визнано  Залізецьку Світлану Йосипівну, кореспондента
газети  «Главная  газета  Мелитополя»,  члена Національної  спілки журналістів
України,  за  висвітлення  історичного  минулого  Мелітопольського  краю  та
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популяризацію документів Національного архівного фонду в публікаціях «Как в
Мелитополе  детскую  железную  дорогу  открывали.  Уникальное  видео»  та
«Редкие  фото  центрального  городского  парка».  Переможницю  нагороджено
Почесною грамотою Державного архіву Запорізької області.

1 червня в Державному архіві Запорізької області відбулася тематична
зустріч  з  В’ячеславом  Зайцевим  –  депутатом  Запорізької  міської  ради,
співробітником  Національного  заповідника  «Хортиця»,  бійцем  із  позивним
«Хортиця»  79-ї  окремої  аеромобільної  бригади,  яка  обороняла  Донецький
аеропорт восени 2014 р. Він розповів про участь в антитерористичній операції у
Донецькій  та  Луганській  областях,  про  бійців,  які  обороняли  Донецький
аеропорт.  Презентував  книгу  «АД  242.  Історія  мужності,  братерства  та
самопожертви». 

 5  червня в   Центрі  перепідготовки  і  підвищення  кваліфікації  кадрів
розпочала роботу  постійна тематична виставка «100-річчя державної служби:
загальнодержавні тенденції та регіональний аспект».

12  та  14  червня в  Запорізькому  центрі  перепідготовки  і  підвищення
кваліфікації  кадрів  проведено  круглі  столи  «Державна  служба  України:
регіональний  історичний  контекст»,  «100-річчя  державної  служби:
загальнодержавні тенденції та регіональний аспект».

Одним  із  модераторів   круглих  столів  була  заступник  директора  –
начальник  відділу  підготовки  аналітичних  матеріалів  та  документаційного
забезпечення Державного архіву Запорізької області О.Л.Ядловська. Учасники
заходів  мали  змогу  ознайомитися  з  копіями  архівних  документів,  що
відображають управлінські процеси на теренах Запорізької області, починаючи
з 1918 року; проаналізувати історичний досвід та обговорити нові тенденції у
розвитку  державної  служби  України.  Учасниками  проведених  заходів  стали
державні службовці – конкурсанти ІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу
"Кращий державний службовець"  та  секретарі  сільських,  селищних,  міських
(міст районного значення) рад, у т.ч. об’єднаних територіальних громад.

14  червня на  веб-сайті  архіву відкрито  виставку  архівних  документів
«Неоголошена війна. Листівки 2014 року».

15  червня у  Державному архіві  Запорізької  області  відкрито  виставку
архівних  документів  «До  100-річчя  запровадження  державної  служби
України», яка розміщена також на веб-сайті архіву.

19  червня відбулося  засідання  колегії  Державного  архіву  Запорізької
області,  на  якому розглянуто  питання:  про  план  роботи  Державного  архіву
Запорізької  області  на  ІІІ  квартал  2018  року;  про  роботу  архівного  відділу
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Мелітопольської  міської  ради  з  питань  виконання  повноважень  органів
виконавчої  влади,  делегованих  органам  місцевого  самоврядування  з  питань
управління  архівною  справою  та  діловодством,  зберігання  документів
Національного архівного фонду,  що мають місцеве  значення,  на  відповідній
території,  забезпечення  зберігання  та  використання  документів  з  особового
складу ліквідованих установ м. Мелітополя за період з  жовтня 2013 року до
червня 2018 року.

У Державному  архіві Івано-Франківської області   

 

7  травня у  Державному  архіві  Івано-Франківської  області   відбулося
відкриття виставки архівних документів «Роки війни – століття пам’яті» до Дня
пам’яті і примирення та Дня Перемоги над нацизмом.

Працівники  читального  залу  архіву  підготували  для  відвідувачів
виставки, фотодокументальні стенди, на яких демонструється новий погляд на
причини,  перебіг,  наслідки  Другої  світової  війни та   місце  України  в  ній,  а
також  популяризують  забутих  героїв  України,  які  боролись  з  нацизмом  на
інших  фронтах  Другої  світової  війни.  Головний  спеціаліст  відділу
використання  інформації  документів  Андрій  Сміжак  для  всіх  відвідувачів
виставки провів короткий екскурс трагічною хронологією війни на території
Прикарпаття,  ознайомив  слухачів  з  процесами  вивезення  українського
населення  на  примусові  роботи  до  Німеччини,  переслідування  та  знищення
єврейського населення та історію місцевого гетто, розстріл підпільників ОУН
на  площі  Міцкевича  15  листопада  1943  року,  подіями  визволення  міста
Станіславова від німецько-угорських військ в липні  1944 року,  агітаційними
плакатами часів німецької окупації та ін.

20  травня  до Дня пам'яті  жертв  політичних репресій  та  80-х  роковин
Великого терору – масових політичних репресій 1937–1938 рр. на офіційному
сайті держархіву області розміщено статтю про відомого громадського діяча та
військовика, вихідця з Прикарпаття Йосипа Букшованого (1890-1937 рр.).

30 травня до 100-річчя з дня формування української державної служби в
обласному  центрі  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників
органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних
підприємств,  установ  і  організацій  було  розгорнуто  тематичну  експозицію,
підготовлену  спільно  з  працівниками  Державного  архіву  області.  Головний
спеціаліст архіву Андрій Сміжак розповів  присутнім про становлення уряду
ЗУНР, формування складу держслужбовців та їх основних обов’язків. Окремо
було приділено розповідь про умови прийняття на держслужбу та присягу на
вірність  державі.  У своїй  розповіді  А.  Сміжак наводив  чимало прикладів  та



паралелей  із  встановленням  держслужби  в  УНР  та  часів  гетьмана  П.
Скоропадського.

11  червня  на сайті  тижневика  газети  «Репортер»  та  Тисменицькій
районній  газеті  «Вперед»  була  опублікована  стаття головного  спеціаліста
відділу використання інформації документів Андрія Сміжака, присвячена 103-й
річниці з часу смерті вістуна УСС, публіциста, громадського діяча, одного із
засновників  часопису  «Молода  Україна»,  члена  Загальної  Української  Ради,
військового кореспондента Пресової квартири УСС  Теофіла Меленя.

11 червня до 100-річчя з дня формування української державної служби
на  офіційному  веб-сайті  Державного  архіву  Івано-Франківської  області  в
рубриці  «Документальні  online-виставки»  розміщена  тематична  онлайн
виставка «Запровадження державної служби в часи Української національної
революції 1917–1921 років».

 11-14  червня  на  базі  ІФОЦППК  проходив  ІІ  тур  щорічного
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», участь  в якому
взяли  заступник  начальника  відділу  забезпечення  збереженості  документів
обліку  та  довідкового  апарату  Гапишин В.О.  та  головний спеціаліст  відділу
забезпечення збереженості документів обліку та довідкового апарату Свистак
С. Б. Конкурсанти змагалися за звання кращого державного службовця області
у  двох  номінаціях  «Кращий  керівник»  та  «Кращий  спеціаліст»,  які
представлятимуть область у ІІІ турі Конкурсу, що проходитиме восени у Києві.
Всі учасники, які виконали завдання ІІ туру конкурсу, отримали свідоцтво про
підвищення  кваліфікації  в  рамках проведення  щорічного  Всеукраїнського
конкурсу «Кращий державний службовець». 

22  червня  до  Дня  Конституції  України  на  офіційному  веб-сайті
Державного  архіву  Івано-Франківської  області  в  рубриці  «Документальні
online-виставки» розміщена тематична онлайн виставка «Конституція України:
минуле і сьогодення»

У Державному  архіві Івано-Франківської області   

 

7  травня у  Державному  архіві  Івано-Франківської  області   відбулося
відкриття виставки архівних документів «Роки війни – століття пам’яті» до Дня
пам’яті і примирення та Дня Перемоги над нацизмом.

Працівники  читального  залу  архіву  підготували  для  відвідувачів
виставки, фотодокументальні стенди, на яких демонструється новий погляд на

http://report.if.ua/istoriya/teofil-melen-103-roky-z-daty-smerti-patriota-strilcya-publicysta/
http://report.if.ua/istoriya/teofil-melen-103-roky-z-daty-smerti-patriota-strilcya-publicysta/


причини,  перебіг,  наслідки  Другої  світової  війни та   місце  України  в  ній,  а
також  популяризують  забутих  героїв  України,  які  боролись  з  нацизмом  на
інших  фронтах  Другої  світової  війни.  Головний  спеціаліст  відділу
використання  інформації  документів  Андрій  Сміжак  для  всіх  відвідувачів
виставки провів короткий екскурс трагічною хронологією війни на території
Прикарпаття,  ознайомив  слухачів  з  процесами  вивезення  українського
населення  на  примусові  роботи  до  Німеччини,  переслідування  та  знищення
єврейського населення та історію місцевого гетто, розстріл підпільників ОУН
на  площі  Міцкевича  15  листопада  1943  року,  подіями  визволення  міста
Станіславова від німецько-угорських військ в липні  1944 року,  агітаційними
плакатами часів німецької окупації та ін.

20  травня  до Дня пам'яті  жертв  політичних репресій  та  80-х  роковин
Великого терору – масових політичних репресій 1937–1938 рр. на офіційному
сайті держархіву області розміщено статтю про відомого громадського діяча та
військовика, вихідця з Прикарпаття Йосипа Букшованого (1890-1937 рр.).

30 травня до 100-річчя з дня формування української державної служби в
обласному  центрі  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників
органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних
підприємств,  установ  і  організацій  було  розгорнуто  тематичну  експозицію,
підготовлену  спільно  з  працівниками  Державного  архіву  області.  Головний
спеціаліст архіву Андрій Сміжак розповів  присутнім про становлення уряду
ЗУНР, формування складу держслужбовців та їх основних обов’язків. Окремо
було приділено розповідь про умови прийняття на держслужбу та присягу на
вірність  державі.  У своїй  розповіді  А.  Сміжак наводив  чимало прикладів  та
паралелей  із  встановленням  держслужби  в  УНР  та  часів  гетьмана  П.
Скоропадського.

