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ВСТУП 

Діяльність Державної архівної служби України, державних архівних 

установ України та спеціальних установ страхового фонду документації у 

2020 році була спрямована на реалізацією державної політики у сфері 

архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної 

системи страхового фонду документації. 

Рішенням колегії Державної архівної служби України від 14 лютого 

2020 року визначено основні пріоритетні напрямки діяльності 

Укрдержархіву, державних архівних установ України та спеціальних установ 

страхового фонду документації: 

– цифровізація всіх процесів архівної справи, діловодства та державної 

системи страхового фонду документації; 

– організація формування і забезпечення гарантованої збереженості 

документів Національного архівного фонду як складової вітчизняної 

і світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів 

суспільства; 

– популяризація архівних документів до пам’ятних дат, подій та 

ювілеїв визначних осіб в історії України; 

– забезпечення реалізації державної політики у сфері створення та 

ефективного функціонування державної системи страхового фонду 

документації. 

З метою реалізації пріоритетних завдань, Укрдержархів, архівні 

установи, спеціальні установи страхового фонду документації протягом 2020 

року спрямовували свою діяльність за наступними напрямками. 
 

1. ЗАКОНОПРОЄКТНА ТА 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА РОБОТА 

Державною архівною службою України у 2020 році вживалися заходи 

щодо розробки та вдосконалення чинних законодавчих актів, перегляду 

нормативно-правових актів з питань архівної справи, діловодства та 

страхового фонду документації. 

Протягом 2020 року Укрдержархівом розроблено 17 проєктів 

нормативно-правових актів: 1 законопроєкт, 2 проєкти постанов та 3 проєкти 

розпоряджень Кабінету Міністрів України, 11 проєктів наказів Міністерства 

юстиції України з питань архівної справи, діловодства, створення страхового 

фонду документації. 

Так, зокрема, до Міністерства юстиції України подано: 

проєкт Закону України:  

 «Про Національні архівні інформаційні ресурси, управління 

документацією та архівами». 
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проєкти постанов Кабінету Міністрів України:  

«Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно 

небезпечних об’єктів» ; 

«Про внесення змін до Порядку ведення Державного реєстру 

документів страхового фонду документації України»; 

 проєкти розпоряджень Кабінету Міністрів України: 

«Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

29 квітня 2004 р. № 258-рс»; 

«Про внесення змін у додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 14 березня 2002 року № 137-рт»; 

«Про затвердження номенклатури і норм накопичення матеріальних 

цінностей мобілізаційного резерву, що підлягає створенню на підприємствах 

які належать до сфери управління Державної архівної служби України»; 

проєкти наказів Міністерства юстиції: 

«Про затвердження правил внесення змін до документів галузевого 

страхового фонду документації»; 

«Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під 

час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших 

установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання 

документів»; 

«Про затвердження Змін до Правил організації діловодства та архівного 

зберігання документів у державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»; 

«Про затвердження Змін до Правил роботи архівних установ України»; 

«Про затвердження Змін до Порядку роботи з електронними 

документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне 

зберігання»; 

«Про внесення зміни до пункту 3 Положення про Центральний 

державний архів зарубіжної україніки»; 

«Про внесення змін до Положення про Центральний державний 

науково-технічний архів України»; 

«Про внесення змін до Методики віднесення документів Національного 

архівного фонду до унікальних»; 

«Про затвердження Типового положення про комісію з контролю за 

наявністю, станом та розшуком документів Національного архівного фонду 

архіву»; 

«Про затвердження Порядку приймання-передавання електронних 

документів Національного архівного фонду на постійне зберігання»; 
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«Про внесення змін до Порядку виконання архівними установами 

запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та 

оформлення архівних довідок (копій, витягів)». 

