
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Держкомархіву України 
"28" квітня 2009 року № 70 
 

План заходів 
з виконання Указу Президента України від 23 січня 2009 р. № 37 

"Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, 
пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями 

та голодоморами в Україні" на 2009–2011 роки 

Найменування заходу 
Відповідальні  
за виконання 

Строк 
виконання Примітки 

1. Забезпечити підготовку 
та видання путівників  
у терміни, визначені 
Програмою підготовки 
архівних довідників на 
2009–2010 роки  

Прилепішева Ю. А. 
державні архіви 

2009–2010  

2. Організувати підгото–
вку до друку Кн. 1, Т. 2 
міжархівного довідника 
"Реєстр розсекречених 
архівних фондів України"  

Маковська Н. В. 

Прилепішева Ю. А. 
Матяш І. Б. 

1 червня 2009*  
 

1 квартал 2010 

*подання 
матеріалів до 
УНДІАСД 

 

3. Організувати підгото–
вку, друк та презентацію 
4-х томів міжархівного 
довідника "Реєстр розсек–
речених архівних фондів 
України" (Кн. 1, Т. 1; 
Кн. 2, Т. 1–3) 

Прилепішева Ю. А. 
Матяш І. Б. 
Терещук Л. В. 

жовтень 2009  

4. Продовжити роботу над 
підготовкою реєстрів роз–
секречених архівних фон–
дів до міжархівного 
довідника "Реєстр розсек–
речених архівних фондів 
України" (2004–2010) 

 

державні архіви 2009–2010* 
*подання 

матеріалів до 
УНДІАСД 

 



2 

5. Організувати підгото–
вку та друк томів між–
архівного довідника "Ре–
єстр розсекречених архів–
них фондів України" 
(2004–2010) 

Прилепішева Ю. А. 
Матяш І. Б. 
Терещук Л. В. 

2011  

6. Взяти участь у підго–
товці тематичних, науко–
вих, науково-популярних 
праць, збірників докумен–
тів загальноукраїнського 
масштабу;  
організувати видання або 
перевидання збірників до–
кументів та матеріалів, 
пов’язаних з українським 
визвольним рухом, полі–
тичними репресіями та 
голодоморами в Україні 

Прилепішева Ю. А. 
державні архіви 

2009–2011  

7. Завершити роботу зі 
створення електронної 
бази даних "Український 
мартиролог ХХ ст."; 
організувати роботу з 
наповнення електронної 
бази даних "Український 
мартиролог ХХ ст." 

Музичук О. В. 
Прилепішева Ю. А.
Забенько Ю. І. 
 
Прилепішева Ю. А.
Забенько Ю. І. 
державні архіви 

2009 

 

2010–2011 

 

8. Забезпечити співпрацю 
з УСБУ з питань створен–
ня та функціонування 
інформаційно-довідкових 
центрів 

Прилепішева Ю. А.
державні архіви 

2009–2011  

9. Продовжити роботу зі 
складання баз даних на 
документи, пов’язані з 
українським визвольним 
рухом, політичними реп–
ресіями та голодоморами 
в Україні, а також діяль–
ністю органів державної 
влади та управління ко–
лишніх Союзу РСР і УРСР 

Прилепішева Ю. А.
державні архіви 

2009–2011  
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10. Здійснити поповнення 
вже існуючих постійних 
експозицій копіями роз–
секречених документів, у 
тому числі фотодокумен–
тальної виставки "УПА. 
Історія нескорених", орга–
нізувати у населених 
пунктах України постійні 
виставки архівних доку–
ментів і фотоматеріалів 
"Жертвам політичних 
репресій та Голодоморів в 
Україні присвячується" та 
"Невідомі документи", 
розмістити їх електронні 
версії в мережі Інтернет 

Прилепішева Ю. А.
державні архіви 

2009–2011  

11. Забезпечити проведен–
ня виставок, присвячених 
ювілейним датам, пов’я–
заним з подіями українсь–
кого визвольного руху, 
репресованими діячами 
науки, культури, мистец–
тва, громадсько-політич–
ними діячами 

Прилепішева Ю. А.
державні архіви 

2009–2011  

12. Організувати тематич–
ні зустрічі та лекції для 
студентів вузів, учнів 
шкіл; підготувати в елект–
ронному вигляді комп–
лекти документів з історії 
українського визвольного 
руху та політичних реп–
ресій для управлінь освіти 
і науки облдержадмініст–
рацій, музеїв та архівних 
відділів 

Прилепішева Ю. А. 
державні архіви 

2009–2011  

13. Продовжити 
співпрацю з редакційно-
видавничими групами з 
підготовки книг "Реабілі–
товані історією" та "Книга 
Пам’яті України" 

Прилепішева Ю. А. 
державні архіви 

2009–2011  
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14. Забезпечити підготов–
ку та публікацію у засобах 
масової інформації статей, 
інтервью, добірок доку–
ментів, тематичних огля–
дів архівних фондів, що 
висвітлюють проблемати–
ку українського визволь–
ного руху, політичних 
репресій та голодоморів в 
Україні; оприлюднення 
заходів з розсекречення та 
вивчення архівних 
матеріалів; підготовку 
тематичних радіо- та 
телепередач 

Прилепішева Ю. А. 

державні архіви 

2009–2011  

15. Організувати постій–
ний супровід спеціальної 
рубрики "Розсекречення 
архівних документів" на 
офіційному веб-порталі 
Держкомархіву; 

відкрити на сайтах держ–
архівів (облдержадмі–
ністрацій) спеціальні 
рубрики "Розсекречені 
документи", "Невідомі 
документи" та 
забезпечити їх постійний 
супровід 

Прилепішева Ю. А. 
Забенько Ю. І. 
державні архіви 

державні архіви 

2009–2011  

16. Завершити роботу з 
оцінки інформації, що 
міститься в секретних 
документах колишнього 
СРСР, на предмет відно–
шення її до конкретної 
сфери діяльності, наяв–
ності установи-
фондоутворювача чи її 
правонаступника 

 

Рибачук О. В. 

державні архіви 

1 липня 2009  
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17. Завершити роботу з 
перегляду грифів секрет–
ності МНІ колишнього 
СРСР, які мають 
установи-фондоутворюва–
чі або їх правонаступників 

Рибачук О. В. 

державні архіви 

1 липня 2009  

18. Разом із спеціалістами 
відповідних сфер діяль–
ності, завершити роботу з 
перегляду грифів секрет–
ності МНІ колишнього 
СРСР, які не мають 
установ-фондоутворюва–
чів або їх правонаступни–
ків. 

Рибачук О. В. 

державні архіви 

31 грудня 2009  

 