11  червня  на сайті  тижневика  газети  «Репортер»  та  Тисменицькій
районній  газеті  «Вперед»  була  опублікована  стаття головного  спеціаліста
відділу використання інформації документів Андрія Сміжака, присвячена 103-й
річниці з часу смерті вістуна УСС, публіциста, громадського діяча, одного із
засновників  часопису  «Молода  Україна»,  члена  Загальної  Української  Ради,
військового кореспондента Пресової квартири УСС  Теофіла Меленя.

11 червня до 100-річчя з дня формування української державної служби
на  офіційному  веб-сайті  Державного  архіву  Івано-Франківської  області  в
рубриці  «Документальні  online-виставки»  розміщена  тематична  онлайн
виставка «Запровадження державної служби в часи Української національної
революції 1917–1921 років».

 11-14  червня  на  базі  ІФОЦППК  проходив  ІІ  тур  щорічного
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», участь  в якому
взяли  заступник  начальника  відділу  забезпечення  збереженості  документів
обліку  та  довідкового  апарату  Гапишин В.О.  та  головний спеціаліст  відділу
забезпечення збереженості документів обліку та довідкового апарату Свистак
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С. Б. Конкурсанти змагалися за звання кращого державного службовця області
у  двох  номінаціях  «Кращий  керівник»  та  «Кращий  спеціаліст»,  які
представлятимуть область у ІІІ турі Конкурсу, що проходитиме восени у Києві.
Всі учасники, які виконали завдання ІІ туру конкурсу, отримали свідоцтво про
підвищення  кваліфікації  в  рамках проведення  щорічного  Всеукраїнського
конкурсу «Кращий державний службовець». 

22  червня  до  Дня  Конституції  України  на  офіційному  веб-сайті
Державного  архіву  Івано-Франківської  області  в  рубриці  «Документальні
online-виставки» розміщена тематична онлайн виставка «Конституція України:
минуле і сьогодення»

У Державному архіві м. Києва

11  квітня  у  читальному  залі  архіву  відкрилася  виставка  архівних
документів «До Міжнародного Дня визволення в’язнів фашистських таборів». З
матеріалами виставки можна ознайомитися на офіційному сайті архіву.

19 квітня відбулося засідання ЕПК архіву.
24 квітня  у читальному залі архіву відкрилася книжкова виставка «До

100-річчя Конституції УНР».
26  квітня  у  читальному  залі  архіву  відкрилася  виставка  архівних

документів «До річниці Чорнобильської катастрофи». З матеріалами виставки
можна ознайомитися на офіційному сайті архіву.

8  травня  у  читальному  залі  архіву  відкрилася  виставка  архівних
документів  «До  Дня  перемоги  над  нацизмом  у  Другій  світовій  війні,  Дня
пам’яті  та  примирення». З  матеріалами  виставки  можна  ознайомитися  на
офіційному сайті архіву.

10  травня  виконувач  обов’язків  директора  архіву  О. Я. Панченко
ознайомив слухачів  громадської  організації  «Університет  третього  віку»
(«Кияни  передусім»)  з  основними  напрямами  діяльності  архіву.  Начальник
відділу  інформації  та  використання  документів  І. П. Дубок  прочитала  для
слухачів лекцію з курсу практичної генеалогії «Родовід – дерево життя».

15 травня  виконувач обов’язків директора архіву О. Я.  Панченко взяв
участь  у  нараді  під  головуванням  виконувача  обов’язків  керівника  апарату
Київської  міської  державної  адміністрації  Л. Я. Верес  з  обговорення питання
підготовки  до  відзначення  100-річчя  запровадження  державної  служби  в
Україні.

17 травня відбулося засідання ЕПК архіву.
18  травня у  читальному  залі  архіву  відкрилася  виставка  архівних

документів  «До  Дня  жертв  політичних  репресій». З  матеріалами  виставки
можна ознайомитися на офіційному сайті архіву.



18  травня виконувач  обов’язків директора  архіву  О.  Я.  Панченко,
завідувач сектору діловодного забезпечення Г. Д. Крамаренко в Національному
музеї  Тараса Шевченка  взяли  участь  в  презентації  спільного проекту  Google
Україна,  Київської  міської  державної  адміністрації  «Цифрове  перетворення
Києва» та виставки «Київ VRажає».

22  травня начальник  відділу  інформації  та  використання  документів
І. П. Дубок  взяла  участь  у  вебінарі  «Доступ до  публічної  інформації.  Захист
персональних  даних»,  організованому  Київським  міським  центром
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної
влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій.

24 травня  в архіві відбулася нарада з питань забезпечення збереження
домових  книг  багатоквартирних  будинків,  збереження  реєстраційних  справ
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У нараді взяли участь керівники
архівних відділів, відділів з питань реєстрації місця проживання/перебування
фізичних  осіб  та  відділів  з  питань  державної  реєстрації  юридичних  осіб,
фізичних осіб,  фізичних осіб-підприємців районних в місті  Києві  державних
адміністрацій.

24 - 26 травня архівіст І категорії С. Ю. Карамаш взяв участь у роботі 13-
ї  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції  «Український  технічний
музей:  історія,  досвід,  перспективи»  у  м. Конотоп.  Стаття  С. Ю.  Карамаша
«Нововиявлені таємні документи Державного архіву м. Києва для музею Історії
київського метрополітену» увійшла до збірника матеріалів конференції.

5 червня директор архіву О. Я. Панченко взяв участь у комунікативному
заході,  спрямованому на інформування громадськості  про комплекс архівних
документів, пов’язаних з аварією на Чорнобильській АЕС, та про включення
української  номінації  «Документальна  спадщина,  пов’язана  з  аварією  на
Чорнобильській АЕС» до Міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО «Пам’ять
світу»,  що відбувся  у  Великій  актовій  залі  Дипломатичної  академії  України
імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України.

7  червня директор  архіву  О. Я. Панченко  взяв  участь  у  нараді  під
головуванням  виконувача  обов’язків  керівника  апарату  Київської  міської
державної  адміністрації  Л. Я. Верес  про стан підготовки до відзначення 100-
річчя запровадження державної служби в Україні.

13  червня  директор  архіву  О. Я. Панченко,  заступник  директора  –
начальник відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового
апарату О. В. Спольнік у сесійній залі  Київської міської ради взяли участь у
роботі круглого столу «Державна служба в Україні:  становлення розвиток та
наближення до європейських стандартів», де презентували виставку архівних
документів «До 100-річчя державної служби в Україні», підготовлену відділом
інформації та використання документів Державного архіву м. Києва.

19 червня Державний архів м. Києва для співробітників Київської міської
державної  адміністрації  організував   екскурсії  до  Історико-меморіального
музею Михайла Грушевського та  до Національного музею історії України. 

20 червня Державний архів м. Києва для співробітників Київської міської
державної  адміністрації,  КБУ «Контактний  центр  міста  Києва»,  Державного



архіву  м. Києва  організував  дві  екскурсії  до  Національного  музею  історії
України. 

20  червня  директор  архіву  О. Я. Панченко,  архівіст  І  категорії
С. Ю. Карамаш у приміщенні Шоколадного будинку взяли участь у презентації
виставок «Почесні громадяни міста Києва», «Міста-побратими міста Києва та їх
почесні  громадяни»,  організованих  громадською  організацією  Київська
фундація культури.

21 червня відбулося засідання ЕПК архіву.
22 червня у читальному залі архіву відкрилася книжково-документальна

виставка  «День  скорботи  і  вшанування  пам’яті  жертв  війни  в  Україні». З
матеріалами виставки можна ознайомитися на офіційному сайті архіву.

23  червня Державний  архів  м. Києва  під  час  проведення  урочистого
привітання держслужбовців-співробітників столичної держадміністрації, РДА з
професійним святом – 100-річчям державної служби у Колонній залі Київської
міської державної адміністрації експонував виставку «До 100-річчя державної
служби в Україні».

23 червня директор архіву О. Я. Панченко у Департаменті економіки та
інвестицій Київської міської державної адміністрації взяв участь у погодженні
остаточної  редакції  проекту Річного звіту про діяльність виконавчого органу
Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної  адміністрації),
підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва за 2017
рік.

25 червня у читальному залі архіву відкрилася книжково-документальна
виставка «До Дня Конституції України».

26 червня відбулося засідання ЕПК архіву.

У Державному архіві Кіровоградської області

3  квітня на  офіційному  сайті  архіву  розміщена  добірка  архівних
документів  та  матеріалів «Плекаємо собори душ наших…» (до 100-річчя від
дня народження О. Гончара).

12 квітня до відзначення у 2019 році ювілею Кіровоградської області  на
офіційному сайті архіву започатковано рубрику «Кіровоградській області – 80»,
яка поповнювалася новими документами протягом другого кварталу.

13  квітня директор  Державного  архіву  Кіровоградської  області,  голова
обласної організації Національної спілки краєзнавців України О. Бабенко взяв
участь  у  відкритті  виставки художніх світлин мандруючої  виставки  «Києво-
Печерська  лавра  –  святиня  України»  (проект  Національного  Києво  -
Печерського  історико-культурного  заповідника  в  рамках  відзначення
у 2018 Року  культурної  спадщини  України,  року  культурної  спадщини  в
Європі, а також з нагоди відзначення 1030-річчя Хрещення Київської Русі), що
відбулася  в  обласному  художньому  музеї; головним  археографом  архіву,
кандидатом історичних наук В. Колєчкіним взято участь  у заході  «Земляки»,
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присвяченому  Міжнародному  дню  авіації  і  космонавтики,  організованому
викладачами  Центральноукраїнського державного педагогічного університету
імені  В. Винниченка,  Кіровоградської  льотної  академії  Національного
авіаційного університету та станції юних техніків  (в обласному краєзнавчому
музеї). 

17  квітня у  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». На  семінарі  розглянуто
основні вимоги щодо охорони праці та пожежної безпеки в архівних установах,
порядок виконання запитів юридичних та фізичних осіб, складання службових
документів  тощо.  Слухачів  ознайомлено  зі  складом  та  змістом  документів
архіву.