З підготовлених у 2020 році Укрдержархівом 17 проєктів нормативно-

правових актів прийнято: 

- 2 розпорядження Кабінету Міністрів України: 

«Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

29 квітня 2004 року № 258-рс» від 19.08.2020 № 1022-рцт; 

 «Про затвердження номенклатури і норм накопичення матеріальних 

цінностей мобілізаційного резерву, що підлягає створенню на підприємствах 

які належать до сфери управління Державної архівної служби України» від 

11.12. 2020 № 1564-рт; 

-  4 накази Міністерства юстиції України:  

«Про внесення зміни до пункту 3 Положення про Центральний 

державний архів зарубіжної україніки» від 27.07.2020 № 2547/5; 

«Про внесення змін до Положення про Центральний державний 

науково-технічний архів України» від 16.11.2020 №3967/5;  

«Про внесення змін до Методики віднесення документів 

Національного архівного фонду до унікальних» від 30.12.2020 №4553/5, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.2020 за № 1316/35599; 

«Про затвердження Порядку приймання-передавання електронних 

документів Національного архівного фонду на постійне зберігання» від 

30.12.2020  № 4555/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

30.12.2020 за № 1317/35600. 

Крім того, в 2020 році прийнято 5 наказів Міністерства юстиції 

України, проєкти яких були підготовлені в минулі роки, а саме: 

 «Про внесення змін до Порядку приймання-передавання 

документів Національного архівного фонду та інших архівних документів від 

однієї архівної установи до іншої» від 19.03.2020 №1038/5, зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 23.03.2020 за № 298/34581; 

«Про внесення змін до Положення про Центральну експертно-

перевірну комісію Державної архівної служби України» від 06.05.2020 

№ 1594/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.05.2020 за 

№ 419/34702; 

«Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 

29.11.2013 № 2541/5» від 02.10.2020 № 3448/5, зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 07.10.2020 № 976/35259; 

«Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення 

прав осіб з інвалідністю в Державній архівній службі України та установах, 

що належать до сфери її управління» від 05.02.2020 № 388/5, зареєстрований 

в Міністерстві юстиції України 07.02.2020 за № 146/34429; 
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«Про затвердження Змін до Інструкції про порядок витребування 

документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та 

осіб без громадянства» від 12.06.2020 № 1964/236, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 15.06.2020 за № 526/34809. 

Опрацьовано 36 проєктів нормативно-правових актів, що надійшли на 

погодження від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. 

12 проєктів Законів України: 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які 

регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного 

характеру»; 

«Про внесення змін до законодавчих актів України щодо дозвільної 

системи у сфері господарської діяльності та спрощення доступу на ринки»; 

«Про критичну інфраструктуру та її захист»; 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

переміщення та повернення культурних цінностей»;  

«Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють державну 

статистичну діяльність»; 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 

виборчого законодавства»; 

«Про народовладдя через всеукраїнський референдум»; 

«Про пенітенціарну систему»; 

«Про мультимодальні перевезення»; 

«Про правове та прозоре регулювання діяльності з лобіювання»; 

«Про предмети культури»; 

«Про публічні консультації». 

Проєкт Указу Президента України «Про вихід України з Угоди про 

гуманітарне співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних 

Держав та Угоди про Раду з гуманітарного співробітництва держав-учасниць 

СНД». 

7 проєктів постанов Кабінету Міністрів України: 

«Про внесення змін до Порядку проведення перевірок стану та оцінки 

мобілізаційної готовності національної економіки, органів державної влади, 

інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ і організацій, адміністративно-територіальних одиниць України»; 

«Про затвердження переліку важливих державних об’єктів, що 

підлягають охороні та обороні Національною гвардією України в особливий 

період»;  

«Деякі питання підготовки проєктів актів, інших документів, що 

готуються органами виконавчої влади, в електронній формі»; 
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«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

17 січня 2018 р. № 55»; 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

31.03.2004 № 408»; 

«Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших  

допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України»; 

«Про підписання Програми культурного співробітництва між Урядом 

України та Урядом Італійської Республіки на 2021–2025 роки». 

6 проєктів розпоряджень Кабінету Міністрів України: 

«Деякі питання реалізації Закону України «Про реабілітацію жертв 

репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років»; 

«Про скасування деяких актів міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади»; 

«Про заходи з відзначення у 2020 році Дня пам’яті та примирення і 75-ї 

річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 –1945 років»; 

«Про заходи з відзначення у 2020 році Дня пам’яті захисників України, 

які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України»; 

«Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2025 

року»; 

«Про затвердження плану заходів із вшанування подвигу учасників 

Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на період 2021 

– 2025 роки» 

 3 проєкти наказів Міністерства юстиції України: 

«Про внесення змін до Правил ведення нотаріального діловодства»; 

«Про внесення змін до Правил ведення діловодства та архіву 

арбітражного керуючого»; 

«Про затвердження Змін до Порядку формування та зберігання 

реєстраційних справ». 

