
                   ХРОНІКА АРХІВНОГО  ЖИТТЯ

                                 В УКРДЕРЖАРХІВІ

4 липня Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова та 

заступник Голови Державної архівної служби України Ігор Бондарчук взяли 

участь в урочистих заходах з нагоди відзначення 105-річчя Київського науково-

дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

5 липня Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова 

взяла участь у засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової 

та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, 

інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності.

5 липня відбулося засідання вченої ради Українського науково-

дослідного інституту архівної справи та документознавства. 

9 липня Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова 

взяла участь у засіданні Оргкомітету з підготовки та відзначення 27-ї річниці 

Незалежності України, яке відбулося під головуванням Віце-прем’єр-міністра 

Павла Розенка.

10 липня Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова і 

завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 



історичних наук, професор Марина Палієнко відвідали Урядовий контактний 

центр. 

12 липня відбулася зустріч Голови Державної архівної служби України 

Тетяни Баранової з головою Чернігівської обласної державної адміністрації 

Валерієм Кулічем. 

16 липня Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова 

провела зустріч із координатором пошуково-дослідницького 

проекту “Радянські та німецькі військовополонені та інтерновані” Народного 

союзу Німеччини з догляду за військовими похованнями доктором Хайке 

Вінкель. 

18 липня Голова Укрдержархіву Тетяна Баранова взяла участь в 

урочистостях з нагоди сторічного ювілею української юстиції. 

19 липня відбулося засідання Центральної експертно-перевірної комісії 

Державної архівної служби України.

24 липня у конферец-залі комплексу споруд центральних державних 

архівних установ України під головуванням Голови Укрдержархіву Тетяни 

Баранової відбулося чергове засідання колегії Державної архівної служби 

України. 

20 серпня Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова 

взяла участь у прес-конференції, організованій Міністерством юстиції України 

в Національному інформагентстві "Укрінформ" щодо змін у порядку 

копіювання архівних документів.

23 серпня за участі Голови Державної архівної служби України Тетяни 

Баранової у Центральному державному архіві вищих органів влади та 

управління України відкрито виставку архівних документів, присвячену 27-й 



річниці незалежності України та 100-річчю відродження української 

державності. 

23 серпня Державною архівною службою України підготовлено виставку

архівних документів «Українська державність: Відродження. 100 років», 

присвячену 27-й річниці незалежності України та 100-річчя відродження 

української державності. 

23 серпня Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова 

взяла участь в офіційній церемонії урочистого підняття Державного Прапора 

України у м. Києві за участю Прем’єр-міністра України Володимира 

Гройсмана.

24 серпня Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова 

взяла участь в урочистих заходах з нагоди святкування 27-ї річниці 

незалежності України.

3 вересня Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова 

зустрілась із представником Національного архіву Фінляндії Дмитром 

Фроловим для обговорення питань активізації співробітництва між 

українськими та фінськими архівістами. 

6 вересня Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова та

заступник Голови Державної архівної служби України Ігор Бондарчук провели

робочу нараду з директорами центральних державних архівів України.

7 вересня відбулося спільне засідання громадської та науково-експертної

рад при Укрдержархіві.

13 вересня відбулося засідання Нормативно-методичної комісії 

Державної архівної служби України. 
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25 вересня у конференц-залі Центрального державного архіву-музею 

літератури і мистецтва України відбувся Другий щорічний круглий стіл 

«Українські архіви: виклики та реалії». 

 

27 вересня  Державною архівною службою України на базі Державного 

центру збереження документів Національного архівного фонду проведено 

стажування реставраторів державних архівів України.

         У ДЕРЖАВНИХ  АРХІВНИХ  УСТАНОВАХ

 У Центральному державному архіві вищих органів влади та

управління України  

2 липня на офіційному сайті ЦДАВО України опубліковано документальну

виставку до Дня Конституції України

3  липня  у  рамках  проекту  “Українська  революція:  архівні  хроніки”

ЦДАВО  України  презентував  “Календар  Української  революції.  Липень

1918 року” 

4 липня  у ЦДАВО України розпочалася практика студентів 2-го курсу

історичного  факультету  Київського  національного  університету  імені  Тараса

Шевченка 



16 липня  директор архіву Н. Маковська взяла участь у зустрічі Голови

Державної  архівної  служби  Т. Баранової  із  координатором  пошуково-

дослідницького  проекту  “Радянські  та  німецькі  військовополонені  та

інтерновані”  Народного  союзу  Німеччини  з  догляду  за  військовими

похованнями доктором Хайке Вінкель

18 липня  директор ЦДАВО України Н. Маковська та співробітники архіву

взяли  участь  в  урочистому  відкритті  виставки  до  100-річного  ювілею

української  юстиції  “...Без права не може існувати держава”,  що відбулося в

Музеї “Будинок митрополита “Національного історико-культурного заповідника

“Софія Київська” 

27 липня  на  офіційному сайті  ЦДАВО України розміщено  електронну

виставку документів “До 1030-річчя хрещення Київської Русі”

27 липня  у рамках проекту “Гортаючи архівні сторінки” в читальному

залі  архіву  представлено  добірку  документів  “До  1030-річчя  хрещення

Київської Русі”

Липень  документи ЦДАВО України увійшли до експозиції фотовиставки

“Культурна  дипломатія  України:  світовий  тріумф  “Щедрика”,  присвяченої

пам’яті  диригента,  композитора  О. А. Кошиця,  яка  була  відкрита  біля

Національного  академічного  театру  опери  та  балету  України  імені

Т. Г. Шевченка (м. Київ)

1  серпня  директор  ЦДАВО  України  Н. Маковська  зустрілася  з

директором  Каунаського  окружного  Архіву  Гінтарасом  Дручкусом  для

обговорення питань та надання копій документів для виставки “Кінець Першої

світової  війни:  рішучий  поворот  до  сучасної  Європи”,  що  відкриється  у

листопаді 2018 р. у головному Виставковому залі Військового музею Вітаутаса

Великого в м. Каунас (Литовська Республіка) 



1 серпня  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. Серпень”

20 серпня  директор ЦДАВО України Н. Маковська взяла участь у прес-

конференції,  організованій  Міністерством  юстиції  України  в  Національному

інформагентстві  “Укрінформ”  щодо  змін  у  порядку  копіювання  архівних

документів

20 серпня  директор ЦДАВО України Н. Маковська надала коментарі для

сюжету телеканалу “Еспрессо” до Дня Незалежності України  

23 серпня  Голова Державної  архівної  служби Т. Баранова   та  директор

архіву Н. Маковська відкрили в ЦДАВО України виставку архівних документів

до Дня Державного Прапора та 100-річчя відродження української державності

23 серпня  у рамках проекту “Гортаючи архівні сторінки” в читальному

залі архіву відбулася презентація добірки архівних документів про Державний

Прапор України

23 серпня  документи з фондів ЦДАВО України представлені на виставці

архівних  документів  “Українська  державність:  Відродження.  100  років”,  що

експонувалася в приміщенні Київської міської державної адміністрації

3 вересня  директор ЦДАВО України Н. Маковська взяла участь у зустрічі

Голови  Державної  архівної  служби  України  Т. Баранової  із  представником

Національного архіву Фінляндії  Дмитром Фроловим для обговорення питань

активізації співробітництва між українськими та фінськими архівістами. У ході

зустрічі представник Національного архіву Фінляндії відвідав ЦДАВО України,

де ознайомився з документами, що представляють інтерес для фінської сторони

та стосуються історичного минулого фінського народу



3  вересня  у  рамках  проекту  “Календар  Української  революції”  на

офіційному сайті архіву розміщено добірку документів про події вересня 1918

року

5  вересня  відбулося  підписання  договору  про  співробітництво  між

Національним історико-меморіальним заповідником “Биківнянські могили” та

Центральним державним архівом вищих органів влади та управління України

12  вересня  начальник  відділу  використання  інформації  документів

О. Єфремова  взяла  участь  у  відкритті  виставки  “Голодомор-геноцид  мовою

чисел” у Національному музеї “Меморіал жертв Голодомору”, для підготовки

якої були використані документи ЦДАВО України

18 вересня  директор архіву Н. Маковська взяла участь у брифінгу на тему

“Нова  культурна  парадигма  країни:  нематеріальний  культурний  ресурс  як

важіль  розвитку  громад”,  що  проходив  у  Національному  інформагентстві

“Укрінформ”

19  вересня  відбулося  підписання  договору  про  співпрацю  щодо

підготовки  та  видання  збірника  архівних  документів  “Світовий  тріумф

“Щедрика”  –  100  років  культурної  дипломатії  України”  між  Українським

центром  культурних  досліджень  та  Центральним  державним архівом  вищих

органів влади та управління України. Договір передбачає також підготовку та

видання  інших  інформаційних  матеріалів  науково-просвітницького  проекту

“Світовий тріумф “Щедрика” – 100 років культурної дипломатії України”

25 вересня  керівництво  та  співробітники архіву  взяли  участь  у  роботі

Другого щорічного круглого столу “Українські архіви: виклики та реалії”, що

відбувся у конференц-залі Центрального державного архіву-музею літератури і

мистецтва України

28  вересня  у  ЦДАВО  України  проведено  оглядову  екскурсію  для

учасників круглого столу місій ОБСЄ. Співробітники архіву ознайомили гостей



із роботою архіву, складом та змістом документів, що зберігаються у фондах

архіву.

У Центральному державному архіві громадських об’єднань

України

3 липня  на веб-сайті ЦДАГО України розміщено оцифрований опис № 1

фонду  № 7  «Центральний  комітет  Ленінської  комуністичної  спілки  молоді

України (Молодь за демократичний соціалізм)»

5  липня   в  ЦДАГО України  відбулась  зустріч  колективу  архіву  з

українським політичним і  громадським діячем,  народним депутатом України

ІV-VІІІ скликань,  лідером політичної  партії  Громадський  рух  «Рідна  країна»

М.В. Томенком

7 липня   до 30-ї річниці створення Української Гельсінської Спілки на

веб-сайті ЦДАГО України розміщено виставку документів із фондів архіву

2-13  липня  в  ЦДАГО України  проходила  архівна  практика  студентів

історичного  факультету  Київського  національного  університету  імені  Тараса

Шевченка,  в  ході  якої  вони  ознайомились  з  діяльністю  архіву  та  набули

практичних  навичок  з  основних  напрямків  його  роботи –  формування

Національного архівного  фонду,  забезпечення  збереженості  документів  та  їх

використання



10-13 липня  в ЦДАГО України відбувались практичні  заняття,  під час

яких  працівники  реставраційної  майстерні  архіву  обмінювались  досвідом

роботи  з  ремонту,  реставрації  та  оправлення  документів  Національного

архівного фонду з колегами-реставраторами із  Галузевого державного архіву

СБУ

18 липня  до 100-річчя української юстиції ЦДАГО України взяв участь у

спільній виставці «Становлення та розвиток Міністерства юстиції України», на

якій  було  представлено  оригінали  документів  із  фондів  архіву  (в  Музеї

«Будинок митрополита» Національного заповідника «Софія Київська»)

26  липня   в  ЦДАГО України  відбулася  зустріч  директора  архіву

О.В. Бажан та Голови Всеукраїнської профспілки персоналу органів та установ

пенітенціарної  системи  О.А. Андрієнка.  В  ході  зустрічі  було  досягнуто

домовленості  про  подальшу  співпрацю  з  питань  організації  діловодних

процесів  у  Профспілці  та  формування  Національного  архівного  фонду  її

документами

15 серпня до 100-річчя архівної системи України в науково-практичному

журналі  «Архіви  України»  (№ 2-3  за  2018 р.,  стор. 176-192)  вийшла  друком

стаття «Історія архівної справи у документах ЦДАГО України», підготовлена

завідувачем  сектору  використання  інформації  та  довідкового  апарату

І.В. Журжою

17 серпня  до 50-ї річниці «Празької весни» на сторінці ЦДАГО України

у соціальній мережі Facebook представлено архівний документ про ті події

23  серпня  до  27-ї  річниці  незалежності  України  в  читальному  залі

ЦДАГО України відкрито виставку документів із фондів архіву



23 серпня  до Дня незалежності України ЦДАГО України взяв участь у

спільній  виставці  «Українська  державність:  Відродження.  100  років»,

розміщеної на веб-порталі Укрдержархіву

29 серпня  до 150-ї річниці від дня народження української письменниці,

перекладачки,  драматурга,  громадської  діячки  Людмили  Старицької-

Черняхівської  на  сторінці  ЦДАГО України  у  соціальній  мережі  Facebook

розміщено документи з її архівної кримінальної справи

4 вересня  до 140-ї річниці від дня народження державного та суспільно-

політичного  діяча  Федора  Крижанівського  на  сторінці  ЦДАГО України  у

соціальній мережі Facebook розміщено документи з його архівної кримінальної

справи

11-14  вересня  2018 р.  співробітники  реставраційної  майстерні

ЦДАГО України  взяли  участь  у  роботі  ХІ Міжнародної  науково-практичної

конференції  на  тему  «Наукова  реставрація.  Історія,  сучасність,  шляхи

модернізації»

12  вересня   до  85-х  роковин  Голодомору  1932-1933 років

ЦДАГО України взяв участь у виставці «Голодомор – геноцид мовою чисел»,

на  якій  представлено  документи  з  фондів  архіву  (в  Національному  музеї

«Меморіал жертв Голодомору»)

  18  вересня   документи  із  фондів  ЦДАГО України  представлені  на

виставці  «Донбас:  переPROчитання образу»,  що відкрилась в Національному

музеї історії України

21 вересня 2018 р. на веб-сайті ЦДАГО України розміщено оцифровані

описи фондів партизанських формувань, що діяли в роки Другої світової війни



22 вересня головний науковий співробітник ЦДАГО України В.В. Горєва

взяла  участь  у  роботі  науково-практичної  конференції  «Участь  українських

чехів у створенні Першої Чехословацької Республіки», організованій Чеською

національною радою України з нагоди святкування 100-річчя Чехословаччини,

та презентувала невелику добірку копій документів НАФ, що зберігаються в

архіві

25 вересня  співробітники ЦДАГО України взяли участь  у роботі  2-го

щорічного круглого столу архівістів  «Українські архіви: виклики та реалії» під

егідою  Спілки  архівістів  України  за  підтримки  Державної  архівної  служби

України,  кафедри  архівознавства  та  спеціальних  галузей  історичної  науки

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  Українського

науково-дослідного  інституту  архівної  справи  та  документознавства,

центральних та обласних державних архівів.