18  квітня до  100-річчя  від  дня  народження О. Гончара   Державним
архівом  Кіровоградської  області  спільно  з  ДНЗ  «Центр  перепідготовки  та
підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів
місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ  та  організацій
Кіровоградської облдержадміністрації» проведено засідання «круглого столу».

19  квітня директор  Державного  архіву  Кіровоградської  області,  голова
обласної  організації  Національної  спілки  краєзнавців  України О. Бабенко та
провідні  фахівці  взяли  участь  у  презентаціях  книги  Б. Шевченка
«Маловисківщина в роки Другої світової війни. Сторінки історії», що відбулися
в  обласній  універсальній  науковій  бібліотеці  імені Д. Чижевського  та
обласному краєзнавчому музеї.

24 квітня відбулося засідання колегії Державного архіву Кіровоградської
області,  присвячене  підбиттю підсумків  роботи  державних  архівних установ
області та архівних відділів міських рад у І кварталі 2018 року.

25  квітня в  Державному  архіві  Кіровоградської  області презентовано
добірку  архівних  документів  та  матеріалів  «Довга  тінь  Чорнобиля»  до  32-х
роковин Чорнобильської трагедії.

26  квітня директор  Державного  архіву  Кіровоградської  області,  голова
обласної організації Національної спілки краєзнавців України О. Бабенко взяв
участь  у  засіданні  конкурсної  комісії  обласної  краєзнавчої  премії
імені В. Ястребова.

27  квітня поповнено тематичну  рубрику  офіційного  сайту  Державного
архіву Кіровоградської області «Пам'ятні та знаменні дати Другої світової війни
1939-1945 років». 

 
4  травня в  обласному  художньому  музеї  відбулась  презентація  книги

головного архівіста  Державного архіву Кіровоградської  області,  заслуженого
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працівника культури України  І. Петренка «Обком утік… (з історії організації
всенародної боротьби проти нацистів на Кіровоградщині в 1941-1943 рр.)» та
спільної  з музеєм виставки «Штрихи до історії руху Опору».

7  травня на  офіційному  сайті  архіву  розміщена  добірка  архівних
документів  та  матеріалів «З  історії  руху  Опору  на  території  окупованої
Кіровоградщини»;  директор  Державного  архіву  Кіровоградської  області,
голова  обласної  організації  Національної  спілки  краєзнавців  України
О. Бабенко взяв участь у відкритті виставки архівних документів часів Другої
світової  війни:  «Кіровоградщина  в  роки  окупації»  у  музейній  кімнаті
Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

9 травня головний археограф Державного архіву Кіровоградської області,
кандидат історичних наук В. Колєчкін взяв участь у програмі радіо «Скіфія-
центр» в рубриці «Говорять архівні документи».  

16 травня директор  Державного  архіву Кіровоградської  області,  голова
обласної  організації  Національної  спілки  краєзнавців  України О. Бабенко та
провідні  фахівці  архіву  взяли  участь  у  Міжнародній  конференції  «Штучні
голоди  в  Україні  ХХ  століття»,  що  відбулася  в  Київському  національному
університеті імені Т. Шевченка. 

17  травня співробітники  архіву  долучилися  до  акції  «Всесвітній  день
вишиванки». 

18 травня у рамках відзначення 80-х роковин Великого терору – масових
політичних репресій 1937-1938 рр.:

спільно  з  ДНЗ  «Центр  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації
працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,
державних  підприємств,  установ  та  організацій  Кіровоградської
облдержадміністрації»  Державним архівом Кіровоградської області проведено
засідання «круглого столу» на тему: «Розплата за незреалізовану державність:
Великий терор 1937-1938 рр. на Кіровоградщині»;

на  офіційному  сайті  архіву  розміщена  добірка  архівних  документів  та
матеріалів «Червоний терор на Кіровоградщині».

22 травня директор  Державного  архіву Кіровоградської  області,  голова
обласної організації Національної спілки краєзнавців України О. Бабенко взяв
участь  у  вшануванні  М. Кропивницького  з  нагоди  його  дня  народження  та
цьогорічних  лауреатів  обласної  краєзнавчої  премії  імені  В. Ястребова  -
Б.Шевченка, О.Березана та С.Янчукова, В.Поліщука.

 
23 травня у  конференц-залі  Державного архіву Кіровоградської  області

відбулась  презентація  фонду  особового  походження  педагога,  методиста,
краєзнавця, природознавця, природоохоронця, еколога, теоретика та практика
трудового навчання молоді І.Т. Бабанського (01.07.1923 р. – 07.07.1992 р.).
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24 травня директор  Державного  архіву Кіровоградської  області,  голова

обласної організації Національної спілки краєзнавців України О. Бабенко взяв
участь  у  Всеукраїнській  нараді  з  питань  викладання  навчального  курсу
«Основи  краєзнавства»  у  закладах  вищої  освіти,  проведеній  Національною
спілкою  краєзнавців  України  в  Національному  педагогічному  університеті
імені М.П.Драгоманова. 

25-26 травня директор Державного архіву Кіровоградської області, голова
обласної  організації  Національної  спілки  краєзнавців  України О. Бабенко,
головний археограф В.Колєчкін та головний архівіст І.Петренко взяли участь у
ІІІ  Всеукраїнській  науковій  конференції  «Соціально-гуманітарні  науки  та
сучасні виклики», яка відбулася у Дніпровському національному університеті
імені О. Гончара.  

28 травня директор  Державного  архіву Кіровоградської  області,  голова
обласної організації Національної спілки краєзнавців України О.Бабенко взяв
участь у передачі «Радіодень. День краєзнавства» на радіо «Скіфія-Центр».

 
30  травня архівна  експедиція  у  складі  директора  Державного  архіву

Кіровоградської  області,  голови  обласної  організації  Національної  спілки
краєзнавців  України  О.Бабенка,  співробітників  архіву  та  голови  обласного
благодійного  фонду  «Пересвіт»  В. Глухого  прийняли  у  дарунок  архіву  від
видатного земляка – лауреата Національної премії імені Т.Шевченка, класика
сучасної  української  літератури  В. Базилевського  унікальні  документи  й
матеріали  з  історії  літературного  процесу  на  території  області  й  творчої
біографії  самого  митця,  які  складуть  основу  його  персонального  фонду
особового походження. 

4,  5,  13  червня в  Державному  архіві  Кіровоградської  області  під  час
проведення пізнавальної інформаційно-просвітницької акції «Школяр в архіві»
відбулися  тематичні  зустрічі  з  вихованцями  літньої  економічної  школи
НВО «Школа-ліцей  №  19»  та  учнями  КЗ  «НВО  І-ІІІ  ступенів  «Мрія»
м. Кропивницький. 

6  червня заступник  директора-начальник  відділу  організації  та
координації  архівної  справи  в  області,  служби  управління  персоналом,
виконання  запитів  громадян  та  юридичних  осіб  архіву  В.Коваль  у  рамках
проведення  ДНЗ  «Центр  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації
працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,
державних  підприємств,  установ  та  організацій  Кіровоградської
облдержадміністрації»  семінару  за  професійною  програмою  навчання
секретарів  сільських, селищних рад,  у тому числі об'єднаних територіальних
громад,  провела практичне заняття  за  темою: «Організація  роботи архівного
підрозділу сільської  ради та  порядок підготовки документів  для передачі  на
державне зберігання».



6 червня директор Державного  архіву Кіровоградської  області,  голова
обласної організації Національної спілки краєзнавців України О.Бабенко взяв
участь  у  засіданні  Координаційної  ради  з  питань  національно-патріотичного
виховання при обласній державній адміністрації.

 
15  червня на  офіційному  сайті  архіву  розміщена  виставка  архівних

документів та матеріалів «Розвиток інституту державної служби» до 100-річчя
впровадження державної служби в Україні; робочою групою архіву проведено
перевірку стану архівної справи та діловодства в Олександрійському районі. 

.

У Державному архіві Львівської області

11  квітня  начальник  відділу використання  інформації  документів
Державного  архіву  Львівської  області  Бугера  Е.Л.  взяла  участь  у  засіданні
Комісії з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на
призначення  пенсії  на  пільгових  умовах  або  за  вислугу  років  Головного
управління пенсійного фонду України у Львівській області.

24 квітня  он-лайновий варіант тематичної виставки «Пам'ять безсмертна
–  до  32-річниці  аварії  на  Чорнобильській  АЕС»  розміщений  на  веб-сайті
Державного  архіву  Львівської  області  та  на  сторінках  «Архіви  Львівщини»,
«Державний архів Львівської області» та на сторінках офіційних груп «Архіви
Львівщини»,  «Державний  архів  Львівської  області»  у  соціальній  мережі
Facebook.

25 квітня  директор Державного архіву Львівської області Мартенс І.Є.
взяла участь у засідання Колегії Львівської обласної державної адміністрації, де
розглядалися питання  стану виконання місцевих бюджетів Львівської області за
перший квартал 2018 року та заходи щодо детінізації економіки області, заходи
щодо  правового  регулювання  земель  сільськогосподарського  призначення
Львівської області та інші організаційні питання.

27 квітня  он-лайновий варіант тематичної виставки «З історії жіночого
руху в Східній Галичині у першій половині  XX століття» розміщений на веб –
сайті Державного архіву Львівської області та на сторінках «Архіви Львівщини»,
«Державний архів Львівської області» та на сторінках офіційних груп «Архіви
Львівщини»,  «Державний  архів  Львівської  області»  у  соціальній  мережі
Facebook.

5 травня он-лайновий варіант тематичної виставки «Гортаю пам’яті своєї
сторінки - До Дня Пам’яті та Примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні» розміщений на веб – сайті Державного архіву Львівської
області  та  на  сторінках  «Архіви  Львівщини»,  «Державний  архів  Львівської
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області» та на сторінках офіційних груп «Архіви Львівщини», «Державний архів
Львівської області» у соціальній мережі Facebook.

11 травня   працівники Державного архіву Львівської  області  з  дітьми
відвідали квест « Книжкова революція у Львівській ОДА» у межах Дитячого
форуму і  взяли участь  у різноманітних заходах,  а  саме:  презентації  новинок
української літератури, майстер класах, ігрових квестах.
 

16  травня   науковий  співробітник  відділу  використання  інформації
документів   Олег  Бондар  відвідав  лекцію  літературознавця,  викладача
польської  філології  Вроцлавського  університету,  директора  Вроцлавського
будинку  літератури  та  головного  редактора  Вроцлавського  видавництва
«Warstwy» Яна Янджея Хороши на тему: "Станіслав Вінценз: від Гуцульщини
до  "Полонини", що  відбулась  у  приміщені  читального  залу  Львівської
національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника у рамках LХХVІІІ
Оссолінських зустрічей та під патронатом Польського Консульства у Львові. У
вищезазначеному  заході  взяли  участь  представники  польського  консульства,
керівники музейних закладів, представники науки та мистецтва міста Львова.

22 травня он-лайновий варіант тематичної виставки « У жорнах репресій.
До  Дня  пам’яті  жертв  політичних  репресій».  розміщений  на  веб  –  сайті
Державного  архіву  Львівської  області  та  на  сторінках  «Архіви  Львівщини»,
«Державний архів Львівської області» та на сторінках офіційних груп «Архіви
Львівщини»,  «Державний  архів  Львівської  області»  у  соціальній  мережі
Facebook.

6 червня   директор Державного архіву Львівської області Мартенс І.Є.
взяла  участь  у  засіданні  комісії  з  питань  встановлення  статусу  ветеранів
Української  повстанської  армії,  що  дає  права  на  пільги  (  допомоги,
компенсації  )  за  рахунок  коштів  міського  бюджету  м.  Львова у  приміщенні
Львівської міської ради.  

8 червня   начальник відділу формування НАФ і діловодства Заліська О.В.
та  начальник  відділу  обліку  та  довідкового  апарату  Жук  Н.Б.  перебували  у
Державному  архіві  м.  Перемишля  (Республіка  Польща)  і  взяли  участь  у
Міжнародній конференції з нагоди відзначення Міжнародного дня архівів.

12  червня    науковий  співробітник  відділу  використання  інформації
документів  Мирош  В.Б.  провів  оглядову  екскурсію  Державним  архівом
Львівської  області  та  виставковим  центром  студентам  Львівського  коледжу
культури і мистецтв ( II курс спеціальності « Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа»).

13  червня    заступник  начальника  відділу  забезпечення  зберігання
документів  Білогруд  О.В.  провів  оглядову  екскурсію  архівом  по  вул.проф.
Буйка,4 та практичне заняття студентам Львівського кооперативного коледжу



економіки і  права з дисципліни « Діловодство» на тему «Формування справ
документів та передача їх в архів. Зберігання документів» .

15 червня та 22 червня в приміщенні читального залу  відповідальними
працівниками  архіву  проведено  наради  -  семінари  з  керівниками  архівних
відділів райдержадміністрацій та міських рад.

26 червня он-лайновий варіант тематичної виставки архівних документів
«Конституційний  процес  на  Львівщині»  розміщено  на  офіційних  сторінках
архіву  у  мережі  Facebook:  «Державний  архів  Львівської  області»,  «Архіви
Львівщини», та на офіційному веб-сайті ДАЛО www.archivelviv.gov.ua .

 

У Державному архіві Полтавської області
 

 
         3 квітня  до100-річчя з дня  народження письменника, громадського і
політичного діяча Олесі Гончара у приміщенні Державного архіву Полтавської
області відкрито документальну виставку „Тільки коли працюю – живу”. 

4 квітня  до 100-річчя з дня народження письменника, громадського і 
політичного діяча Олесі Гончара  заступник директора-начальник відділу 
інформації та використання документів Пустовіт Т.П. провів тематичний урок 
для студентів І курсу Української медичної стоматологічної академії. 

11 квітня заступник директора-начальник відділу інформації та 
використання документів  Пустовіт Т. П. взяв участь у наукових читаннях, 
присвячених 90-річчю з дня народження історика-архівіста В. Н. Жук (1928-
2009).

        11-13 квітня Державний архів Полтавської області спільно із Полтавським
обласним  центром  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників
органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування  провели
тематичний  короткостроковий  семінар   „Актуальні  питання  реалізації
державної  політики у  галузі  архівної  справи”  для  керівників  (державних
службовців) архівних установ Полтавської області. 

        12 квітня 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
керівників  архівних установ  Полтавської  області  державний архів  спільно із
Полтавським  обласним  центром  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації
працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,
державних  підприємств,  установ  і  організацій  проведено  навчання  щодо
реалізації Національної стратегії у сфері прав людини. Для проведення заходу



запрошено  кандидата  історичних  наук,  доцента  кафедри  правознавства,
докторанта Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г.
Короленка Жалій Т.В. 

       
     17, 19 квітня начальник відділу формування НАФ та діловодства Голяк О.І.
провела   семінари-практикуми  з  підвищення  кваліфікації  працівників
діловодних,  експертних  та  архівних  служб  юридичних  осіб  приватних
підприємств.

       25 квітня на офіційному веб-сайті державного архіву розміщено он-лайн
виставку „З  історії преси на Полтавщині (до 180-річчя випуску першої газети
краю „Полтавские губернские відомості). 

        25  квітня  заступник  директора-начальник  відділу  інформації  та
використання  документів  Пустовіт  Т.  П.  взяв  участь  у  радіопередачі
„Декомунізація на Полтавщині” на Філії ПАТ „НСТУ” Полтавська регіональна
дирекція „Лтава”.

       26 квітня заступник директора-начальник відділу інформації та 
використання документів  Пустовіт Т. П. взяв участь у телепередачі 
„Чорнобильська аварія 1986 року” на Філії ПАТ „НСТУ” Полтавська 
регіональна дирекція „ЛТАВА”.

        26 квітня керівництво та працівники державного архіву взяли участь в 
урочистих заходах Полтавської обласної державної адміністрації з нагоди 32-х 
роковин Чорнобильської катастрофи.

        3, 17, 20, 27 квітня у газеті „ Зоря Полтавщини ” опубліковано статті 
заступника директора-начальника відділу інформації та використання 
документів  Пустовіта Т. П.„Під різними назвами  - в ногу із часом” (до 180-
річчя випуску першої газети краю „Полтавские губернские відомості)”.  

         7 травня до Міжнародного дня пам’яті та примирення, у ході відзначення 
73-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 73-ї річниці Перемоги у Другій
світовій війні у приміщенні державного архіву відкрито документальну 
виставку „Друга світова війна. Український рахунок”. 

        7 травня до Міжнародного дня пам’яті та примирення, у ході відзначення 
73-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 73-ї річниці Перемоги у Другій
світовій війні, старший науковий співробітник відділу інформації та 
використання документів Сушко В.С. провів лекцію для студентів 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. 

 8 травня у газеті „ Зоря Полтавщини ” опубліковано статтю заступника 
директора-начальника відділу інформації та використання документів  
Пустовіта Т. П.  „Весна 1918 року. Початок нового етапу в Українській 



революції (про гетьманський переворот 29 квітня 1918 року та ухвалення 
Конституції УНР)”.

8-9 травня керівництво та працівники державного архіву взяли участь в
урочистостях  до Міжнародного дня пам’яті та примирення у ході відзначення
73-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 73-ї річниці Перемоги у Другій
світовій війні.

10  травня  заступник  директора-начальник  відділу  інформації  та
використання  документів  Пустовіт  Т.  П.  взяв  участь  у  презентації  спогадів
Софії Русової (виступ перед громадськістю відбувся у приміщенні Полтавської
обласної бібліотеки імені І. П. Котляревського).

       18  травня  до  Дня  пам’яті  жертв  політичних  репресій  підготовлено
документальну  виставку  „Злочини  тоталітарного  режиму  на  Полтавщині:
мовою документів (до 80-річчя „Великого террору” в Україні)”, яку розміщено
на веб-сайті державного архіву.

18 травня  у газеті  „ Зоря Полтавщини ” опубліковано статтю старшого
наукового співробітника відділу інформації та використання документів  Сушка
В. С. „Цілком прав був куркуль, який сказав, що ти мене виселяєш сьогодні, а
завтра виселять і тебе” (до 80-річчя Великого терору). 

24  травня  для  працівників  трудових  архівів  Полтавської  області
проведено  навчання,  на  яке  запрошено  представників  Головного  управління
Пенсійного фонду України у Полтавській області.

25 травня до 92-ї річниці з дня трагічної загибелі Голови Директорії УНР, 
Головного отамана військ УНР   С. В. Петлюри (1879-1926) у приміщенні 
Полтавської обласної державної адміністрації відкрито документальну виставку
„Він – з когорти вождів”.

 29 травня 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  за темою „Медіаосвіта сучасного 
українця в контексті реалізації прав і свобод”. Для проведення заходу 
запрошено кандидата історичних наук, доцента кафедри правознавства, 
докторанта Полтавського національного педагогічного університету імені          
В. Г. Короленка Жалій Т.В. 

  30 травня головний архівіст відділу інформації та використання 
документів Воскобійник Т.В. провела  оглядові екскурсії за темою „З історії 
архівної справи” для старшокласників Першого міського багатопрофільного 



ліцею імені І. П. Котляревського та студентів Полтавського коледжу  
управління і права Полтавської державної аграрної академії.

   19 червня відбулося засідання колегії Державного архіву Полтавської 
області з порядком денним:

1. Про роботу експертно-перевірної комісії  та науково-методичної ради
державного архіву;

2.Про стан архівної справи у Мішівському районі;
3. Про виконання рішення колегії державного архіву щодо стану архівної

справи в Оржицькому районі;

          19 червня  до відзначення 100-річчя запровадження державної служби у
приміщенні  Полтавської  обласної  державної  адміністрації  відкрито
документальну виставку.

19  червня  старший  науковий  співробітник  відділу  інформації  та
використання документів Сушко В.С. підготував статтю  До Дня Європи, яку
розміщено на веб-сайті державного архіву.

22  червня до  22-ї  річниці  Конституції  України  підготовлено
документальну виставку, яку розміщено на веб-сайті державного архіву.

21-23  червня  керівництво  та  державні  службовці  державного  архіву
взяли участь в урочистих заходах Полтавської обласної державної адміністрації
з нагоди відзначення в області 100-річчя запровадження державної служби.