У Центральному державному архіві зарубіжної україніки

 

27 липня на офіційному веб-сайті ЦДАЗУ, у соціальній мережі Facebook

розміщено  документальну  онлайн-виставку  «Визволення  вірою»,  присвячену

1030-річчю  хрещення  Київської  Русі-України.  На  виставці  представлені

документи  української  еміграції,  що  розповідають  про  традиції  святкування

ювілейних дат хрещення Київської Русі-України, тернистий шлях Української

православної  церкви  до  автокефалії,  а  також  про  трагічні  події  вітчизняної

http://www.tsdazu.gov.ua/index.php/ua/component/content/article/1374


історії,  пов’язані  з  комуністичним  терором  1920–1940  рр.,  жертвами  якого

стали мільйони українців, передусім духовенство, діячі науки і культури.

27  липня у  дар  ЦДАЗУ  надійшла  колекція  документів  із  приватного

архіву  родини  Петра  й  Ольги  Матули  –  відомих  українських  громадсько-

політичних і релігійних діячів у США. 

20 серпня головний архівіст ЦДАЗУ Надія Лихолоб взяла участь у роботі

Першого  світового  форуму  українознавчих  суботніх  та  недільних  шкіл  і  V

Міжнародній конференції «Українська мова у світі» (Львів, 17–22 серпня 2018

р.).  Форум  проходив  на  виконання  Указу  Президента  України   «Про

невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови». 

23 серпня на офіційному веб-сайті ЦДАЗУ, у соціальній мережі Facebook

розміщено документальну онлайн виставку  «Ми вільні  і  ми  разом!» до  27-ї

річниці  проголошення  незалежності  України.  На  виставці  представлено

документи  майже   30  українських  закордонних  громадсько-політичних

організацій, діяльність яких була спрямована на ідейну та фінансову підтримку

визвольного  руху  в  Україні,  об’єднання  українців  задля  здобуття  Україною

незалежності.

23 серпня у газеті центральних органів влади України «Урядовий кур’єр»

вийшла  друком  стаття  провідного  наукового  співробітника  відділу

використання  інформації  документів  ЦДАЗУ Віри  Фазлєєвої  «Неперервність

української державності підтверджує грамота»

23  серпня  надрукована  стаття  провідного  наукового  співробітника

відділу  використання  інформації  ЦДАЗУ  Віри  Фазлєєвої  «Історія  однієї

грамоти,  що  зберігається  в  Центральному  державному  архіві  зарубіжної

україніки в Києві» у часописі «NOVAгазета» (США, Нью-Йорк).

http://www.tsdazu.gov.ua/index.php/ua/online/47-all/1382-230818.html


1  вересня  начальник  відділу  формування  НАФ  ЦДАЗУ  Дмитро

Решетченко  взяв  участь  у  заходах  до  100-річчя  від  дня  народження  Ігоря

Качуровського  (1918–2013),  українського  поета,  перекладача,  прозаїка,

літературознавця,  педагога,  радіожурналіста,  де  він  виступив  із  доповіддю

«Документальна  спадщина  Ігоря  Качуровського  у  контексті  збереження

історичної  пам’яті  української  діаспори».  Це  стало  продовженням  плідної

співпраці ЦДАЗУ із Благодійним фонду «Ніжен» (директор Микола Шкурко),

що  у  березні  2018  р.  була  започаткована  архівним  фондом  особового

походження Ігоря Качуровського.

24 вересня за сприяння очільника Фундації імені Олега Ольжича Сергія

Кота  до  ЦДАЗУ  надійшли  друковані  видання  від  відомого  українського

громадського діяча у США Михайла Гереця, борця за визнання Голодомору в

Україні геноцидом.

25 вересня колектив ЦДАЗУ взяв участь у Другому щорічному круглому

столі  «Українські  архіви:  виклики  та  реалії»,  що  відбувся  у  конференц-залі

Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України.

27  вересня директор  ЦДАЗУ  Ірина  Мага  взяла  участь  у  засіданні

Експертно-фондової  ради  з  питань  безоплатної  передачі  вилучених  або

конфіскованих культурних цінностей, обернутих відповідно до закону в дохід

держави при Міністерстві культури України (Національна історична бібліотека

України, м. Київ, вул. Лаврська, 9).

  У Центральному державному електронному архіві України



4 липня  директор ЦДЕА України Ковтанюк Ю. С. взяв участь у робочій

нараді  з   обговорення  Методології  підготовки  електронних  форм  звітності

архівних  установ,  підготовленої  ЦДЕА  України  у  співпраці  з  Українським

науково-дослідним  інститутом  архівної  справи  та  документознавства

(УНДІАСД) на виконання доручення Голови Укрдержархіву Баранової Т. І.

10 липня  директор ЦДЕА України Ковтанюк Ю. С. разом із заступником

начальника  відділу  взаємодії  із  державними  органами  та  інформаційно-

аналітичного  забезпечення  Державної  архівної  служби  України

Денисенком О. В.  взяли  участь  у  відкритій  зустрічі  «Особливості  закупівель

центральними органами виконавчої влади програмних та технічних засобів в

рамках  законодавства  про  Національну  програму  інформатизації».  Захід

організовано Державною установою «Професійні  закупівлі»,  що належить до

сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

19 липня  директор ЦДЕА України Ковтанюк Ю. С. взяв участь у робочій

нараді,  присвяченій  обговоренню  нового  формату  електронного  документа.

Захід  відбувся  за  ініціативою  Державного  агентства  з  питань  електронного

урядування України

 24 липня директор  ЦДЕА  України  Ковтанюк Ю. С.  разом  із

працівниками Державної архівної служби України провели навчальний семінар

для керівного складу установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву

та  державних архівів  областей,  присвячений впровадженню в архівній сфері

електронного документообігу 

 31  липня  −17  серпня розробником  системи  АТ  «ІнфоПлюс»  на  базі

ЦДЕА України проведено 5 навчальних семінарів по роботі в СЕД АСКОД, у

яких взяли участь 25 працівників Укрдержархіву та установ, що належать до

сфери  її  управління,  а  саме:  ЦДЕА  України,  ЦДАВО  України,  ЦДКФФА

України ім. Г. С. Пшеничного, ЦДІАЛ України, УНДІАСД

 9 серпня   директор  ЦДЕА  України  Ковтанюк  Ю.  С.  взяв  участь  у

першому засіданні міжвідомчої робочої групи, створеної наказом Державного



агентства з питань електронного урядування України,  для опрацювання питань

щодо змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі

питання документування управлінської діяльності»

20 серпня  заступник директора ЦДЕА України Паламарчук Л. В. взяла

участь  у  прес-конференції  Міністерства  юстиції  України  «Зміни  у  порядку

копіювання архівних документів», що відбулася під головуванням заступника

Міністра  юстиції  України  Чернишова Д. В.  в  приміщенні  Українського

національного інформаційного агентства «Укрінформ»

 22 серпня  заступник  директора  Паламарчук Л. В.  взяла  участь  у

засіданні  міжвідомчої робочої  групи з підготовки пропозицій щодо внесення

змін  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  17.01.2018  №  55  «Деякі

питання документування управлінської діяльності»

 31 серпня  керівництвом  ЦДЕА  України  разом  із  спеціалістами  з

інформаційних  технологій  та  працівниками  Галузевого  державного  архіву

Міністерства оборони України проведено робочу нараду з питання створення

централізованого  цифрового  фонду користування  документами Міністерства

оборони України та надання віддаленого доступу до інформації цих документів

в електронній формі

 11 вересня  директор  ЦДЕА  України  Ковтанюк Ю. С.  зустрівся  із

студентами  IV-V  курсів  кафедри  документознавства  та  інформаційно-

аналітичної  діяльності Київського  національного  університету  культури  і

мистецтв та  взяв  участь  в  обговоренні  питань  щодо  застосування  сучасних

технологій  для  керування  документаційними  процесами,  організації

електронного  документообігу,  електронного  діловодства  та  архівного

зберігання електронних документів

 12 вересня  провідний  архівіст  відділу  інформаційних  технологій  та

захисту інформації  Горбач О. С.  взяв  участь  у 8-му щорічному Datacenters  &

Security Innovation Forum 2018, що проходив  в конференц-залі БЦ «Compass

FM». Організатором форуму виступила». Організатором форуму виступила Компанія «Бізнес Саміт»



 13 вересня  провідний  архівіст  відділу  інформаційних  технологій  та

захисту  інформації  Горбач О. С.  взяв  участь  у  конференції Reimagine  2018

Ukraine, що відбулася в концертному клубі Stereo Plaza;

 з метою поповнення  фонду особового походження ЦДЕА України № 19

«Кузьма Скрябін (Кузьменко Андрій Вікторович) (1968 – 2015 рр.) український

співак,  музикант,  лідер  гурту  «Скрябін»  начальники  відділів  формування

Національного архівного фонду Кручініна Т. Г. та забезпечення збереженості та

обліку  документів  Чернятинська Ю. Г.  12.09.2018  відвідали  всеукраїнську

прем’єру фільму «Місто, в якому не ходять гроші», що відбулася у кінотеатрі

«Жовтень»,  м.  Київ,  знятого  за  мотивами  однойменної  повісті  Андрія

Кузьменка, 15.09.2018  відвідали великий стадіонний концерт до          50-річчя

Андрія Кузьменка,  що проходив на «Арені Львів»,  м.  Львів та зустрілися із

фондоутворювачем  ЦДЕА  України,  мамою  Андрія  Кузьменка,  Ольгою

Михайлівною

 25 вересня  керівництво та працівники ЦДЕА України взяли участь у

роботі 2-го щорічного Круглого столу архівістів «Українські архіви: виклики та

реалії»,  що  відбувся  в конференц-залі  ЦДАМЛМ  України;  директор  ЦДЕА

України  Ковтанюк Ю. С.  взяв  участь  у  засіданні  Науково-експертної  ради  з

питань розвитку інфраструктури відкритих ключів України при Міністерстві

юстиції України.

У Центральному державному архіві-музеї літератури і

мистецтва України

 

5  липня   відбулося  урочисте  відкриття  виставки  –  «Київські  мотиви.

Адреси  і  адресати».  Виставка  оригінальних поштових листівок  кінця  ХІХ –

першої  третини  ХХ  ст.»,  яка   є  спільним  проектом  Архіву-музею,



Вишгородського  історико-культурного  заповідника,  Музею  історії  моди

Марини Іванової, колекціонерів Дмитра Піркла та Василя Михальчука

10  липня  відбулась  зустріч  працівників  ЦДАМЛМ  України  з  Л.  В.

Стельмах, під час якої було передано на постійне зберігання нове надходження

документів  із  сімейного  архіву  родини  Стельмахів.  Фонд  №  66  (Стельмах

Михайло Панасович,  письменник оп 1;  од.зб.  419;  1914-1987рр.)  поповнився

архівними матеріалами Михайла Панасовича Стельмаха та документами його

сина, кіносценариста Стельмаха Ярослава Михайловича

13 липня у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з

нагоди 80-річного ювілею Героя України, народного артиста України, лауреата

Національної премії України імені Тараса Шевченка,  кавалера орденів «Знак

Пошани»,  «За  заслуги»  III ступеня,  академіка  Академії  мистецтв  України

Мирослава  Михайловича  Скорика  на  інформаційних  ресурсах  ЦДАМЛМ

України представляємо документи, що зберігаються ЦДАМЛМ України

13 липня  у рамках віртуального проекту «Франківці у фондах Архіву-

музею»  на  інформаційних  ресурсах  ЦДАМЛМ  України  розміщено

інформаційне  повідомлення,  присвячене  фундатору  українського  театру,

режисеру, викладачу М. М. Крушельницькому

 

16  липня  Фонд  театрознавця  М. Г. Лабінського  у  ЦДАМЛМ  України

поповнився архівними матеріалами про життя і творчість Леся Курбаса

16 липня у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з

нагоди 110-річчя українського поета, письменника і літературознавця Василя

Барки (справж. ім'я Василь Костянтинович Очерет) на інформаційних ресурсах

ЦДАМЛМ  України  представляємо  документи,  що  зберігаються  ЦДАМЛМ

України



18  липня  у  ЦДАМЛМ України  відбувся  семінар-практикум «Робота  з

документами особового походження: експертиза цінності, архівне описування»

25 липня  У ЦДАМЛМ України відбувся День інформації, присвячений

новим надходженням до Довідково-інформаційного фонду ЦДАМЛМ України

26  липня  у  рамках  віртуального  проекту  «Архів-музей  на  допомогу

вчителям»  на  інформаційних  ресурсах  ЦДАМЛМ  України  розміщено

повідомлення,  присвячене  представнику  «Розстріляного  відродження»,

українському  поету,  перекладачу,  літературознавцю  Миколі  Костянтиновичу

Зерову (1890–1937)

27  липня  відбулось  чергове  засідання  Науково-методичної  ради

ЦДАМЛМ України, на якому розглянуто огляд «Олесь Гончар у документах

ЦДАМЛМ України (до 100-річчя від дня народження)»

31  липня  до  ЦДАМЛМ  України  завітали  співробітники  Державної

наукової  архітектурно-будівельної  бібліотеки  імені  В. Г. Заболотного  та

ознайомились із експозицією нового виставкового проекту – «Київські мотиви.

Адреси  і  адресати.  Виставка  оригінальних  поштових  листівок  кінця  ХІХ  –

першої третини ХХ ст.». Співробітники бібліотеки оглянули виставку «Собор

душі» до 100-річчя О. Т. Гончара та 50-річчя видання роману «Собор»

3 серпня  у рамках віртуального проекту «Франківці  у  фондах Архіву-

музею»  на  інформаційних  ресурсах  ЦДАМЛМ  України  розміщено

інформаційне  повідомлення,  присвячене  актрисі  театру  і  кіно

Н. К. Копержинській

8 серпня  у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з

нагоди 110-ої  річниці  від  дня  народження  українського  письменника  та



драматурга  Якова Васильовича Баша на інформаційних ресурсах ЦДАМЛМ

України розміщено документи, що зберігаються у ЦДАМЛМ України

10 серпня на сайті ЦДАМЛМ України розміщено  повну онлайн-версію

виставкового  проекту  «150-річчю  Національної  опери  України

присвячується…»

14  серпня  українська  письменниця,  постійний  фондоутворювач

ЦДАМЛМ України Віра Вовк надіслала нову книгу «Вітряк на перехрестю»,

яка включена до бібліотечної колекції Архіву-музею

15 серпня Архівно-музейний комплекс «Літературно-мистецькі Плюти»,

який є відділом Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва

України, створив власну сторінку у соціальній мережі Facebook

16 серпня  У рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з

нагоди 85-річчя  від  дня  народження  української  оперної  співачки,  народної

артистки  СРСР  Бели  Андріївни  Руденко  представляємо  документи,  що

зберігаються ЦДАМЛМ України

22 серпня відбулася зустріч доктора історичних наук, доцента, завідувача

кафедри  документознавства  Переяслав-Хмельницького  державного

педагогічного університету імені Григорія Сковороди Інни Демуз з директором

ЦДАМЛМ України Оленою Чижовою. Під час зустрічі відбулося підписання

угоди  про  співпрацю  між  кафедрою  документознавства  Переяслав-

Хмельницького  державного  педагогічного  університету  імені  Григорія

Сковороди та Центральним державним архівом-музеєм літератури і мистецтва

України.  Угодою передбачено  проходження  практики  студентів  навчального

закладу  на  базі  ЦДАМЛМ  України,  проведення  спільних  наукових  та

культурних заходів, обмін досвідом та надання методичної допомоги

https://www.facebook.com/pluti777/
http://csam.archives.gov.ua/ukr/vistavki_online/vistavka_10082018/
http://csam.archives.gov.ua/ukr/vistavki_online/vistavka_10082018/


30  серпня  у  рамках  віртуального  проекту  «Архів-музей  на  допомогу

вчителям»  на  інформаційних  ресурсах  ЦДАМЛМ  України  розміщено

повідомлення,  присвячене  представнику  «Розстріляного  відродження»,

українському  письменнику-новелісту  і  перекладачу  Григорію  Михайловичу

Косинці

4 вересня  у Національному музеї Тараса Шевченка відбулося відкриття

виставки  «Два  голоси  однієї  родини»,  присвяченої  145-річчю  від  дня

народження художника і педагога Фотія Красицького – внучатого племінника

Тараса  Шевченка.  У  підготовці  проекту  узяли  участь  Національний  музей

Тараса Шевченка, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва

України та Національний художній музей України

4  вересня  у  ЦДАМЛМ  України  відбулася  екскурсія  для  любителів

активного дозвілля, яких об’єднує благодійний фонд «Життєлюб»

6 вересня  архівіст відділу формування Національного архівного фонду

України  ЦДАМЛМ  України  Сергій  Володимирович  Онищенко,  відомий  в

літературі  як  Сергій  Батурин,  здобув  перемогу  у  Всеукраїнському

літературному  конкурсі  прозових  україномовних  видань  «DNIPRO-BOOK-

FEST»»

7 вересня у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з

нагоди 120-річчя від дня народження видатної української актриси театру та

кіно  Ужвій  Наталії  Михайлівни  представляємо  документи,  що  зберігаються

ЦДАМЛМ України

11  вересня  відбулася  презентація  монографії  кандидата  філологічних

наук Галини Карпінчук «Михайло Новицький – шевченкознавець»,  видана у

рамках проекту «Наукова книга» (молоді вчені)». У виданні використано низку



матеріалів  з  архівного  фонду  М.  Новицького,  що зберігаються  у  ЦДАМЛМ

України

 

14  вересня  у  рамках  віртуального  проекту  «Архів-музей  на  допомогу

вчителям»  на  інформаційних  ресурсах  ЦДАМЛМ  України  розміщено

повідомлення,  присвячене  представнику  «Розстріляного  відродження»,

українському  письменнику-байкарю  і  громадському  діячу  Сергію

Володимировичу Пилипенку

25  вересня  у  конференц-залі  Центрального  державного  архіву-музею

літератури і мистецтва України відбувся 2-й щорічний круглий стіл «Українські

архіви: виклики та реалії». Захід відбувся під егідою Спілки архівістів України

за підтримки Державної архівної служби України, кафедри архівознавства та

спеціальних  галузей  історичної  науки  історичного  факультету  Київського

національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,  Українського  науково-

дослідного  інституту  архівної  справи  та  документознавства,  центральних

державних  архівів  та  державних  архівів  областей  і  об’єднав  не  лише

працівників архівних установ,  а й науковців,  дослідників,  усіх кого цікавить

сьогодення та майбуття української архівної справи

25 вересня у меморіальному музеї А.Б. Солов’яненка у селищі Козин до

дня  народження  оперного  співака  пройшов  святковий  круглий  стіл

«Український голос, який співав усьому світу»

  

26 вересня у рамках віртуального проекту «Франківці у фондах Архіву-

музею»  на  інформаційних  ресурсах  ЦДАМЛМ  України  розміщено

інформаційне  повідомлення,  присвячене  актрисі  театру  і  кіно, театральному

педагогу і режисеру П. М. Нятко-Табачниковій.



 

У Центральному державному кінофотофоноархіві

України імені Г. С. Пшеничного  

 

23 липня  в день пам’яті Святого Рівноапостольного князя Володимира

на офіційному веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного презентовано

добірку  фотодокументів  із  фондів  архіву  «Шлях  крізь  віки:  до  1030-річчя

хрещення Київської Русі – України».

8  серпня у  рамках  інноваційного  освітнього  проекту  «M». Організатором форуму виступилаedia  T»eenz»,

організованого  за  ініціативи  Міністерства  інформаційної  політики  України

спільно  з  ГО «Укрмедіа»  та  Київським  молодіжним  центром,  ЦДКФФА

України  ім.  Г.  С.  Пшеничного  проведено  ознайомчу  екскурсію   з  показом

кінодокументів для слухачів курсу – учнів старших класів та першокурсників

вищих навчальних закладів.

 

13  серпня на  офіційному  веб-сайті  ЦДКФФА  України  ім.  Г.  С.

Пшеничного   розміщено  добірку  фотоетюдів  із  колекції  архіву,  присвячену

Всесвітньому дню фотографії

До 27-ї річниці незалежності України на офіційному веб-сайті ЦДКФФА

України ім.  Г.  С.  Пшеничного розміщено виставку архівних фотодокументів

«Гасла незалежності»

23  серпня  на  офіційному  веб-сайті  ЦДКФФА  України

ім. Г. С. Пшеничного  презентовано  добірку  фотодокументів  «Театр  –  це  моє



життя…», присвячену 120-й річниці від дня народження української актриси

Н. Ужвій

 12  вересня Директор  архіву  В.  Берковський  та  начальник  відділу

використання  інформації  документів  Т.  Макарова  взяли  участь  у  відкритті

виставки «Голодомор-геноцид мовою чисел» і презентації збірника матеріалів

Міжнародної наукової конференції «Штучні голоди в Україні ХХ століття», що

відбулись в Національному музеї «Меморіал жертв Голодомору»

14  вересня  директор  архіву  В.  Берковський взяв  участь  у  авторській

радіопередачі О. Алфьорова «Історичні фрески» на радіо «Культура»

24  вересня до  100-річчя  від  дня  народження  українського  педагога

В. Сухомлинського   на  офіційному  веб-сайті  ЦДКФФА  України

ім. Г. С. Пшеничного розміщено тематичну відеодобірку з фондів архіву

25 вересня співробітники архіву взяли участь у 2-му щорічному круглому

столі  «Українські  архіви:  виклики та реалії»,  що відбувся  у  конференц-залі

Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України.

У Центральному  державному науково-технічному архіві України  

 

2  липня у  ЦДНТА  України  проведено  екскурсію  для  студентів-

практикантів  ІІ курсу  історичного  факультету  Харківського  національного

університету імені В. Н. Каразіна.

Студенти  відвідали  архівосховище,  ознайомилися  з  роботою

мікрофільмуючого  обладнання  та  сканера  мікроформ  для  створення  копій

документів. Головний науковий співробітник відділу використання інформації



документів Олена Мащенко розповіла про історію архіву, склад його фондів,

основні напрями роботи структурних підрозділів. 

 

3 липня на офіційному веб-сайті ЦДНТА України відкрилася віртуальна

експозиція  он-лайнової  виставки  документів  «Проекти  вокзалів  у  фондах

ЦДНТА України». 

На виставці представлено документацію з проектування 7 вокзалів,  що

зберігається у ЦДНТА України:

1) залізничний вокзал у м. Київ (Ф. Р-47);

2) залізничний вокзал на станції Кишинів (Молдова) (К. 1-343);

3) залізничний вокзал у м. Челябінськ (РФ) (К. 1-345);

4) залізничний вокзал на станції Одеса (К. 1-344);

5) пасажирський річковий вокзал у м. Київ (К. 1-9);

6) морський вокзал у м. Одеса (К. 1-44, к. 1-117);

7) аеровокзал у м. Київ (Бориспіль) (К. 1-90).

До  експозиції  увійшли  архівні  документи  з  4  фондів:  Р-6  Головне

управління  проектних  робіт  по  житлово-цивільному  і  комунальному

будівництву  «Київпроект»  УКБу  (Управління  капітального  будівництва)

Міськвиконкому,  м.  Київ;  Р-46  «ЧорноморНДІпроект»  –  філія  Державного

проектно-вишукувального  і  науково-дослідного  інституту  морського

транспорту  «СоюзморНДІпроект»  Міністерства  морського  флоту  СРСР,  м.

Одеса;  Р-47  фонд  особового  походження  академіка  архітектури  Бекетова

Олексія  Миколайовича;  Р-195  Державний  проектно-вишукувальний  інститут

«Київдіпротранс» Міністерства транспортного будівництва СРСР, м. Київ.

Виставку можна переглянути за посиланням:

http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/exhibitions-uk/284-exhibitions-2018-07-03 

(українською);

http://www.archive.gov.ua/index.php/ru/exhibitions-ru/285-exhibitions-2018-07-03 

(російською).