          28 червня керівництво та працівники державного архіву взяли участь в 
урочистих заходах Полтавської обласної державної адміністрації з нагоди  22-ї 
річниці Конституції України.

У Державному архіві Рівненської області

23 березня  в архівному відділі Корецької райдержадміністрації відбулося
виїзне засідання Експертно-перевірної  комісії  Державного архіву Рівненської
області  

Протягом  березня надано консультативно-методичну допомогу з питань
організації  діловодства  та  забезпечення  збереженості  документів  архівним
підрозділам  установ:  Філії   Національної  телерадіокомпанії  України
«Рівненська  регіональна  дирекція»;  Рівненському  обласному  державному
центру  експертизи  сортів  рослин;  КЗ  «Обласне  бюро  судмедекспертизи»;
Службі  автомобільних  доріг  у  Рівненській  області  Державного  агентства



автомобільних доріг України «Укравтодор»; Рівненській дирекції залізничних
перевезень  Державного  територіально-галузевого  об’єднання  «Львівська
залізниця».

2 квітня  директор Державного архіву Рівненської області О. Дзецько та
головний спеціаліст відділу використання інформації документів Т. Самсонюк
відвідали прем`єрний показ документального біографічного фільму «Грецький
горішок».Стрічка  режисера  Віктора  Булиги  присвячена  талановитому
художнику і педагогу Георгію Косміаді, для якого Рівне стало «містом мрій».

4  квітня  відбувся  перший  етап  робочої  наради  під  головуванням
директора  Державного  архіву  Рівненської  області  Дзецька  О.В.,  за  участю
начальника  технічного  відділу  держархіву  області  Корніловича  О.Й.  з
заступником  директора  ДП  Українського  державного  науково-дослідного
інституту проектування міст «ДІПРОМІСТО»  ім. Ю. Білоконя  Семенченком
Р.І., головним спеціалістом відділу технічного нагляду управління капітального
будівництва  Департаменту  капітального  будівництва  та  архітектури
Рівненської  облдержадміністрації   Долганським  В.С.На  нараді   обговорено
питання  щодо  капітального  ремонту  корпусу  №  2  держархіву  області  (вул.
Кавказька,8); благоустрою території; ремонту системи водовідведення; заміни
комунікацій тепло- і водопостачання. 

10 квітня  працівники та директор Державного архіву Рівненської області
Олег Дзецько відвідали заходи з нагоди відзначення 74-ї річниці Гурбенського
бою,  які  відбулися  в  урочищі  Гурби  Здолбунівського  району  Рівненської
області. 

 18 квітня  здійснено контрольну перевірку архівного відділу Рівненської
райдержадміністрації.

19 квітня начальник відділу використання інформації документів Леонова
Л.А. прочитала лекцію студентам ІІ курсу економіко-технологічного коледжу
(спеціальність інформаційна, бібліотечна і архівна справа) щодо складу і змісту
документів держархіву області.

 

 20 квітня  здійснено комплексну перевірку архівного відділу Дубенської
міської ради.

 
26 квітня  відбулося засідання колегії держархіву області.

 
26 квітня  відбулося  засідання  експертно-перевірної  колегії  держархіву

області.
 
 26  квітня відбувся  другий  етап  робочої  наради  під  головуванням

директора  Державного  архіву  Рівненської  області  Дзецька  О.В.,  за  участю



начальника  технічного  відділу  держархіву  області  Корніловича  О.Й.  із
заступником  директора  ДП  Українського  державного  науково-дослідного
інституту  проектування  міст  «ДІПРОМІСТО»  ім.  Ю.  Білоконя
Семенченком Р.І. обговорені питання щодо складання кошторису капітального
ремонту корпусу № 2 держархіву області (вул. Кавказька,8); плану благоустрою
території;  ремонту  системи  водовідведення;  заміни  комунікацій  тепло-
водопостачання. 

27  квітня директор  держархіву  області  Дзецько  О.В.,  заступник
директора-начальник  відділу  забезпечення  збереженості  документів
Демянюк І.В. зустрілися з Поровським М.І., народним депутатом України І, ІІ,
ІV скликань,  полковником  ЗСУ,  учасником  АТО,  одним  із  засновників
Народного Руху України на Рівненщині і в Україні, письменником. 

На зустрічі  обговорено питання щодо упорядкування документів обласної
організації Народного Руху України та створення першого в Україні архівного
фонду Рівненської обласної організації Народного Руху України та проведення
заходів до 30-річчя створення Рівненської обласної організації Народного Руху
України.

У травні  надано консультативно-методичну допомогу з питань організації
діловодства  та  забезпечення  збереженості  документів  з  виходом  на  місце
архівним  підрозділам  ПрАТ  «Рівненська  фабрика  нетканих  матеріалів»;
Інституту сільського господарства Західного Полісся   (с. Шубків Рівненського
району); КЗ «Рівненський обласний академічний муздрамтеатр»;  Рівненський
державний  гуманітарний  університет;  ПАТ  «Рівнегаз»;  Управління  з
надзвичайних ситуацій Рівненської облдержадміністрації; Українське державне
підприємство поштового зв’язку «Укрпошта».

7   травня  в корпусі   №  1  держархіву  області    відкрилась  виставка
архівних  документів  «Тарас  Бульба-Боровець,  засновник  Української
Повстанської Армії «Поліська Січ (до 110 річниці від дня народження)» із серії
«Вони боролись за свободу і незалежність України».

8 травня  на сайті Державного архіву Рівненської області відкрито он-лайн
виставку архівних документів  «До Дня пам'яті  та  примирення і  73-ї  річниці
Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні».   

 11-13 травня  делегація Державного архіву Рівненської області відвідала
Державний  архів  у  Пйотркові  Трибунальському,  де  мала  можливість
ознайомитися з основними напрямками роботи архіву, його технічною базою,
устаткуванням,  способами  збереження,  оцифровування  та  реставрації
документів, видавничою та науково-дослідницькою роботою. А також відвідала
ІІ  Міжнародний  футбольний  турнір  Польща-Україна,  що  відбувався  на  базі
футбольного клубу «Polonia». Тоді ж рівненські архівісти побували на відкритті
виставки документів «Українські сліди на пйотрковській землі. Документи зі
збірки Державного архіву у Пйотркові Трибунальському». Для представників

http://www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl/art,297,wizyta-archiwistow-z-panstwowego-archiwum-obwodu-rowienskiego
http://rv.archives.gov.ua/index.php/dokumentalni-vystavky-on-line/category/20-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%83-%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B7-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.html?start=20
http://rv.archives.gov.ua/index.php/dokumentalni-vystavky-on-line/category/20-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%83-%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B7-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.html?start=20


делегації  було  організовано  екскурсію до  визначних історичних пам’яток  м.
Пйотркова-Трибунальського.

17  травня  в  корпусі  №  2   Державного  архіву  Рівненської  області
відбулася лекція з навчальної дисципліни «Архівознавство» для студентів  ІV
курсу   Національного  університету  водного  господарства  та
природокористування та екскурсія до архівосховищ держархіву області. Захід
провели  доцент  кафедри  державного  управління,  документознавства  та
інформаційної діяльності к.і.н. Ярослав Цецик та головний спеціаліст відділу
використання інформації документів к.і.н. Тетяна Самсонюк.

18 травня  в Здолбунівському районному краєзнавчому музеї  відбулася
презентація VII тому книги «Реабілітовані історією».  

25  травня відбулося  засідання  експертно-перевірної  колегії  держархіву
області.

31 травня  начальник організаційно-аналітичного відділу Кондратюк О.В.,
головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації  документів  Червінська
О.М. взяли участь у тренінгу «Виконання розпорядками вимог Закону України
«Про доступ до публічної інформації» за підтримки Програми розвитку ООН в
Україні та Міністерства закордонних справ Данії. 

31 травня  відбулося засідання колегії держархіву області.
 

3  червня  в  с.  Дермань  Здолбунівського  району  Рівненської  області
відбулося  відкриття  проекту  «Краєзнавчий  день  «Дерманський  світильник».
Головною  подією  заходу  стала  Всеукраїнська  наукова  історико-краєзнавча
конференція  «Минуле  і  сучасне  Волині.  Дерманська  та  Мізоцька  земля  в
українській  та  європейській  історії»,  співорганізатором  якої  виступив
Державний  архів  Рівненської  області.  Захід  відвідали  директор  Державного
архіву Олег Дзецько та головний спеціаліст відділу використання інформації
документів к.і.н. Тетяна Самсонюк.

5  червня  здійснено  контрольну  перевірку  роботи  архівного  відділу
Дубенської райдержадміністрації.

5 червня  в Рівненському обласному центрі перепідготовки та підвищення
кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій начальником
відділу формування НАФ і діловодства к.і.н. Галамай О.М. проведено навчання
з питань діловодства з спеціалістами діловодних служб та з питань контролю
райдержадміністрацій  та  структурних  підрозділів  Рівненської  обласної
державної адміністрації.

6  червня  відбулася  зустріч  директора  Державного  архіву  Рівненської
області Дзецька О.В. з керівником німецької делегації Вальтером Манцом, що



перебувала  в  держархіві  області.  Вальтер  Манц  є  головою  спілки  друзів  с.
Мочулки Рівненського району, де знаходилась колишня німецька колонія. На
зустрічі  обговорювалися  перспективи  подальшого  співробітництва  з
держархівом області. Вальтер Манц подякував Державному архіву Рівненської
області  за  співпрацю  та  за  надання  можливості  попрацювати  з  архівними
документами, що стосуються історії німецьких колоній.

6  червня відбулася  робоча  зустріч  директора  Державного  архіву
Рівненської  області  Дзецька  О.В.,  за  участю  начальника  технічного  відділу
держархіву  області  Корніловича  О.Й.  з  заступником  директора  ДП
Українського  державного  науково-дослідного  інституту  проектування  міст
«ДІПРОМІСТО»  ім.  Ю.  Білоконя   Семенченком  Р.І.  На  зустрічі
був  представлений  попередній  кошторис  капітального  ремонту  будівлі
Державного архіву Рівненської області (корпус № 2) по вул. Кавказькій, 8 та
обстеження технічного стану. 