 

http://www.archive.gov.ua/index.php/ru/exhibitions-ru/285-exhibitions-2018-07-03
http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/exhibitions-uk/284-exhibitions-2018-07-03


6 липня директор ЦДНТА України Марат Балишев та начальник відділу

використання  інформації  документів  ЦДНТА  України  Анна  Алєксєєнко  на

запрошення  голови  оргкомітету  проф.  С.  І.  Посохова  взяли  участь  у  роботі

Міжнародного  наукового  семінару  «Урбаністичні  студії  в  Україні:  актуальні

питання  (установча  сесія)».  У ході  запланованої  дискусії  сторони окреслили

напрями взаємодії щодо реалізації міжнародного наукового проекту «Практики

саморепрезентації  багатонаціонального  міста  в  індустріальну  та

постіндустріальну добу».

 

12  липня  у  газеті  «Время»  вийшла  стаття  «Никакой  романтики:  у

архивных  документов  –  цифровое  будущее».  У  ній  йдеться  про  актуальні

питання діяльності сучасних архівів, які обговорювалися у Харкові на засіданні

Міжнародного  круглого  столу  «Проблеми  інформатизації:  процеси

цифровізації (теорія і практика)» у червні поточного року. Керівники провідних

центральних  архівів  Марат  Балишев  (ЦДНТА  України)  та  Юрій  Ковтанюк

(ЦДЕА України) в інтерв’ю журналістці поділилися своїм баченням реалізації

головного  пріоритету  Державної  архівної  служби  України  на  2018  рік  –

цифровізація усіх процесів архівної справи та діловодства.

Зі статтею можна ознайомитися на сайті газети за посиланням:

http://timeua.info/post/kharkov/nikakoj-romantiki-u-arhivnyh-dokumentov---

cifrovoe-budushee--12205.html.

 

2  серпня  у  газеті  «Харьковские  известия»  опубліковано  статтю

начальника відділу використання інформації документів Анни Алєксєєнко «З

«Україною» в  серці  Харкова  (документи  про  проектування  кіноконцертного

залу «Україна» з фонду ЦДНТА України)».

Публікацію  присвячено  55-річчю  від  дня  введення  в  експлуатацію

ККЗ «Україна»  –  однієї  з  перших  у  країні  споруд  з  вантовими  покриттями

сідловидної  форми,  побудованої   із  застосуванням  нових  для  свого  часу

прогресивних  конструкцій  та  матеріалів.  У  ній  наводяться  відомості  щодо

розробки проекту, задумів проектувальників, оригінальності архітектурного та

http://timeua.info/post/kharkov/nikakoj-romantiki-u-arhivnyh-dokumentov---cifrovoe-budushee--12205.html
http://timeua.info/post/kharkov/nikakoj-romantiki-u-arhivnyh-dokumentov---cifrovoe-budushee--12205.html


конструктивного вирішення будівлі та інша цікава інформація, що міститься у

проектній документації з фонду Р-2 (комплексу 1-3) ЦДНТА України.

Зі статтею можна познайомитися на сайті газети за посиланням:

http://izvestia.kharkov.ua/on-line/20/1274924.html.

 

23 серпня на виконання Указу Президента України від 11 квітня 2018 р. 

№99/2018 «Про відзначення 27-ї річниці незалежності України» у ЦДНТА 

України відбулися урочисті збори колективу. Директор ЦДНТА України М. А. 

Балишев привітав колег зі святом та окреслив першочергові завдання архіву на 

найближчу перспективу. Науковий співробітник відділу використання 

інформації документів Г. С. Голубкіна виступила з доповіддю, присвяченою 27-

й річниці незалежності та сторіччю відродження української державності, 

охарактеризувала основні віхи багатовікової боротьби українського народу за 

незалежність. Співробітники ЦДНТА України взяли участь в обговоренні 

питань про основні події відродження української державності, персоналій 

багатовікової історії українського державотворення.

 

26 серпня на офіційному веб-сайті ЦДНТА України розміщено виставку

документів   «Зразки  шахтного  обладнання  у  фондах  ЦДНТА  України»,

приурочену  до  Дня  шахтаря.  Для  експонування  відібрано  конструкторсько-

технологічну документацію та звіти про науково-дослідні роботи, присвячені

розробці  спеціального  обладнання  для  шахтного  будівництва,  видобутку  і

транспортування вугілля, підвищенню продуктивності та забезпеченню безпеки

шахтного виробництва. 

Виставку можна переглянути за посиланням:

http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/exhibitions-uk/320-exhibitions-2018-08-26

(українською);

http://www.archive.gov.ua/index.php/ru/exhibitions-ru/321-exhibitions-2018-08-26  (російською).

 

4 вересня на виконання Указу Президента України від 11 квітня 2018 р.

№99/2018 «Про відзначення 27-ї річниці незалежності України», відповідно до

http://www.archive.gov.ua/index.php/ru/exhibitions-ru/321-exhibitions-2018-08-26
http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/exhibitions-uk/320-exhibitions-2018-08-26
http://izvestia.kharkov.ua/on-line/20/1274924.html


наказу ЦДНТА України від 26.06.2018 р. №66 про участь ЦДНТА України у

відзначенні 27-ї річниці незалежності України та Дня Державного   Прапора

України у ЦДНТА України проведено День архівної інформації на відзначення

27-ї  річниці  незалежності  України.  У  заході  взяли  участь  представники

громадської організації  «Ветерани АТО Індустріального району м. Харкова»,

ветеран антитерористичної операції М. О. Білостоцький, співробітники ЦДНТА

України.

Директор ЦДНТА України М. А. Балишев виступив з вітальним словом,

голова  ради  ГО  «Ветерани  АТО Індустріального  району  м.  Харкова»  О.  В.

Соколов доповів про участь у відсічі збройної агресії у Донецькій та Луганській

областях,  директор  музею  історії  Харківського  національного  університету

будівництва  та  архітектури  М.  О.  Білостоцький  розповів  про  перспективи

створення у Харкові музею АТО.

 

4  вересня  у  журналі  «Энергобизнес»  опубліковано  статтю  провідного

спеціаліста відділу використання інформації документів Юлії Коваль «Развитие

трубопроводной нефтегазовой системы в документах ЦГНТА Украины».

Публікація  приурочена  до  Дня  працівників  нафтової,  газової  та

нафтопереробної промисловості, який в Україні щорічно відзначається в другу

неділю вересня, згідно з Указом Президента від 12.08.1993 № 302/93. У статті

наводяться відомості щодо проектування нафто- та газотранспортної системи

України  та  країн  колишнього  Радянського  Союзу.  У публікації  використана

проектна  документація  з  фондів  Р-84  (комплексів  1-97,  1-143),  Р-111

(комплексів 1-294, 1-295) ЦДНТА України. 

Зі статтею можна ознайомитися на сайті журналу за посиланням:

http://e-b.com.ua/get/?t=energo&id=83799 

 

17–18  вересня у  рамках  реалізації  договору  між  ЦДНТА  України  та

Харківським  національним  університетом  будівництва  та  архітектури  для

студентів I  курсів  механіко-технологічного  та  сантехнічного  факультетів

http://e-b.com.ua/get/?t=energo&id=83799


проведено дві  екскурсії,  в  ході  яких гості  архіву ознайомилися з  основними

принципами комплектування, зберігання і реставрації документів НАФ.

Студенти відвідали структурні підрозділи ЦДНТА України, оглянули

устаткування для створення копій страхового фонду та цифрових копій фонду

користування документів. Окремі групи екскурсантів супроводжували наукові

співробітники відділу використання інформації документів Дмитро Ожиганов та

Ганна Голубкіна. 

20  вересня  у  ЦДНТА  України  розпочав  роботу  короткотерміновий

семінар  з  підвищення  кваліфікації  спеціалістів  державних  архівів  України  з

питань організації роботи з науково-технічною документацією. У ньому взяли

участь  фахівці  державних  архівів  Донецької  та  Луганської  областей.  На

семінарі  розглянуто  питання  експертизи  цінності  та  науково-технічного

опрацювання,  збереження  та  обліку,  використання  та  реставрації  науково-

технічної документації, віднесеної до складу НАФ.

 

28  вересня начальник  відділу  використання  інформації  документів

ЦДНТА  України  Анна  Алєксєєнко  взяла  участь  у  роботі  конференції  XV

Астаховські читання «Символічний капітал історика» із доповіддю «Історик і

архів: виміри взаємодії в сучасній парадигмі».

У Державному архіві Дніпропетровської області 

12  липня проведено  комплексну  перевірку  роботи  архівного  відділу

Синельниківської  райдержадміністрації,  архівного  відділу  Синельниківської

міської  ради та  Трудового  архіву при Синельниківській  районній раді.  Стан

архівної  справи  у  перевірених  установах  перебуває  на  належному  рівні.  У

наданих  рекомендаціях  зазначено,  що  потребують  вирішення  питання  із

забезпечення  архівів  сучасним  технічним  обладнанням  для  ведення



електронних баз даних та проведення роботи з комплектування документами

особового походження й фотодокументами. 

26  липня у  приміщенні  Державного  архіву  Дніпропетровської  області

відкрито документальну виставку, присвячену  1030-ї річниці Хрещення Русі.

22  серпня з  нагоди  Дня  Державного  Прапора  України,  27-ї  річниці

незалежності  України  та  100-річчя  відродження  української  державності

держархівом області  організовано тематичну виставку архівних документів і

фотоматеріалів  «Українська  державність:  Відродження.  100  років»,  яка

демонструвалася  на  стендах  біля  будинків  за  адресами:  м. Дніпро,

пр. Олександра  Поля,  1,  вул.  Михайла  Грушевського,  89.  Фоторепортаж

розміщено на  веб-сайті архіву (http://dp.archives.gov.ua/).  

22  серпня на  веб-сайті  архіву  розміщено  оновлену  он-лайн  виставку

«Україна – рух до незалежності». 

23  серпня співробітники  архіву  взяли  участь  в  урочистостях  до  Дня

Державного Прапора України.

27 вересня в держархіві області проведено семінар з відповідальними за

архіви  працівниками  медичних  установ  з  питань  збереження  документів,

упорядкування архівних справ, складання описів, номенклатур.

   

У Державному архіві Житомирської області

 

13  липня  у  приміщені  Державного  архіву  Житомирської  області  розгорнуто

стендову виставку на тему  «До 140-річчя заснування Житомирського пивзаводу». 

25   липня   представники  державного  архіву  області  взяли  участь  у

культурному  заході,  який  відбувся  в  літературно-меморіальному  музеї

В.Г.Короленка  і  був  присвячений  165-річчю  від  дня  народження  видатного

письменника. 

27  липня   у приміщені Державного архіву Житомирської області  розгорнуто

стендову виставку на тему «До 1030 – річчя хрещення Київської Русі».



28 липня  делегації працівників держархіву області взяли участь у заходах

з  нагоди 1030-річчя  хрещення  Київської  Русі-України,  які  відбувалися  в  м.

Києві.

3  серпня  в  студії  Житомирської  філії  ПАТ  «Національної  суспільної

телерадіокомпанії  України»  відбувся  прямий  ефір  з  головним  спеціалістом

відділу  використання  інформації  документів  НАФ  та  довідкового  апарату,

краєзнавцем Р.Ю. Кондратюком  з нагоди 50-річчя  від дня його народження.  

20  серпня   у  приміщені  Державного архіву Житомирської  області  відкрито

стендову виставку копій архівних документів та періодичної преси під назвою

«До Дня незалежності України». 

22-27 серпня у  приміщенні  Житомирської  облдержадміністрації  тривала

виставка архівних документів до 27-ї річниці незалежності України та 100-річчя

відродження  української  держав,  підготовлена  Державним  архівом

Житомирської області.

7  вересня  з нагоди  Дня фізичної культури і спорту України та до 60-

річчя створення Житомирського футбольного клубу «Полісся» у приміщенні

Державного архіву Житомирської області розгорнуто стендову виставку копій

архівних документів зазначеної тематики.

17  вересня   у держархіві  області  його  працівники  провели  оглядову

екскурсію  для  студентів  Житомирського  економіко-гуманітарного  інституту

вищого навчального  закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку

людини «Україна».

Студенти  ознайомилися  із  процесами   формування  Національного

архівного фонду, пошуку архівної інформації у фондах архіву та виготовлення

електронних  файлів  архівних  документів  під  час  створення  фонду

користування,  умовами  зберігання  архівних  документів  та  роботами  з

реставрації та ремонту документів.

17  вересня   на  базі  Центру  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації

працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,

державних  підприємств,  установ  і  організацій  заступник  начальника  відділу

формування  НАФ  та  діловодства  Т.С.  Гаращук  виступила  з  лекцією  для



секретарів об’єднаних територіальних громад на тему «Організація діловодства

та архівне зберігання документів».

17  вересня   у  приміщені Державного архіву Житомирської області  відкрито

стендову  виставку  копій  архівних  документів  «До  85-річчя  Житомирської

музичної школи №1 імені Бориса Лятошинського».

У Державному архіві Запорізької області

25 липня відбулося засідання колегії, на якому  підбито підсумки роботи

державного  архіву  та  архівних  установ  області  за  І  півріччя  2018  року,

розглянуто  питання  про  стан  виконавської  дисципліни  та  контролю  за

виконанням  документів у  Державному  архіві  Запорізької  області  та  про

виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України

з питань реалізації державної кадрової політики, про стан роботи з кадрами та

підвищення кваліфікації  кадрів у Державному архіві  Запорізької  області  за  І

півріччя 2018 року.

21 серпня на офіційному веб-сайті Державного архіву Запорізької області

до  Дня  Незалежності  України  розміщено  виставку  архівних  документів

«Незалежній Україні 27 років».

24  серпня до  Дня  Незалежності  України  на  майдані  Героїв  перед

будівлею Запорізької  обласної  державної  адміністрації  і  Запорізької  обласної

ради  експонувалася  виставка  архівних  документів  «Українська  державність:

Відродження. 100 років».

26 вересня  у Державному архіві Запорізької області відбулося засідання

колегії,  на  якому розглянуто  питання:  про  план  роботи  Державного  архіву

Запорізької  області  на  ІV квартал  2018 року;  про  роботу  архівного  відділу



Бердянської 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. Бердянська  за  період з  липня  2016  року  до  вересня

2018 року.

У Державному архіві Івано-Франківської області

 

27 липня до 1030-річчя хрещення Київської Русі в приміщені Державного 

архіву Івано-Франківської області презентовано виставку інформаційно-

просвітницьких банерів під назвою «Андрей Шептицький – предстоятель 

Української греко-католицької церкви». 

20  серпня  до  Дня  Незалежності  України  на  офіційному  веб-сайті

Державного  архіву  Івано-Франківської  області  в  рубриці  «Документальні

online-виставки» розміщено тематичну онлайн виставку «Любіть всім серцем

Україну».

У Державному архіві м. Києва

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

практика студентів ІІ курсу історичного факультету Київського національного

університету імені Тараса Шевченка  

3 липня директор архіву О. Я. Панченко, начальник відділу інформації та

використання документів І. П. Дубок для студентів Київського національного



університету  імені  Тараса  Шевченка  провели  вступну  лекцію  та  екскурсію

приміщеннями архіву.

13  липня  заступник  директора – начальник  відділу  забезпечення

збереженості  документів,  обліку та довідкового апарату О. В. Спольнік взяла

участь  у  засіданні  секції  VI «Фінансове  забезпечення.  Міжнародне  та

міжрегіональне  співробітництво.  Kyiv Smart City.  Діяльність  комунальних

підприємств  та  бюджетних  організацій.  Залучення  громадян  до  процесів

формування, реалізації та контролю міської політики» робочої групи з відбору

проектів розвитку для формування проекту Плану заходів на 2019-2010 роки з

реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

24 липня директор архіву О. Я. Панченко взяв участь у засіданні колегії

Державної  архівної  служби  України  у  конференц-залі  комплексу  споруд

центральних державних архівних установ.

16 серпня відбулося засідання ЕПК архіву.

16 - 17  серпня директор  архіву  О. Я. Панченко,  голова  первинної

профспілкової організації архіву Н. І. Соловйова, завідувач сектору діловодного

забезпечення Г. Д. Крамаренко в Українському домі взяли участь в презентації

Всеукраїнського експо-проекту «Мистецькі жнива».

20  серпня  у  читальному  залі  архіву  відкрилася  виставка  архівних

документів «До 27-ї річниці незалежності України».

20 серпня директор архіву О. Я. Панченко взяв участь у прес-конференції

заступника  Міністра  юстиції  України  Д. В. Чернишова,  голови  Державної

архівної служби України Т. І. Баранової, організованої Міністерством юстиції

України в Національному інформагентстві «Укрінформ» щодо змін у порядку

копіювання архівних документів.

23  серпня  директор  архіву  О. Я. Панченко  під  час  урочистих  зборів

привітав  колектив  з  нагоди  Дня  Державного  Прапора  України  та  Дня

незалежності України. Співробітники архіву поклали квіти на могили загиблих

учасників  антитерористичної  операції  (операції  об’єднаних  сил)  на

Лук'янівському військовому кладовищі.

30 серпня відбулося засідання ЕПК архіву.



2  вересня  начальник  відділу  інформації  та  використання  документів

І. П. Дубок,  архівіст  І  категорії  С. Ю. Карамаш  на  каналі  українського  радіо

«Культура»  (72,86  FM». Організатором форуму виступила)  взяли  участь  в  радіопередачі  Нелі  Грабовської

«Часомір»  (огляд  документів  Державного  архіву  м. Києва  про

О. В. Добровольського та В. М. Челомея).

10 - 21  вересня  співробітники  архіву  підвищували  кваліфікацію:

заступник  директора – начальник  відділу  забезпечення  збереженості

документів,  обліку  та  довідкового  апарату  О. В. Спольнік  за  професійною

програмою  підвищення  кваліфікації  державних  службовців  категорії  „Б”

(керівники) в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної

академії  державного  управління  при  Президентові  України;  головний

спеціаліст  відділу  формування  НАФ  та  діловодства  (відповідальна  особа  з

питань запобігання та виявлення корупції) А. В. Закрасняний за професійною

програмою  підвищення  кваліфікації  державних  службовців  категорії  „В”

(спеціалісти)  з  питань запобігання  та  виявлення  корупції  у  Всеукраїнському

центрі  підвищення  кваліфікації  державних  службовців  і  посадових  осіб

місцевого  самоврядування;  головний  спеціаліст – керівник  кадрової  служби

Н. І. Крот  за  професійною  програмою  підвищення  кваліфікації  державних

службовців  та  посадових  осіб  місцевого  самоврядування  категорії  „В”

(спеціалісти)  в  Київському  міському  центрі  перепідготовки  та  підвищення

кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

10  вересня начальник  відділу  формування  НАФ  та  діловодства

А. П. Дмитренко взяв участь у засіданні Комісії з питань роботи із службовою

інформацією Київської міської державної адміністрації.

11  вересня  відбулося  засідання  науково-методичної  ради  архіву  щодо

розгляду  та  рекомендації  до  друку  статей  співробітників  архіву

С. Ю. Карамаша  «Вітчизняний  досвід  підтримки  «бойового  духу»  екіпажів

військових кораблів ВМС збройних сил України (за документами Державного

архіву  м. Києва)»,  «Нововиявлені  архівні  джерела  про  «київський  період»

навчання  і  життя  видатного  українського  вченого  В. М. Челомея»  та



А. Е. Ийслуу «Державна служба київського губернатора часів Миколи І:  між

покровительством  і  здібностями  (на  прикладі  цивільного  губернатора

Фундуклея Івана Івановича)».

11 вересня  в архіві відбулася розширена нарада за участю начальників

відділів  Головного  управління  Пенсійного  фонду  України  в  місті  Києві,

начальників архівних відділів районних у місті Києві державних адміністрацій

щодо  поліпшення  взаємодії  з  органами  Пенсійного  фонду  України  в  місті

Києві, а також внесення змін до нормативно-правових актів України.

27 вересня відбулося засідання ЕПК архіву.

27  вересня  начальник  відділу  формування  НАФ  та  діловодства

А. П. Дмитренко  взяв  участь  у  нараді  за  участю  голови  Державної  архівної

служби  України  Т. І. Баранової  в  Апеляційному  суді  м. Києва  з  питань

реорганізації суду.

27  вересня начальник  відділу  інформації  та  використання  документів

І. П. Дубок,  завідувач  сектору  діловодного  забезпечення  Г. Д. Крамаренко

взяли  участь  у  нараді  під  головуванням  виконувача  обов’язків  керівника

апарату  Київської  міської  державної  адміністрації  Л. Я. Верес  щодо

забезпечення  дотримання  вимог  закону  України  «Про  захист  персональних

даних»  під  час  реєстрації  документів  в  інформаційно-телекомунікаційній

системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва

АСКОД».

27  вересня  начальник  відділу  інформації  та  використання  документів

І. П. Дубок  ознайомила  студентів  Київського  вищого  професійного  училища

будівництва та дизайну  з основними напрямами діяльності та складом фондів

архіву. 

27-29 вересня архівіст І категорії С. Ю. Карамаш взяв участь у роботі 17-

ої  Всеукраїнської  наукової  конференції  «Актуальні  питання  історії  науки  і

техніки»,  присвяченої  120-річчю  Київського  політехнічного  інституту,  120-

річчю  від  дня  народження  В. В. Данилевського,  20-річчю  Державного

політехнічного музею, де виступив з доповіддю «Електричні годинники Києва



30-ти  річної  давнини  у  документах  Державного  архіву  міста  Києва».   Тези

доповіді С. Ю. Карамаша  увійшли до збірника матеріалів конференції.

У Державному архіві Кіровоградської області 

 

5 липня відбулося засідання колегії  Державного архіву  Кіровоградської

області,  присвячене  підбиттю підсумків  роботи  державних  архівних установ

області та архівних відділів міських рад у І півріччі 2018 року. 

7  липня директор  Державного  архіву  Кіровоградської області,  голова

обласної організації Національної спілки краєзнавців України О. Бабенко взяв

участь  в  урочистостях  з  нагоди  вручення  дипломів  випускникам

Кіровоградського  інституту  розвитку  людини  та  Центральноукраїнського

юридичного коледжу.

10 липня на офіційному сайті Державного архіву Кіровоградської області

розміщено добірку архівних документів та матеріалів «До історії храмів нашого

краю»  (з нагоди відзначення в області 1030-річчя хрещення Київської Русі –

України); видано книгу провідного наукового співробітника Державного архіву

Кіровоградської області, кандидата філологічних наук  В. Білоуса та історика,

краєзнавця О. Радченко «Польські громадяни-біженці в УРСР (1939-1941 рр.)».

11 липня у Державному архіві Кіровоградської області відбулася зустріч із

заступником  командира  3-го  полку  спеціального  призначення  з  морально-

психологічного забезпечення  Збройних Сил України С. Францішкевичем,  під

час  якої  передано  до  архіву  комплект  плакатів  про  загиблих

військовослужбовців, які проходили службу у військових підрозділах в/ч А0680

(3-й  полк  спеціального  призначення)  та  загинули  під  час  проведення

Антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил). 

14-16 липня директор Державного архіву Кіровоградської області,  голова

обласної організації Національної спілки краєзнавців України О. Бабенко взяв
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участь  у  Літературно-краєзнавчій  архівно-музейній  експедиції  «Шляхами

Корифеїв», організованій спільно з Інститутом літератури НАН України.

15,  24-25  липня,  10  та  12  вересня робочою  групою  архіву  проведено

перевірки  стану  архівної  справи  та  діловодства  в  Бобринецькому,

Гайворонському, Маловисківському, Петрівському районах.

 25 липня директор  Державного архіву  Кіровоградської області,   голова

обласної  організації  Національної  спілки краєзнавців  України О. Бабенко,  як

модератор,  а  також  провідний  науковий  співробітник  архіву,  кандидат

філологічних наук В. Білоус взяли участь у засіданні «круглого столу» за темою

«Хрещення  Київської  Русі:  міфи,  реальність,  актуальність»  (в  обласному

художньому музеї). 

26  липня тематичну  рубрику  офіційного  сайту  Державного  архіву

Кіровоградської області «Видатні  особистості  нашого  краю»  поповнено

новими  документами  про  засновника  новаторської  педагогіки,  письменника,

публіциста  В.Сухомлинського (з  нагоди  відзначення  100-річчя  від  дня

народження).

27  липня Державним  архівом  Кіровоградської  області  підготовлено  та

розміщено в холі корпусу №1 інформаційний стенд до 1030-річчя Хрещення

Київської Русі-України. 

01 серпня, 18 вересня поповнено новими документами тематичну рубрику

офіційного  сайту  архіву  «Пам'ятні  та  знаменні  дати  Другої  світової  війни

1939-1945 рр.». 

10 серпня у  конференц-залі  Державного  архіву  Кіровоградської області

відбулася урочиста академія, присвячена 1030-річчю Хрещення Київської Русі-

України, за участі наукових співробітників архіву, відомих краєзнавців області,

ветеранів АТО, священнослужителів Кіровоградської єпархії УПЦ КП на чолі з

преосвященним владикою Марком. Учасникам академії представлено виставку

архівних документів «Християнство в Центральній Україні». 

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/lang_dok_3V.php
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/lang_dok_3V.php
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/vonks/sukhomlinsky/exh.php
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/vonk.php


16 серпня на офіційному сайті Державного архіву Кіровоградської області

розміщено документальну виставку  архівних документів  «Здобуття Україною

незалежності та регіональна преса початку 1990-х років».

17  серпня тематичну  рубрику  офіційного  сайту  архіву  «Видатні

особистості  нашого  краю» поповнено  новими  документами  про  О. Журливу

(Котову),  вчительку  української  мови  і  літератури,  співачку,  поетесу,  члена

Спілки письменників (з нагоди  120-річчя від дня її народження).