7 червня  в Державному архіві Рівненської області відбулися екскурсії для
студентів історико-соціологічного факультету РДГУ спеціальності «історія та
юриспруденція»:  Ю-21,  Ю-22  і  «історія  та  археологія»:  ІА-21.  Екскурсії
провела головний спеціаліст відділу використання інформації документів к.і.н.
Тетяна Самсонюк.

7  червня здійснено  контрольну  перевірку  роботи  архівного  відділу
Млинівської райдержадміністрації.

15  червня проведено  робочу  нараду  трудового  колективу  держархіву
області, на якій директор держархіву області Дзецько О.В. прозвітував перед
колективом про роботу за  рік на посаді з 15 червня 2017 року по 15 червня
2018 року.

У Державному архіві Сумської області

19  квітня начальник  відділу  інформації  та  використання  документів
Гончарова І.Є. взяла участь у науково-краєзнавчій конференції «Краєзнавство в
контексті  вивчення  історичної,  духовної  і  культурної  спадщини  регіону»,
присвяченій  125-річчю  від  дня  народження  краєзнавця-дослідника,  педагога
Павла Андрійовича Сапухіна, яка відбулася в обласній універсальній науковій
бібліотеці.  Науковці,  освітяни,  архівні,  музейні,  бібліотечні  працівники
розповідали  про  значення  творчого  спадку  П.А.  Сапухіна  для  прийдешніх
поколінь.  Відбулася  презентація  книги «Павло  Андрійович Сапухін:  портрет
розбудовника  краєзнавства  на  Сумщині»,  в  якій  вперше  опубліковано
дослідження краєзнавця «П.А. Грабовський за молодих років».



7 травня  у читальному залі Державного архіву Сумської області 
відкрито документальну виставку, присвячену Дню пам’яті та примирення і 73-
й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Її основу склали 
документи періоду тимчасової нацистської окупації області 1941-1943 років, 
про реалізацію нацистської аграрної політики на окупованих територіях 
Сумської області у 1942-1943 роках.

         18 травня до 80-х роковин Великого терору – масових політичних 
репресій  на  веб-сайті  Державного  архіву  Сумської  області  у  рубриці
«Презентаційні  матеріали»  демонструється виставка архівних документів.  В
експозиції представлені документи органів радянської влади, партійних органів
20-30 років XX століття, документи з позасудових кримінальних справ 1937-
1938  років  та  документи  Галузевого  архіву  Служби  безпеки України.

У Державному архіві Тернопільської області
 

11  квітня  начальник  відділу  формування  НАФ  та  діловодства
Т. Малиміна-Базиляк  провела  заняття  з  основних  питань  організації
діловодства  та  архівної  справи  для  секретарів  сільських  рад,  ОТГ  у
Тернопільському  регіональному  центрі  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

12 квітня директор архіву Ф. Полянський провів екскурсію на території
Державного  архіву  Тернопільської  області  у  рамках  проекту  інформаційно-
туристичного центру під назвою «Вихідні у Тернополі».

13 квітня Державний архів Тернопільської області спільно з юридичним
факультетом  ТНЕУ  організували  та  провели  Перші  Всеукраїнські  наукові
читання,  присвячені  пам’яті  академіка  Станіслава  Дністрянського
«Західноукраїнська  Народна  Республіка  –  П'ємонт  українського
державотворення». З доповіддю «Архівні документи з історії ЗУНР (ЗОУНР) в
Державному  архіві  Тернопільської  області»  виступив  директор  архіву
Ф. Полянський

 19  квітня  відбулося  розширене  засідання  колегії  Державного  архіву
Тернопільської  області,  на  якому  розглянуто  питання  про  стан  зберігання
документів  в  державному  архіві  області  та  архівних  відділах,  секторах
райдержадміністрацій  Тернопільської  області  та  про  стан  упорядкування
архівних документів у Тернопільській області.

 



24  квітня  головний  спеціаліст  відділу  інформації  та  використання
документів О. Сулима взяла участь у презентації книги кандидата історичних
наук,  доцента  кафедри  історії  України  ТНПУ  ім. В. Гнатюка  Володимира
Окаринського  «Тернопіль: місто, люди, історія (від давнини до 1991 року)» в
читальному залі Тернопільської ОУНБ. 

25 квітня  головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства
Г. Муц провела моніторинг стану організації діловодства та архівної справи у
Тернопільській обласній експериментальній школі мистецтв імені Ігоря Ґерети
–  учасника  огляду  на  краще забезпечення  збереженості  документів  НАФ та
стану діловодства в установах і закладах культури.

26 квітня  відбувся І тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий
державний службовець»,  у  якому взяли участь  головний спеціаліст з  питань
персоналу  О. Волинець  та  головний  спеціаліст  відділу  інформації  та
використання документів О. Ковальчук.

27  квітня заступник  начальника  відділу  інформації  та  використання
документів  О. Дишлюк  провела  заняття  для  працівників  архіву  на  тему
«Організація  роботи  зі  зверненнями  громадян  відповідно  до  «Порядку
виконання  архівними  установами  запитів  юридичних  та  фізичних  осіб  на
підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)»,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02 березня 2015 року
№ 295/5 

4  травня  Державний  архів  Тернопільської  області  спільно  з
Тернопільським  обласним  комунальним  інститутом  післядипломної
педагогічної  освіти  організував  та  провів  Всеукраїнську  науково-практичну
конференцію на тему: «Національно-визвольний рух українців у ХХ столітті»,
приурочену 75-річчю утворення Української дивізії  «Галичина» та 100-річчю
утворення Гетьманату Павла Скоропадського. Директор держархіву, кандидат
історичних наук Ф. Полянський виступив з доповіддю «Фонд «Тернопільська
станиця  Галицького  Братства  колишніх  вояків  І-ої  Української  Дивізії
«Галичина»  Української  Національної  Армії»  у  державному  архіві
Тернопільської області».

6 травня відбулося відкриття виставки «Історія міста Збаража в старих
документах,  світлинах,  картах» (із  фондів Державного архіву Тернопільської
області)  у  приміщенні  Збаразького  замку Національного заповідника «Замки
Тернопілля».

7  травня  у  Державному  архіві  Тернопільської  області  відкрито
документальну виставку «Голос пам’яті» до Дня пам’яті та примирення і 73-ї
річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Виставку відвідали та
підготували сюжети тележурналісти телеканалу ІНТБ та телекомпанії ТV-4 для
розміщення у випусках новин та на власних веб-сайтах.



8  травня  працівники  Державного  архіву  Тернопільської  області  взяли
участь  у заходах до Дня пам’яті  та  примирення і  73-ї  річниці  перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні.

11 травня  працівники Державного архіву Тернопільської області взяли
участь у флешмобі у вишиванках, приуроченому до Дня матері.

17 травня головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства
Г. Муц  провела  заняття  для  начальників  загальних  відділів  РДА  з  питань
ведення діловодства та архівної справи.

18  травня  головний  спеціаліст  відділу  інформації  та  використання
документів О. Сулима взяла участь у науково-практичній конференції «Родовід
–  коріння  нації»  у  Тернопільській  українській  гімназії  ім. І. Франка,  де
виступила із  доповіддю «Дослідження родоводу за документами Державного
архіву Тернопільської області».

18 травня  у рамках проведення заходів з  нагоди 60-ї  річниці  від часу
заснування  Тернопільського  державного  музичного  училища  імені  Соломії
Крушельницької в ПК «Березіль» відбулося відкриття виїзної документальної
виставки «Святись твоє імення, Соломіє…» (за матеріалами державного архіву
Тернопільської  області).  Виставку  відвідали  та  підготували  сюжет
тележурналісти  телекомпанії  ТV-4  для  розміщення  у  випуску  новин  та  на
власному веб-сайті.

20 травня  працівники Державного архіву Тернопільської області взяли
участь у заходах до Дня пам'яті жертв політичних репресій та у зв’язку з 80-ми
роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років в
Україні.

22  травня  у  Державному  архіві  Тернопільської  області  проведено
тематичний семінар до Дня пам'яті жертв політичних репресій та у зв’язку з 80-
ми  роковинами  Великого  терору  –  масових  політичних  репресій  1937-1938
років в Україні за участі науковців та представників громадських організацій.
Семінар відвідали та підготували сюжет тележурналісти телекомпанії ТV-4 для
розміщення у випуску новин та на власному веб-сайті.

22  травня  у  Державному  архіві  Тернопільської  області  відкрито
книжкову  виставку  «Народ  мій  є!  Народ  мій  завжди  буде!  Ніхто  не
перекреслить  мій  народ!»  до  Дня  пам’яті  жертв  політичних  репресій  та  у
зв’язку з 80-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій
1937-1938 років.

23  травня  для  студентів-документознавців  юридичного  факультету
ТНЕУ проведено тематичну екскурсію до Дня Героїв на тему «Матеріали про
українських героїв у фондах держархіву».



23 травня головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства
М. Романишин взяла участь у навчально-методичному семінарі у прокуратурі
Тернопільської області, де провела лекцію для керівників місцевих прокуратур,
їх заступників, спеціалістів, державних службовців прокуратури Тернопільської
області на тему «Підготовка та оформлення справ, що підлягають передаванню
до архіву прокуратури». 

 25 травня головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства
І. Гардамала  провела  комплексне  перевіряння  роботи  служби  діловодства  та
архіву Тернопільського обласного комунального дитячого будинку для дітей
шкільного віку.

25 травня директор архіву Ф. Полянський взяв участь у заходах з нагоди
відзначення  25-річчя  заснування  історичного  факультету  Тернопільського
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

30 травня у Державному архіві Тернопільської області відкрито виставку
«Нехай нам лишать наш мир, спокій. А ми будемо будувати свою демократичну
державу» (до річниці  смерті  Блаженнішого Любомира Гузара – українського
релігійного  діяча,  патріарха-предстоятеля  Української  Греко-Католицької
Церкви),  організовану  спільно  з  Інститутом  національного  відродження
ім. І. Ґерети  та  Тернопільсько-Зборівською  архиєпархією  УГКЦ.  Виставку
відвідали  та  підготували  сюжети  тележурналісти  телеканалу  ТТБ
Тернопільської  філії  Національної  суспільної  телерадіокомпанії  України,
телеканалу ІНТБ та телекомпанії ТV-4 для розміщення у випусках новин та на
власних веб-сайтах.