20 серпня поповнено новими документами тематичну рубрику офіційного

сайту  Державного  архіву  Кіровоградської області «Кіровоградській

області – 80».

22 серпня у  конференц-залі  Державного  архіву  Кіровоградської області

відбулася презентація виставки архівних документів та матеріалів «Українська

державність:  Відродження.  100 років»; головний  архівіст  архіву  І.  Петренко

взяв  участь  у  радіопередачі  «РАДІОДЕНЬ.  День  пам'яті  жертв  політичних

репресій  та  80-ті  роковини  Великого  терору  -  масових  політичних  репресій

1937-1938рр.» на радіо «Скіфія-Центр».

23 серпня з нагоди Дня Державного Прапора України та напередодні Дня

незалежності  України  працівниками  Державного  архіву  Кіровоградської

області було  покладено  квіти  до  пам’ятної  дошки  Герою  України,  лідерові

«Народного руху», кандидату у Президенти України 1991 року В.Чорноволу на

фасаді корпусу № 2 архіву.

4 вересня у рамках акції «Збережімо історію нащадкам: подаруймо архіву

документ!»  відомий  кропивницький  колекціонер,  член  Національної  спілки

краєзнавців  України  Ю. Тютюшкін  передав  Державному  архіву

Кіровоградської  області  значну  частину  зібраних  ним  фотоматеріалів,  що

віддзеркалюють  виробниче  та  громадське  життя  колективу  Авіаремонтного

заводу. 

18  вересня на  офіційному  сайті  Державного  архіву  Кіровоградської

області розміщено  добірку  архівних  документів  та  матеріалів  «У  ворожому

тилу. З     історії партизанського руху на Кіровоградщині у 1941-1944 рр.»  . 

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2018/09-21/exh.php
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2018/09-21/exh.php
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/80-kir.php
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/80-kir.php
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/vonks/jurliva/exh.php
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/vonks/jurliva/exh.php
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/vonk.php
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/vonk.php
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2018/08-15/exh.php
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/v/2018/08-15/exh.php


У Державному архіві Львівської області

 31 липня    заступник директора – начальник організаційно-аналітичного

відділу  Л.П.Білас  взяла  участь  у  нараді  голови  облдержадміністрації  О.М.

Синютки за участі голів райдержадміністрацій,  міських голів міст обласного

значення,  голів  сільських  рад  та  голів  ОТГ  Львівської  області  ,  керівників

департаментів та управлінь облдержадміністрації  щодо підсумків роботи за  I

півріччя 2018 року.

21  серпня  заступник  директора  –  начальник  організаційно-аналітичного

відділу Л.П.  Білас взяла участь у семінарі  для уповноважених осіб з  питань

запобігання  та  виявлення  корупції  структурних  підрозділів

облдержадміністрації  на  тему  «  Корупційне  правопорушення  і

правопорушення, пов’язане з корупцією» та «Запобігання та протидія проявам

корупції».

22 серпня  оприлюднено он-лайновий варіант тематичної виставки архівних

документів «На шляху до Незалежності -  до Дня Державного Прапора України

та  27-ї  річниці  незалежності  України» на  офіційному веб-сайті  архіву  та  на

офіційних  сторінках  архіву  у  мережі  Facebook.Департамент  внутрішньої  та

інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації підготував

10  виставкових  стендів,  з  використанням  макетів  архівних  документів,

підготовлених  Державною  архівною  службою  України,  які  розміщені  на

проспекті Свободи, біля пам’ятника Т.Г. Шевченку у м. Львові.

23 серпня  керівництво та працівники Державного архіву Львівської області

взяли участь в урочистій церемонії підняття Державного прапора України за

участі керівництва Львівської облдержадміністрації, обласної ради, керівників

структурних  підрозділів  Львівської  облдержадміністрації,  громадськості,

місцевих ЗМІ.

24 серпня працівники Державного архіву Львівської області взяли участь в

урочистих заходах Львівської обласної державної адміністрації з нагоди 27-ї

річниці незалежності України.



27-28 серпня  у Державному архіві Львівської області перебувала делегація

представників  Каунаського  окружного  архіву  (Литва)  для   ознайомлення  з

архівними  документами,  що  стосуються  історії  Литви,  міста  Каунаса  та

Каунаського  регіону.  У  рамках  цього  візиту відбулася  зустріч  литовських

архівістів   з директором   Державного архіву Львівської області І. Мартенс та

відповідальними працівниками Державного архіву Львівської області.  У ході

спілкування  з  литовськими  архівістами  відбувся  обмін  досвідом  щодо

використання  інформації  архівних  документів,  забезпечення  іх  зберігання,

оцифрування архівних документів.

30 серпня 2018 року он-лайновий варіант тематичної виставки «З історії

кооперативу  «Сільський  господар»  в  Східній  Галичині  у  20-30  роках  XX

століття»

( за документами Державного архіву Львівської області) 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.

5-7  вересня   головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації

документів Хлопецька А.В. та головний спеціаліст відділу формування НАФ

та  діловодства  Шестакова  А.Є  взяли  участь  у  Міжнародній  конференції 

«Архіви в тоталітарних державах Центральної та Східної Європи»  (м. Люблін

–  Сандомеж,  Республіка  Польща з  доповіддю  «Політико-пропагандистська

діяльність архівістів первинної комсомольської організації архівів м. Львова у

1940-1941 рр.»

12 вересня   науковий працівник Державного архіву Львівської області

Мирош  В.Б.  взяв  участь  в  LXXX  Оссолінських  зустрічах  під  назвою

«Культурне пограниччя  в особистому досвіді  на прикладі книги «Був дім у

Львові» з авторкою книги, проф. Яніною Ельжбетою  Смулковою, лінгвісткою,

славісткою,  у  1992-10995  рр.  Послом  РП  у  Білорусі.   Зустріч  відбулася  у

читальному залі ЛННБ України імені В. Стефаника, де були присутні науковці,

вчені, представники громадськості м. Львова, місцеві ЗМІ.



У Державному архіві Полтавської області

 

      6 липня  у газеті „ Зоря Полтавщини ” опубліковано статтю заступника

директора-начальника  відділу  інформації  та  використання  документів

Т.П.Пустовіта   „Проекти і картограми створення армії”.

         20 липня на офіційному веб-сайті державного архіву розміщено он-лайн

виставку  „Хрещення  Київської  Русі  –  одна  із  вікопомних  подій  в  історії

українського народу (до 1030-річчя Хрещення Київської Русі)”;

 14 серпня у газеті „ Зоря Полтавщини ” опубліковано статтю директора

державного  архіву  В.В.  Гудим   „Державний  архів  Полтавської  області:  на

шляху  становлення  та  утвердження  (до  100-річчя  Державного  архіву

Полтавської області)”.

21 серпня у газеті „ Зоря Полтавщини ” опубліковано статтю заступника

директора-начальника  відділу  інформації  та  використання  документів

Т.П.Пустовіта   „Доки ще будемо зносити московську сваволю” (до 27-ї річниці

незалежності України). 

23-27  серпня  підготовлено  документальну  виставку  „Українська

державність: Відродження. 100 років” до 27-ї річниці незалежності України та з

нагоди 100-річчя Української державності.  Виставку розміщено: 23 серпня у

приміщенні  Полтавської  обласної  державної  адміністрації;  24  серпня  на

Театральній площі м. Полтава; 27 серпня у приміщенні Полтавської обласної

наукової універсальної бібліотеки імені Івана Котляревського.

23, 24 серпня керівництво та працівники державного архіву взяли участь

в  урочистих  заходах  Полтавської  обласної  державної  адміністрації до  Дня

незалежності України.

29  серпня  голова  громадської  організації  „Русь  Пресулянська”

О.П.Ткаченко   вручив  Державному  архіву  Полтавської  області  подяки  від

Асоціації  „Незалежне  об’єднання   сільськогосподарських  підприємств  за

співпрацю  та  надану  допомогу  в  отриманні  фотокопій  листів  остарбайтерів



жителів  Чорнобаївського  району  Черкаської  області  та  подяку  від  голови

Чорнобаївської  районної  державної  адміністрації  Черкаської  області  за

поширення історичної правди та увічнення пам’яті жертв Другої світової війни.

     7  вересня   заступник  директора-начальник  відділу  інформації  та

використання документів Т.П. Пустовіт  взяв участь у телепередачі на тему „З

історії  становлення  Державного  Прапора  України  на  Полтавщині”  на  ТОВ

Студія „Місто”;  

7 вересня  начальник відділу формування НАФ та діловодства О.І. Голяк

для  спеціалістів  районних  управлінь  лісогосподарських  підприємств

Полтавської  області  провела  навчання  на  тему  „Організація  діловодства  та

забезпечення збереженості документів”.  

11  вересня  на  офіційному  веб-сайті  обласного  комунального

інформаційного агентства „Новини Полтавщини” розміщено статтю заступника

директора-начальника  відділу  інформації  та  використання  документів  Т.П.

Пустовіта „Молодший брат Симона: 130-років виповнилося від дня народження

Олександра Петлюри”. 

13 вересня  на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від

23 листопада 2015 року № 1393-р „Про затвердження плану дій  з  реалізації

Національної  стратегії  у  сфері  прав  людини  на  період  до  2020  року”  для

працівників  державного  архіву   спільно  із  Полтавським  обласним  центром

перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної

влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і

організацій проведено лекцію з елементами тренінгу  „ Фінансова грамотність

як  одна  з  ключових  ознак  сучасного  українця:  правове  регулювання  та

юридична  відповідальність  ”.  Для  проведення  лекції  запрошено  кандидата

історичних  наук,  доцента   кафедри  правознавства,  докторанта  Полтавського

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Т.В.Жалій .

19  вересня  старший  науковий  співробітник  відділу  інформації  та

використання  документів В.С. Сушко   взяв  участь  у  радіопередачі  на  тему



„Полтавщина  у  1941-1945  роках”  на  Філії  ПАТ  „НСТУ”  Полтавська

регіональна дирекція „Лтава”.

 26 вересня відбулося засідання колегії Державного архіву Полтавської 

області.

 . У Державному архіві Рівненської  області

21  червня головний  спеціаліст  відділу  використання  інформації

документів Самсонюк Т.М. підготувала статтю в газету  «Волинський монітор»

«Повернуті із забуття: Юзеф Яницький»

23 червня  відкрилася виставка  архівних документів,   присвячена  100-

річчю державної служби України

 25  червня  відкрилась  виставка  архівних документів,  присвячена  Дню

Конституції України

26 червня  відбулося засідання колегії держархіву області

 

27  червня 2018  року  відбулось  засідання  експертно-перевірної  колегії

держархіву області

 3  липня у  Рівненському  обласному  краєзнавчому  музеї  відкрито

експозицію, присвячену 100-річчю рівненського футболу, до підготовки якої,

серед  інших,  долучився  і  Державний  архів  Рівненської  області.  Виставка

висвітлює  етапи  розвитку  футболу  від  футбольної  команди  єврейського

спортивного клубу "Гасманея" до сучасного «Вереса». З вітальним словом на

відкритті експозиції звернувся директор держархіву області О. Дзецько



5  липня заступник  директора  та  працівники  Державного  архіву

Рівненськоі області взяли участь у презентаціі книги "Просвітянське століття

Рівненщини",  присвяченій  100-річчю  заснування  громадськоі  організаціі

"Просвіта".  В написанні праці були використані документи з фондів головноі

архівноі  установи  області.  Під  час  презентаціі  книги  заступника  директора

архіву  Івана  Демянюка  нагороджено  медаллю  "Рівненська  "Просвіта"  за

активну участь у діяльності організації.

5 липня головний спеціаліст відділу використання інформації документів,

Самсонюк  Т.М.  підготувала  статтю  в  газету   «Волинський  монітор»

«Повернуті із забуття: Мечислав Куліковський».

6  липня заступник  директора  Державного  архіву  Рівненської  області

Демянюк  І.В.  під  час  зустрічі  з  директором  Рівненської  обласної  наукової

бібліотеки  Ярощук  В.П.  подарував  бібліотеці  рідкісне  видання  «Українська

Гельсінська спілка у спогадах і документах». Це унікальний збірник, у якому

опубліковані спогади ветеранів УГС, дисидентів про боротьбу за демократію і

незалежність  України,  документи  колишнього  КГБ  СРСР,  що  відображають

репресивну політику комуністичної влади.  

18 липня  начальник відділу використання інформації документів Леонова

Л.А.  підготувала  статтю  в  науковий  збірник  Рівненського  обласного

краєзнавчого музею про історію музею під час німецької окупації  1941-1944

рр.

18  липня  здійснено   комплексну  перевірку  роботи  архівного  відділу

Демидівської райдержадміністрації

http://libr.rv.ua/ua/
http://libr.rv.ua/ua/


23 липня  у  в  рамках святкування   1030-річчя  Хрещення Русі-України

відкрито виставку друкованих видань з фондів науково-довідкової бібліотеки

Державного архіву Рівненської області

24  липня директор  держархіву  області  Дзецько  О.В.   взяв  участь  у

черговому засіданні колегії Державної архівної служби України та нараді щодо

впровадження електронного документообігу 

26 липня відбулося засідання колегії держархіву області

 

26  липня старшим  науковим  співробітником  держархіву  області

Гумінською  О.М.  записано  радіопередачу  для  телерадіокомпанії  «Ера»

(м.  Київ)  про  виставку  друкованих  видань  з  фондів  науково-довідкової

бібліотеки  Державного  архіву  Рівненської  області  «Історія  Християнства»  в

рамках святкування  1030-річчя Хрещення Русі-України

27  липня начальником  відділу  використання  інформації  документів

Леоновою  Л.А.  записано  телепередачу  про  виставку  друкованих  видань  з

фондів  науково-довідкової  бібліотеки Державного  архіву Рівненської  області

«Історія  Християнства»  в  рамках  святкування   1030-річчя  Хрещення  Русі-

України для Рівненської державної телерадіокомпанії

14  серпня надано  консультативно  -  методичну  допомогу  з  питань

організації  діловодства  та  забезпечення  збереженості  документів  архівному

підрозділу Головного управління статистики у Рівненській області

23  серпня  розпочалося   експонування  виставки   архівних  документів,

присвяченої Дню Державного прапора та  27 - й річниці Незалежності України 

23  серпня заступник  директора  -  начальник  відділу  забезпечення

збереженості  документів  Демянюк  І.В.  взяв  участь  в  ранковому  шоу  на



телеканалі  UA – Рівне та  радіопередачі   з  питань боротьби  за  незалежність

України та символіку

23 серпня  працівники держархіву області взяли участь в урочистостях з

нагоди 27 - ї річниці Незалежності України 

24  серпня  заступник  директора  -  начальник  відділу  забезпечення

збереженості документів Демянюк І.В. взяв участь у телепередачі на телеканалі

UA – Рівне  з питань боротьби за незалежність України та символіку.

У Державному архіві Сумської області

19  липня  відбулося  чергове  засідання  колегії  Державного  архіву

Сумської  області,  на  якому  розглянуто  підсумки  роботи  архівних  відділів

районних  державних  адміністрацій  і  міських  рад,  структурних  підрозділів

обласного  архіву  у  І  півріччі  2018  року.  Зокрема,  обговорювалися  підсумки

роботи із зверненнями громадян у держархіві  та архівних установах області,

усунення недоліків,  виявлених під час комплексної перевірки роботи архівного

відділу  Глухівської  районної  державної  адміністрації.  Особлива  увага  була

приділена стану виконавської дисципліни та організації виконання держархівом

області   завдань,  визначених  актами  та  дорученнями  Президента  України,

Кабінету  Міністрів  України,  Державної  архівної  служби  України,

розпорядженнями  та  дорученнями  голови  Сумської  обласної  державної

адміністрації.

17  серпня  на  веб-сайті  архіву  у  рубриці  «Виставки»  розміщено

фотодокументальну виставку до 27-ї річниці незалежності України та 100-річчя

відродження  української  державності,  підготовлену  Державною  архівною

службою України.



21 серпня  у приміщенні читального залу Державного архіву Сумської

області  відкрилася фотодокументальна виставка до 27-ї річниці проголошення

незалежності  України.  На  виставці  експонуються  знакові  документи  періоду

формування української державності і боротьби за незалежність України у ХХ

ст. – на початку ХХІ ст. До експозиції увійшли історичні документи із фондів і

колекцій  Державного  архіву  Сумської  області  та  зібрань  Національного

архівного фонду України.

31 серпня  відбулося чергове засідання експертно-перевірної комісії 

Державного архіву Сумської області з порядком денним: внесення змін до 

списків № 1 юридичних осіб – джерел формування Національного архівного 

фонду; розгляд та схвалення описів справ; погодження номенклатур справ, 

актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного 

архівного фонду, положень про експертні комісії організацій, інструкцій з 

діловодства та інструкції з документування управлінської інформації в 

електронній формі.

У Державному архіві Тернопільської області

3  липня  головний спеціаліст  відділу формування  НАФ та  діловодства

Г. Муц  провела  моніторинг  організації  діловодства  та  архівної  справи  у

Тернопільській  обласній  експериментальній  комплексній  школі  мистецтв  ім.

І. Ґерети

19  липня  Державний  архів  Тернопільської  області  спільно  із

Управлінням  з  питань  внутрішньої  політики,  релігій  та  національностей

Тернопільської  облдержадміністрації,  Центром  духовної  культури  ТНПУ  ім.

В. Гнатюка  за  участі  духовенства  організували  та  провели  круглий  стіл

«Проблема  утвердження  Єдиної  Помісної  Православної  Церкви  в  Україні:

досвід спрямований у майбутнє»



19 липня у Державному архіві Тернопільської області відкрито книжкову

виставку  «Хрещення  України-Руси»,  приурочену  1030-ій  річниці  Хрещення

Київської  Русі.  Виставку  відвідали  та  підготували  сюжети  тележурналісти

телеканалу  ТТБ Тернопільської  філії  Національної  суспільної

телерадіокомпанії  України  та  телекомпанії  ТV-4  та  обласного  радіо  для

розміщення у випусках новин та на власних веб-сайтах

19 липня  директор держархіву Ф.Полянський взяв  участь у радіоефірі

«УХ-радіо» на тему: «1030-річчя хрещення Київської Русі»

19 липня  начальник відділу фінансового,  кадрового та  господарського

забезпечення  –  головний  бухгалтер  А. Думанська  та  головний  спеціаліст  з

питань  персоналу  відділу  фінансового,  кадрового  та  господарського

забезпечення  О. Волинець  взяли  участь  у  семінарі-навчанні  за  результатами

внутрішніх аудитів

26  липня  бухгалтер  І-ої  категорії  А. Кулак  взяв  участь  у  семінарі-

навчанні  з  питань  використання  електронної  торгової  системи  «ProZorro.

Продажі» за участю представника електронного майданчика Е- T»ender UA»

27 липня у газеті «Свобода» опубліковано статтю заступника начальника

відділу інформації та використання документів О. Дишлюк «Хрещення Руси-

України» про відкриття книжкової виставки та проведення круглого столу в

держархіві з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі

27  липня  працівники  відділу  інформації  та  використання  документів

підготували  банерну  виставку  «Дорога  пам’яті,  дорога  страждань.  Чортків-

Умань» (пам’яті розстріляних в’язнів Чортківської тюрми), яка експонується в

приміщенні Тернопільської облдержадміністрації



27 липня  працівники держархіву області  взяли участь  у меморіальних

заходах із вшанування пам’яті  жертв в’язнів Чортківської тюрми в м. Умань

Черкаської області

28 липня  працівники держархіву області взяли участь в урочистостях з

нагоди 1030-річчя хрещення Русі-України в Києві

29  липня  працівники  держархіву  області  взяли  участь  у  святкових

заходах та хресній ході в Тернополі з нагоди відзначення в області 1030-річчя

хрещення Русі-України 

3 серпня  у газеті «Вільне життя плюс» опубліковано статтю головного

спеціаліста О. Сулими та письменника,  краєзнавця Б. Мельничука «Станична

Волинського братства: до 90-річчя від дня народження Марії Дячун»

4  серпня  працівники  держархіву  області  взяли  участь  у  ХІХ

Всеукраїнському  фестивалі  «Дзвони  Лемківщини».  Під  час  фестивалю

експонувалась  виставка  за  документами  держархіву  «Мій  шлях  додому

заснував спориш» (до річниці депортації українців з Польщі) та були зібрані

спогади про переселення

9 серпня  головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства

М. Романишин провела моніторинг  організації діловодства та архівної справи у

Тернопільському обласному комунальному підприємстві «Фірма Кінодністер»

22 серпня  головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства

Г. Муц  провела  моніторинг   організації  діловодства  та  архівної  справи  у

Тернопільському обласному краєзнавчому музеї

23 серпня колектив держархіву області взяв участь у святкових заходах

до Дня Державного Прапора України



23  серпня  відбулось  відкриття  банерної  виставки  «Живи  у  віках,

Україно!»  (до 27-ї  річниці  проголошення незалежності  України та  100-річчя

відродження української державності) на площі біля пам’ятника Івану Франку

на вул. Сагайдачного

23  серпня  у  Державному  архіві  Тернопільської  області  відкрито

філателістичну  виставку  до  27-ї  річниці  Незалежності  України  та  100-річчя

випуску  перших  поштових  марок  України,  організовану  спільно  з

Тернопільською обласною Асоціацією філателістів України

24 серпня директор держархіву Ф. Полянський взяв участь у святкуванні

75-ї річниці Третього Надзвичайного Великого Збору ОУН в с. Золота Слобода

Козівського району Тернопільської області,  де презентував банерну виставку

«УПА. Тернопільщина» 

24  серпня  директор  держархіву  Ф. Полянський  взяв  участь  у  роботі

Всеукраїнської  науково-практичної  конференції  «ІІІ  Надзвичайний  Великий

Збір  ОУН  –  державотворчий  чин  Воюючої  України  в  1940-х  рр.»,

співорганізатором якої виступив Державний архів Тернопільської області

28 серпня  колектив держархіву області взяв участь у відкритті іменної

зірки Богдану Хаварівському та презентації книги «Усі ми будемо в архіві…

Книга пам’яті про Богдана-Романа Хаварівського (1948-2016)»

28  серпня  у  Державному  архіві  Тернопільської  області  відкрито

документальну  виставку  «Син  землі  Галицької»  (до  70-річчя  від  дня

народження Богдана Хаварівського). Виставку відвідали та підготували сюжети

тележурналісти телеканалу  ТТБ Тернопільської філії  Національної суспільної

телерадіокомпанії  України та  телекомпанії  ТV-4 для розміщення у випусках

новин та на власних веб-сайтах



31 серпня  у газеті «Свобода» опубліковано статтю провідного архівіста

М. Дацків  «Син  землі  Галицької»  (до  70-річчя  від  дня  народження  Богдана

Хаварівського)

31  серпня  начальник  відділу  формування  НАФ  та  діловодства

Т. Малиміна-Базиляк  провела  техмінімум  для  працівників  архіву  на  тему:

«Досвід  упорядкування  фонду  «Архів  з  бідону.  Чортківсько-Бережанська

округа ОУН»

10 вересня головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства

Г. Муц провела комплексне перевіряння роботи служби діловодства, експертної

комісії  та  архіву  Головного  управління  Держпродспоживслужби  у

Тернопільській області

12  вересня  відбулося  розширене  засідання  колегії  Державного  архіву

Тернопільської області, на якому розглянуто питання про роботу державного

архіву області та архівних установ зі зверненнями громадян та співпраця зі ЗМІ

та  про  хід  огляду  на  краще  забезпечення  збереженості  документів  НАФ  та

стану діловодства в установах та закладах культури Тернопільської області

12 вересня  директор держархіву Ф. Полянський взяв участь у прямому

ефірі «Радіо-Рокс» в програмі «Позиція» 

12 вересня  директор держархіву Ф. Полянський взяв участь у творчому

вечорі  Ігоря  Олещука,  громадсько-політичного  діяча,  старшого  наукового

працівника Тернопільського історико-меморіального музею політичних в'язнів.

Вечір був присвячений 76-й річниці Української Повстанської Армії і проходив

у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля»



13  вересня  держархів  області  виступив  співорганізатором  «круглого

столу»  на  тему  «Перехрестя  культур.  Ізраїль  –  Україні»,  що  відбувся  у

Тернопільському  національному  економічному  університеті.  Директор

держархіву  області  Ф. Полянський виступив  з  доповіддю «Юдаїка  у  фондах

Державного архіву Тернопільської області»

18  вересня  відбулося  виїзне  засідання  Експертно-перевірної  комісії

державного архіву Тернопільської області на базі архівного сектору Бучацької

райдержадміністрації.  На засіданні розглядалися питання: основні результати

моніторингу діяльності експертних комісій архівних відділів, секторів за 2017

рік  та  І-е  півріччя  2018  року;  про  особливості  роботи  експертної  комісії

архівного відділу Борщівської райдержадміністрації за 2017 рік та І-е півріччя

2018  року;  про  дотримання  вимог  щодо  проведення  експертизи  цінності

документів  та  оформлення  її  результатів;  про  основні  критерії  розгляду

експертом експертно-перевірної комісії держархіву документів (описи, акт про

вилучення  для  знищення  документів,  не  внесених  до  НАФ)  сільських  рад,

об’єднаних територіальних громад; про порядок розгляду експертною комісією

архівного  сектору  Лановецької  райдержадміністрації  номенклатур  справ

установ-джерел  формування  архіву;  про  досвід  роботи  архівного  сектору

Бучацької  райдержадміністрації  (про  надання  практичної,  методичної,

консультативної  допомоги  установам  у  проведенні  експертизи  цінності

документів)

19  вересня  працівники  архіву  провели  обстеження  приватної  архівної

установи  ТОВ  «Приватний  архів»  на  внесення  до  відповідного  списку

юридичних осіб.