31  травня  головний  спеціаліст  відділу  інформації  та  використання
документів О. Сулима провела екскурсію для керівників гуртків національно-
патріотичного  виховання  області  за  документальними  виставками  «Рабів  до
раю не пускають» (пам’яті  Героїв Небесної  Сотні),  «Голос пам’яті» (до Дня
пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні),  «Нехай  нам  лишать  наш  мир,  спокій.  А  ми  будемо  будувати  свою
демократичну державу» (до річниці смерті Блаженнішого Любомира Гузара).

8  червня  відбувся  міжобласний  семінар-практикум  для  працівників
архівних установ Хмельницької  та Тернопільської  областей на тему «Робота
архівних установ в умовах децентралізації  та  адміністративно-територіальної
реформи» у м. Збараж на базі Національного заповідника «Замки Тернопілля».
Під  час  роботи  семінару  розглянуто  питання  діяльності  архівних  установ
Хмельниччини  та  Тернопільщини  в  період  реформування  органів  місцевого
самоврядування,  обговорено  проект  методичних  рекомендацій  «Діяльність
діловодної  служби  та  архівного  підрозділу  в  об’єднаній  територіальній
громаді». Для учасників семінару проведено екскурсію Збаразьким замком, під
час якої представлено виставку «Історія міста Збаража в старих документах,
світлинах, картах» (із фондів Державного архіву Тернопільської області).



12 червня  заступник директора-начальник відділу зберігання, обліку та
науково-довідкового апарату С. Найчук взяла участь у роботі круглого столу
«Публічна служба в Україні :  реалії та перспективи розвитку», приуроченого
100-річчю  запровадження  державної  служби  в  Україні,  який  провели
Національне агентство України з питань державної служби та Тернопільський
національний економічний університет.

 13  червня  головний  спеціаліст  відділу  інформації  та  використання
документів  О. Ковальчук  взяла  участь  у  II турі  Всеукраїнського  конкурсу
«Кращий державний службовець».

14  червня  uоловний  спеціаліст  відділу  інформації  та  використання
документів О. Сулима провела екскурсію за документальною виставкою «Рабів
до  раю  не  пускають»  (пам’яті  Героїв  Небесної  Сотні)  для  вихованців
Микулинецького центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій, творчості
дітей та юнацтва.

14  червня  начальник  відділу  формування  НАФ  та  діловодства
Т. Малиміна-Базиляк  провела  лекцію  для  відповідальних  осіб
райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад на тему
«Організація  діловодства  та  архівної  справи  в  установі»  у  Тернопільському
регіональному центрі  перепідготовки та підвищення кваліфікації  працівників
органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних
підприємств, установ та організацій.

19 червня  проведено короткотерміновий тематичний семінар за темою:
«Застосування  у  практику  роботи  положень  типової  інструкції  з
документування управлінської  інформації  в  електронній формі  та організації
роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого
обміну та типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних
та  місцевих  органах  виконавчої  влади,  затверджених  постановою  Кабінету
Міністрів  України від  17 січня 2018 року № 55» для відповідальних осіб  за
діловодство  та  архів  установ-джерел  комплектування  держархіву  у
Тернопільському  регіональному  центрі  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.
 

У Державному архіві Херсонської області

3 квітня  у приміщенні Державного архіву Херсонської області відкрито
виставку архівних документів «Собор душі Олеся Гончара», присвячену 100-
річчю від дня народження видатного українського письменника.  На виставці
представлені  архівні  документи,  що розповідають про громадську діяльність



Олеся  Терентійовича  як  депутата  Верховної  Ради  УРСР  та  СРСР,  особова
справа  користувача  читальної  зали  державного  архіву  Херсонської  області
О.Т.Гончара,  котрий  досліджував  матеріали  архіву  для  написання  романів
«Перекоп»,  «Таврія»  та  документи  про  заходи  держави,  громадськості  з
увічнення пам'яті видатного письменника.

 
 12, 18 квітня державним архівом області,  за підсумками комплексних

перевірянь  роботи  служб  діловодства,  експертних  комісій  та  архівних
підрозділів  установ,  проведено  два  семінари  з  удосконалення  номенклатур
справ на базі Управління з питань фізичної культури та спорту і Департаменту
соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

 17 квітня у приміщенні державного архіву області відкрилась виставка
архівних  документів,  присвячена  155-річчю  від  дня  народження  Фрідріха
Едуардовича  Фальц-Фейна,  засновника  заповідника  «Асканія-Нова».  В
експозиції представлені документи з фондів архіву, в т.ч. передані на державне
зберігання  у  2005 році  племінником  Ф.Е.Фальц-Фейна  бароном  Е.О.Фальц-
Фейном, та науково-довідкової бібліотеки.  

 24 квітня державним архівом Херсонської області проведені ІV архівні
читання «Історія в документах». Доповіді співробітників державного архіву та
інших  учасників  читань  були  присвячені  100-річчю  Української  революції
1917 –  1921 років  та  80-м  роковинам  масових  політичних  репресій  1937  –
1938 років, базувалися на документах державного архіву області. Захід відбувся
в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара у присутності
викладачів  та  студентів-істориків  Херсонського  державного  університету,
працівників та відвідувачів бібліотеки.

   
5 травня у приміщенні КЗ «Херсонський обласний госпіталь інвалідів та

ветеранів  війни»  Херсонської  обласної  ради  відкрита  виставка  архівних
документів «У полум'ї війни», присвячена Дню пам'яті та примирення жертв
Другої світової війни та Дню перемоги. На виставці представлені документи
про події Другої світової війни на Херсонщині.

8  травня в  прямому  ефірі  програми  «Ранковий  гість»  телеканалу
«Скіфія» директор Державного архіву Херсонської області В.О.Лебідь розповів
про документи, які відображають події Другої світової війни, навів маловідомі
факти  з  історії  Херсонщини  періоду  1941  -  1945  років,  окреслив  теми  для
майбутніх досліджень.

18  травня Державним  архівом  області  на  базі  архівного  сектору
Олешківської  районної  державної  адміністрації  для  установ-джерел
формування НАФ у зоні його комплектування проведений семінар-практикум з
питань ведення діловодства та збереженості документів установ.

 



18,20  травня співробітники  державного  архіву  області  взяли  участь  у
мітингах-реквієм,  що проводилися у  м.  Херсоні  з  нагоди Дня пам’яті  жертв
геноциду  кримськотатарського  народу  та  Дня  пам’яті  жертв  політичних
репресій. Також на веб-сайтах обласної державної адміністрації та державного
архіву  області  розміщено  документальну  виставку  он-лайн  «Технологія
репресій», підготовлену за архівно-слідчими справами реабілітованих осіб.

 29-31  травня  групою фахівців  державного  архіву  області  проведено
комплексну перевірку стану архівної справи у Горностаївському районі, під час
якої вивчено роботу архівного сектору, управління праці та соціального захисту
населення  райдержадміністрації,  трудового  архіву  Горностаївської  селищної
ради.

 
 

У Державному архіві Хмельницької області

2-29 квітня  у держархіві області експонувалася виставка архівних документів
присвячена 95-річчю з часу заснування районів області.

 
2-29  квітня  у  держархіві  області  експонувалася  виставка  архівних

документів  на  тему „Подоляни в  роки Великої  Вітчизняної  війни 1941-1945
роки”. 

 
9-29  квітня  у  держархіві  області  експонувалася  виставка  архівних

документів на тему „Поділля в період Центральної Ради”.
 

9-29  квітня  у  держархіві  області  експонувалася  виставка  архівних
документів на тему „Поділля в добу Гетьманату”.

 
9-29  квітня  у  держархіві  області  експонувалася  виставка  архівних

документів на тему „Кам’янець – столиця УНР”.
 

11  квітня  заступник  директора  архіву  К.  Бурдуваліс  взяла  участь  у
меморіальних заходах до Міжнародного дня визволення  в’язнів  нацистських
концтаборів.

 
12 квітня  в держархіві області відбулось засідання Експертно-перевірної

комісії  щодо  внесення  документів  органів  державної  влади  та  місцевого
самоврядування,  установ,  підприємств,  організацій  області  до  Національного
архівного фонду України.

 
12 квітня директор архіву В. Байдич взяв участь  в урочистих заходах з

нагоди  100-річчя  від  дня  народження  двічі  Героя  Соціалістичної  Праці  Г.
Ткачука у с. Лісоводах, Городоцького району.

 



12 квітня  директор архіву В. Байдич та головний наукових співробітник
В.  Галатир  взяли  участь  в  VIII  Всеукраїнській  науково-практичній
конференції ,,Духовні витоки Поділля: місцеве самоврядування в історії краю”,
що відбулась у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.

 
12  квітня у  Хмельницькій  гуманітарно-педагогічній  академії

експонувалася  виставка  архівних  документів  на  тему  ,,95-річчю  утворення
районів Хмельницької області присвячується”.

 
17  квітня  керівництво  Державного   архіву  Хмельницької  області  (В.

Байдич, К. Бурдуваліс, О. Войтович) та представники Інституту Національної
Пам’яті  Польщі (М. Квасняк,  М. Жулавнік,  М. Ліпинський,  Л. Пясецкий,  Д.
Левша) відвідали з діловою поїздкою м. Кам’янець-Подільський.

 
19 квітня заступник директора архіву К. Бурдуваліс в Держархіві області

провела  семінар  для  новопризначених  відповідальних  за  архівний  підрозділ
(архів)  підприємств,  установ,  організацій  Хмельницької  області  на  тему:
“Порядок  створення,  зберігання  та  використання  документів  Національного
архівного фонду України”.

 
20 квітня у рамках проведення акції “За чисте довкілля”  працівниками

держархіву області було проведено благоустрій прилеглої території установи.
 

23  квітня  робочою  групою  було  проведено  тематичну  перевірку
архівних установ Старокостянтинівського району.

 
26  квітня  заступник  директора  архіву  К.  Бурдуваліс  в  Департаменті

освіти  і  науки  обдержадміністрації  провела  семінар  на  тему:  “Нормативно-
правове, науково-методичне та інформаційне забезпечення організації архівної
справи  та  діловодства  у  дошкільних  закладах  Хмельницької  області  на  базі
міського департаменту освіти і науки”.

 
7-20  травня у  держархіві  області  експонувалася  виставка  архівних

документів на тему: „Остарбайтери – невільники не зі своєї волі”.
 

7-20  травня у  держархіві  області  експонувалася  виставка  архівних
документів на  тему:  „Безпідставно  репресовані”  до  Дня  пам'яті  жертв
політичних репресій.

 
8 травня  керівництво Держархіву взяло участь в заходах до Дня  пам’яті

та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
 

10  травня в  архівному  відділі  Летичівської  райдержадміністрації
відбулось  виїзне  засідання  Експертно-перевірної  комісії  щодо  внесення
документів  органів  державної  влади  та  місцевого  самоврядування,  установ,
підприємств, організацій області до Національного архівного фонду України.

 



11 травня   відбулась колегія Державного архіву Хмельницької області.
 

11 травня  директор архіву В. Байдич та головний науковий співробітник
відділу  інформаційних  технологій  В.  Галатир  взяли  участь  в  науковій
конференції  “Великий терор  на  Поділлі  (до  80-річчя  Великого  терору)”,  що
відбулася в Хмельницькому національному університеті.

 
21-31  травня  у  держархіві  області  експонувалася  виставка  архівних

документів з фондів особового походження Осліковського Миколи Сергійовича
на тему “Подільської землі сини”.

 
23-31  травня  працівники  держархіву  області  проходили  навчання  за

програмою  тематичного  короткострокового  семінару  «Пріоритети  розвитку
архівної справи на сучасному етапі державотворення» в  Хмельницькому центрі
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної
влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій.

 
26-27 травня  директор архіву В. Байдич взяв участь у  міжнародному

з’їзді архівістів та хранителів музеїв в Нагуєвичах Львівської області.
 

6 червня  заступник директора архіву К. Бурдуваліс в  архівному відділі
Ізяславської  райдержадміністрації  провела  семінар  на  тему  “Організація
архівної справи та діловодства в установах, підприємствах, організаціях різних
форм власності району”.

 
6  червня працівники  архіву  прослухали  інформацію  спеціалістів

облдержадміністрації на тему  “Відповідальність за корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення ”.

 
8  червня  працівники  архіву  взяли  участь  в  міжобласному  семінарі-

практикумі  “Робота  архівних установ  в  умовах  проведення  адміністративно-
територіальної реформи”, що відбувся у м. Збараж Тернопільської області.

 
14  червня  в  держархіві  області  відбулось  засідання  Експертно-

перевірної  комісії  щодо  внесення  документів  органів  державної  влади  та
місцевого  самоврядування,  установ,  підприємств,  організацій  області  до
Національного архівного фонду України.

 
14  червня  директор  архіву  В.  Байдич  взяв  участь  в  роботі  сесії

Хмельницької обласної ради.
 

15 червня  директор архіву В. Байдич взяв участь в круглому столі
“Стратегія реформування публічної служби в Україні”, присвяченого 100-річчю

запровадження державної служби України.  



19-24  червня  у  держархіві  області  експонувалася  виставка  архівних
документів до Дня Конституції України.

20  червня в  Хмельницькому  академічному   театрі  ім.  М.Старицького
експонувалася  виїзна  виставка  архівних  документів  на  тему   “Місцеве
самоврядування в документах Державного архіву Хмельницької області”.

 
26 червня  директор архіву  В. Байдич взяв участь у розширеному 

засіданні колегії Державної обласної адміністрації.
 

27 червня  директор архіву  В. Байдич взяв участь в урочистостях із 
вручення дипломів випускникам Хмельницького інституту МАУП.

 
27 червня  директор архіву  В. Байдич взяв участь в презентації вибраних

творів лауреата Національної премії імені Т. Шевченка – П. Гірника.

У Державному архіві Черкаської області

20  квітня  під  час  роботи  Міжнародної  науково-практичної
конференції «Революційні потрясіння початку ХХ ст. в Європі: геополітичний,
соціокультурний  і  антропологічний  виміри»,  що відбулася  в  Черкаському
національному  університеті,  держархівом  області  представлено  виставку
архівних документів  «Черкащина під час Української революції 1917-1921 рр.
Доба Гетьманату та Директорії УНР».

5 травня  на офіційному веб-сайті держархіву області розміщено on-line
виставку «Внесок працівників тилу в перемогу над нацизмом у Другій світовій
війні».

7 травня в читальному залі держархіву області презентовано  виставку
архівних  та  фотодокументів  До  Дня  пам’яті  та   примирення  і  73-річниці
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

 
20  травня   в  читальному  залі  держархіву  області  було  розміщено

добірку архівних документів, що висвітлюють  масові політичні репресії 1937-
1938 років.

23  травня експоновано  виставку  архівних   документів  та  друкованих
видань «До 100-річчя з часу утворення Холодноярської організації». 

29  травня  Центральним  державним  науково-технічним  архівом
(ЦДНТА) України спільно з Державним архівом Черкаської області проведено
виїзний  семінар  для  представників  установ,  підприємств  та  організацій  на
тему: "Забезпечення  збереженості  науково-технічної  документації  (НТД).
Проблеми  та  шляхи  їх  вирішення  на  сучасному  етапі".   У  рамках  семінару



учасники його були ознайомлені з тематичною підбіркою документів із фондів
Центрального  державного  науково-технічного  архіву  України  та  з  науково-
технічною  документацією,  що  зберігається  у  Державному  архіві  Черкаської
області.

30  травня    представлено  до  уваги  громадськості  в  читальному  залі
держархіву  області     добірку архівних та фотодокументів, присвячених 100-
річчю ухвалення Закону  про урочисту обітницю урядовців і суддів та присягу
військових на вірність Українській  Державі.

 
31  травня   працівники  Центрального  державного  науково-технічного

архіву (ЦДНТА) України та Державного архіву Черкаської  області  відвідали
відомчий  архів  Управління  містобудування  та  архітектури  Департаменту
містобудування,  архітектури,  будівництва  та  житлово-комунального
господарства Черкаської обласної державної адміністрації та надали методичну
допомогу  щодо  проведення  експертизи  цінності  та  упорядкування  науково-
технічної документації.

11  червня шляхом  ініціативного  інформування  Смілянському
краєзнавчому музею  надіслано копії виявлених документів Державного архіву
Черкаської області, що стосуються його історії та діяльності.

21 червня відбулося експонування виставки архівних та фотодокументів,
присвячених пам’яті жертв Другої Світової війни «Незабутні сторінки війни»
(До дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в України).

23 червня розпочалося експонування виставки архівних документів «До
110 –річчя   від  початку  демонстрації кіно у м. Черкаси».

26  червня   експонування  документальної  виставки  «Сторінки  історії
національного державотворення» (до Дня Конституції України).

 
 

  
У Державному архіві Чернігівської області

24  квітня   ефірі  філії  ПАТ «НСТУ»  «Чернігівська  регіональна  дирекція»
прозвучала  інформація  щодо  початку  експонування  фотодокументальної
виставки «Наш біль – Чорнобиль» (до річниці аварії на Чорнобильській АЕС).

25 квітня розпочато експонування фотодокументальної виставки «Наш біль –
Чорнобиль». Виставку відвідала студентська молодь.
4  травня  в  ефірі  філії  ПАТ «НСТУ» «Чернігівська  регіональна  дирекція»
прозвучала  інформація  щодо  початку  експонування  фотодокументальної
виставки «До 73-ї  річниці  Перемоги над нацизмом у Другій  світовій війні
1939–1945 років». 



7  травня   розпочато  експонування  фотодокументальної  виставки  «До  73-ї
річниці  Перемоги  над  нацизмом  у  Другій  світовій  війні  1939–1945  років».
Виставку відвідали радник голови Чернігівської обласної ради Никоненко Д.М.
та студентська молодь.

21 червня  в ефірі  філії  ПАТ «НСТУ» «Чернігівська  регіональна дирекція»
прозвучала  інформація  щодо  початку  експонування  фотодокументальної
виставки «До 100-річчя Державної служби України». 

22 червня розпочнеться експонування фотодокументальної виставки «До 100-
річчя Державної служби України».

 
25  червня  в ефірі  філії  ПАТ «НСТУ» «Чернігівська  регіональна дирекція»
прозвучала  інформація  щодо  початку  експонування  фотодокументальної
виставки «До Дня Конституції України». 

26 червня  розпочалося експонування фотодокументальної виставки «До Дня
Конституції України». 

 

 



             

 

 

 

  
 
 

                                 
  

 


	22 травня заступник начальника відділу зберігання документів НАФ Т.Положенцева та головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства О.Дудко взяли участь у літературно-мистецькому святі «Весна в Плютах», присвяченому 100-річчю створення системи архівних установ України.
	У Державному архіві Житомирської області
	6 квітня з нагоди відзначення 100-річчя від народження Олеся Гончара у держархіві області розгорнуто стендову виставку копій архівних документів та фотоматеріалів, що зберігаються у фондах державних архівних установ України.
	18 квітня на власному веб - сайті в рубриці «Документальні виставки он – лайн» розміщено цифрові копії архівних документів до 100-річчя Товариства Червоного Хреста України.
	24 квітня головний інженер держархіву області Довгоп’ятий О.О. взяв участь у заходах (проведення естафети поколінь) з нагоди  Всесвітнього дня охорони праці під девізом: «Захищене і здорове покоління» та 100-річчя з дня утворення технічної інспекції праці профспілок, які було організовано Федерацією профспілок Житомирської області.
	25 квітня у приміщенні держархіву області розгорнуто стендову виставку копій архівних документів та фотоматеріалів «До річниці Чорнобильської катастрофи».
	
	15 червня у Державному архіві Запорізької області відкрито виставку архівних документів «До 100-річчя запровадження державної служби України», яка розміщена також на веб-сайті архіву.