У Державному архіві Харківської області

 

 

2 липня  під час апаратної наради заступник директора Державного архіву

Харківської  області  Є.  Кущ  вручив  подяку  голови  Харківської  обласної

державної  адміністрації  за  багаторічну  сумлінну  працю,  зразкове  виконання

службових  обов’язків,  високий  рівень  професійної  майстерності  та  з  нагоди

Дня державної служби головному спеціалісту відділу інформації, використання

документів  та  документального  забезпечення  Державного  архіву  Харківської

області І. Щербині

26 липня  у приміщенні архіву по проспекту Московському, 7 відкрилася

виставка документів «З історії храмів Харківщини».

 

27  липня   відбулося  розширене  засідання  колегії  Державного  архіву

Харківської області з порядком денним:

 

 13  серпня   у  приміщенні  архівного  відділу  Балаклійської  районної

державної адміністрації відкрито виставку архівних документів, присвячену 27-

й річниці незалежності України, 9-й річниці утворення Балаклійського району

та 355-річчя заснування міста Балаклія 

15 серпня   завідувач сектору управління персоналом Державного архіву

Харківської  області  О.  Буличева  взяла  участь  у  круглому  столі  щодо

застосування  законодавства  про  державну  службу,  учасниками  якого  стали

керівники  служб  управління  персоналом  структурних  підрозділів  обласної

державної адміністрації та районних державних адміністрацій області  

15  серпня   працівниками  відділу  організації  та  координації  архівної

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської області



проведено  індивідуальне  заняття  з  підвищення  кваліфікації  для

новопризначеного начальника архівного відділу Лозівської районної державної

адміністрації О. Давидченка

15 серпня  заступник директора Державного архіву Харківської області Є.

Кущ  взяв  участь  у  засіданні  постійної  комісії  Харківської  обласної  ради  з

питань регламенту, етики, депутатської діяльності та контролю за виконанням

рішень обласної  ради,  де виступив з  доповіддю щодо необхідності  внесення

змін у 2018 році до Програми розвитку архівної справи в Харківській області на

2017 − 2021 роки,  затвердженої рішенням обласної  ради від 23 лютого 2017

року № 386-VII (зі змінами)

 

21 серпня у приміщенні архівного відділу Чугуївської районної державної

адміністрації Харківської області розміщено виставку «Незалежність України»

(до 27-ї річниці незалежності України).

 

22  серпня  у  фойє  Валківської  районної  державної  адміністрації

Харківської області розміщено виставку архівних документів «І Україна таки

буде, і в Україні будем», присвячену 27-й річниці Незалежності України

 

23 серпня заступник директора Державного архіву Харківської області Є.

Кущ та начальник відділу організації та координації архівної справи, обліку та

довідкового  апарату  О.  Гнезділо  разом  із  керівництвом  обласної  державної

адміністрації, обласної та міської рад, структурними підрозділами, військовими

та громадськістю взяли участь у святкових заходах з нагоди Дня Державного

Прапора, 75-ї річниці визволення Харкова від нацистських загарбників та Дня

міста − модульному арт-шоу, під час якого учасники піднімали догори таблички

жовтого  та  блакитного  кольорів  і  створювали  зображення  прапору  України,

жовто-блакитного серця та літер UA. Змодельовані символи були зафіксовані

гелікоптером та виведені на великий екран, встановлений на площі



22 серпня  у приміщенні читального залу Державного архіву Харківського

області  розміщено  виставку  «До  Дня  Державного  Прапора  України  та  Дня

незалежності України»

 

3 вересня  головний спеціаліст відділу організації та координації архівної

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської області О.

Коптєва взяла участь у проведенні свята «День знань», присвяченого початку

2018/2019  навчального  року  у  двох  навчальних  закладах  Богодухівського

району:  Богодухівській  загальній  школі  I-III  ступенів  №  2  Богодухівської

районної  ради  та  КЗ  «Богодухівський  спеціальний  навчально-виховний

комплекс»

 

19 вересня  відбулася урочиста церемонія покладання квітів до Меморіалу

слави  у  Лісопарку  з  нагоди  відзначення  75-ї  річниці  звільнення  Харківської

області від нацистських загарбників та Дня партизанської слави, в якій разом з

керівництвом  обласної  державної  адміністрації,  обласної  та  міської  рад,

структурними  підрозділами,  військовими,  духовенством  та  громадськістю

взяли  участь  заступник  директора  Державного  архіву  Є.  Кущ,  начальник

відділу інформації, використання документів та документального забезпечення

державного архіву М. Ельксніт.

 

У Державному архіві Херсонської області

13  липня  відбулося  чергове  засідання  експертно-перевірної  комісії

Державного  архіву  Херсонської  області.  На  ньому  розглядалися:  доповідні

записки  про  обстеження  установ  з  метою включення/виключення  зі  списків

джерел формування НАФ у зоні комплектування архівних відділів і  секторів

Новокаховської  міської  ради,  Білозерської,  Великолепетиської,

Верхньорогачицької,  Горностаївської  та  Чаплинської  районних  державних



адміністрацій;  інструкції  з  діловодства  та  документування  управлінської

інформації  в  електронній  формі  та  організації  роботи  з  електронними

документами  в  діловодстві  Херсонської  обласної  державної  адміністрації,

Представництві  Президента  України  в  Автономній  Республіці  Крим;  описи

справ постійного зберігання, з кадрових питань (особового складу), акти про

вилучення для знищення документів, не включених до складу НАФ; положення

про  архів,  номенклатури  справ  підприємств,  установ  і  організацій  у  зоні

комплектування  держархіву  області,  архівних  відділів  і  секторів  районних

державних адміністрацій, міських рад.

 25 липня у приміщенні державного архіву Херсонської області відкрито

виставку  архівних  документів  «Історичні  віхи  православ’я  на  Херсонщині»,

присвячена 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.В експозиції виставки

представлені копії документів про кількавікову історію православ’я на теренах

нашого краю, становлення Херсонської єпархії, зокрема розпорядчі документи

Херсонської  духовної консисторії  та духовного правління про організаційно-

управлінську,  культурно-просвітницьку,  благодійницьку  та  місіонерську

діяльність  церкви;  про  політичні  утиски  радянською  владою  церковних

установ;  про  процес  відродження  церковних  організацій,  традицій  та

становлення  нових  взаємовідносин  держави  і  церкви  в  роки  незалежності

Української держави.

 17 серпня відбулося  засідання  науково-методичної  ради  Державного

архіву Херсонської області.Обговорено питання про висунення останніх робіт

держархіву на конкурс наукових праць імені Василя Веретенникова у галузі

архівознавства,  археографії  і  документознавства.  Прийнято  рішення  про

висунення  на  премію  наукової  праці  «Обов’язкові  постанови  Херсонського

окружного  виконавчого  комітету.  1923–1930  :  збірник  документів»,

опублікованої державним архівом області у 2017 році. Також рада розглянула

та  рекомендувала  до  друку  збірник  наукових  доповідей  ІV архівних  читань

«Історія  в  документах»  та  наукову  працю «Історія  козацтва  Півдня  України



1782–1811 років у сповідальних розписах Херсонської  духовної консисторії»

(серія «Бібліотечка архіву», випуск 22).

20 серпня в приміщенні Державного архіву Херсонської області відкрито

виставку документів до Дня незалежності України. В експозиції представлені

архівні  документи  і  фотодокументи  із  фондів  державного  архіву  області  та

центральних державних архівів України, нові надходження від Укрдержархіву,

місцевих державних органів,  органів  місцевого самоврядування,  воїнів АТО,

громадських  діячів,  фотохудожників.  Документи  1989  –  1991 років

висвітлюють боротьбу за суверенізацію України, розвиток її мови та культури.

Серед документів серпня-грудня 1991 року представлені постанови Верховної

ради УРСР; рішення, постанови, звернення херсонських обласних органів влади

щодо  прийняття  участі  у  Всеукраїнському  референдумі  по  підтримці

Декларації  про  державний  суверенітет  України,  про  підняття  над  обласною

радою синьо-жовтого прапора, про розвиток української мови тощо. Особливе

зацікавлення  викликали  представлені  на  виставці  тексти  радіопередач

обласного  радіо,  публікації  у  херсонських  газетах,  опитування  жителів

кореспондентами.  У  документах  1992–2017 років  відображено  окремі

загальнодержавні та місцеві події – складові формування незалежної України.

 

30  серпня на  черговому  засіданні  експертно-перевірної  комісії

державного  архіву  області  розглянуто  інструкції  з  діловодства  та

документування управлінської  інформації  в  електронній формі  та організації

роботи з електронними документами в діловодстві Департаменту інвестиційної

та  промислової  політики,  управлінь  з  питань  внутрішнього  аудиту  та

інформаційної  політики  обласної  державної  адміністрації;  описи  справ

постійного зберігання,  з кадрових питань, акти про вилучення для знищення

документів,  не  включених  до  складу  НАФ,  положення  про  архіви  та  ЕК,

номенклатури справ підприємств, установ і організацій у зоні комплектування

держархіву, архівних відділів і секторів райдержадміністрацій, міськрад.



5-6  вересня згідно  з  планом  роботи  обласної  державної  адміністрації

групою фахівців державного архіву області  проведено комплексну перевірку

стану  архівної  справи  у  Верхньорогачицькому  районі,  під  час  якої  вивчено

роботу  архівного  сектору  райдержадміністрації,  Верхньорогачицького

районного центру соціальних служб для сім'ї,  дітей та  молоді.  На зустрічі  з

головою Верхньорогачицької районної державної адміністрації Н.О.Тарасовою

порушено актуальні питання галузі, зокрема про збереження статусу архівної

установи як самостійного структурного підрозділу.

У Державному архіві Хмельницької області

2-31  липня  у  держархіві  області  експонувалася  виставка  архівних

документів до 100-річчя з часу відкриття  Кам’янець-Подільського Державного

Українського університету - першої вищої школи на Поділлі.

12  липня  відбулося  виїзне  засідання  Експертно-перевірної  комісії

держархіву  області  щодо  внесення  документів  органів  державної  влади  та

місцевого  самоврядування,  установ,  підприємств,  організацій  області  до

Національного  архівного  фонду  України в  архівному  відділі  Шепетівської

райдержадміністрації. 

16-31 липня у держархіві області експонувалася виставка архівних документів

на тему: «Хрещення Русі: історія віків», до 1030-річчя хрещення Русі. 

24  липня  заступник  директора  архіву  К.  Бурдуваліс  взяла  участь  у

розширеному засіданні колегії облдержадміністрації.



26 липня  начальник відділу інформаційних технологій Ю. Олійник взяв

участь  в  науковому  круглому  столі  ,,Витоки,  становлення  та  утвердження

православ’я на Поділлі-Хмельниччині” до 1030-річчя Хрещення Київської Русі.

9 серпня  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.

 

22 серпня  в держархіві області відбулось  урочисте відкриття виставки

“Українська  державність:  Відродження.  100  років”  (документи  державних

архівів України до 27-ї  річниці  Незалежності  України та з  нагоди 100 річчя

відродження української державності.

 

23  серпня  керівництво  архіву  взяло  участь  в  урочистостях  з  нагоди

відзначення  Дня  Державного  прапора  України  за  участю  працівників

держархіву області.

 

23  серпня колектив  архіву  взяв  участь  в  урочистостях  з  нагоди  27-ї

річниці Незалежності України.

 

27-31  серпня  в  держархіві  області  експонувалася виставка  архівних

документів До Дня Незалежності України та Дня Державного прапора України.

 

13  вересня заступник  директора  архіву  К.  Бурдуваліс  взяла  участь  в

семінарі ,,Психологічні основи ефективного управління”.

 

20  вересня  заступник  директора  архіву  К.  Бурдуваліс  взяла  участь  у

виїзному  засіданні  Експертно-перевірної  комісії  держархіву  області  щодо

внесення  документів  органів  державної  влади  та  місцевого  самоврядування,



установ,  підприємств,  організацій області  до Національного архівного фонду

України в архівному відділі Городоцької райдержадміністрації.

 

20  вересня  заступник  директора  архіву  К.  Бурдуваліс  взяла  участь  у

навчальному  семінарі  на  тему:  “Науково-правове,  науково-методичне  та

інформаційне  забезпечення  діловодства  та  архівної  справи”, що  відбувся  в

Хмельницькій обласній дитячій лікарні.

 

28 вересня  відбулось виїзне засідання колегії держархіву області на базі

Державного історико–культурного заповідника Межибіж.
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	24 серпня працівники Державного архіву Львівської області взяли участь в урочистих заходах Львівської обласної державної адміністрації з нагоди 27-ї річниці незалежності України.
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