3 спільні проєкти наказів Міністерства юстиції і: 

Міністерства оборони України «Про затвердження Положення про 

галузевий державний архів Міністерства оборони України»;  

Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення 

про Галузевий державний архів Міністерства внутрішніх справ України»;  

Міністерства культури та інформаційної політики України «Про 

внесення змін до Положення про галузевий державний архів Українського 

інституту національної пам’яті». 

Проєкт наказу Міністерства культури, молоді та спорту України «Про 

затвердження Положення про Експертно-перевірну комісію галузевого 

державного архіву Українського інституту національної пам’яті»; 



 

 

8 

Проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ «Про затвердження 

Переліку видів документів гідрометеорологічних спостережень та базових 

спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища із 

зазначенням їх строків зберігання». 

Проєкт Кодексу України про адміністративні проступки; 

проєкт Концепції державної політики по досягненню цілі 12.1 Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України. 
 

2. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО 

ФОНДУ, ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ 

ДІЛОВОДСТВА, ЕКСПЕРТИЗОЮ ЦІННОСТІ ТА 

ЗБЕРЕЖЕНІСТЮ ДОКУМЕНТІВ В УСТАНОВАХ, 

ОРГАНІЗАЦІЯХ, НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

З метою забезпечення формування Національного архівного фонду 

документами, що відбивають сучасну історію України, на постійне зберігання 

прийнято 456 387 од. зб. постійного зберігання, з них 438 673 од. зб. 

управлінської документації, 3 096 од. зб. особового походження, 

14 424 од. зб. науково-технічної документації, 122 од. зб. архівних 

електронних документів, 20 од. зб. документів особового походження в 

електронній формі, 52 од. зб. електронних інформаційних ресурсів, 

9 086 од. обл.  кіно-, фото-, фоно-, відеодокументів. 

 

 
 

Державними архівами забезпечено приймання на постійне зберігання 

документів з місцевих виборів 2020 року: 2849 од. зб. управлінської 

документації НАФ, 982 од. зб. агітаційної та іншої документації, 202 од. обл. 

фото- та відеодокументів, 62 електронних інформаційних ресурсів, 650 од. зб. 

документів з кадрових питань (особового складу), 2819 од. зб. документів 

тимчасового зберігання, 23 595 пакувань тимчасового зберігання, сформовано 



 

 

9 

9 колекцій. 

У зв´язку з фінансовими перевірками контролюючими органами та 

повторними виборами в окремих територіальних громадах приймання 

виборчих документів здійснюватиметься в І кварталі 2021 року. 

До Національного архівного фонду за результатами експертизи цінності 

документів включено 633 951 од. зб. управлінської документації, 5 800 од. зб. 

документів особового походження, 13 843 од. зб. науково-технічної 

документації, 357 од.зб. документів особового походження в електронній 

формі, 137 од. зб. електронних інформаційних ресурсів, 16 715 од. обл. 

аудіовізуальних документів. 

Від ліквідованих підприємств, установ і організацій прийнято на 

тривале зберігання 73 671 од. зб. із кадрових питань (особового складу).  

У зв'язку з реформуванням органів місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні державними архівами областей 

прийнято за 2020 рік документів Національного архівного фонду: 

98 430 од. зб. управлінської документації і 689 од. обл. фотодокументів. 

 

 
 

Лідерами з приймання документів на постійне зберігання були 

Державний архів Кіровоградської області (44 221 од. зб.), Державний архів 

Тернопільської області (15 620 од. зб.), фотодокументами – Державний архів 

Волинської області. 

Хороші показники з приймання документів на постійне зберігання 

мають: 

управлінських документів постійного зберігання – ЦДАВО України, 

Державний архів Тернопільської області; 

особового походження – ЦДАМЛМ України, ЦДАЗУ; 

науково-технічної документації – ЦДНТА України; 

аудіовізуальних документів – ЦДКФФА України, Державний архів 

Дніпропетровської області; архівні відділи райдержадміністрацій і міських 

рад Хмельницької області. 

Експертно-перевірними комісіями державних архівів (експертними 
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комісіями архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад) погоджено: 

описи з кадрових питань (особового складу) – на 631 784 од. зб.; 

номенклатури справ 6 121 установ – джерел формування НАФ та 

установ, у діяльності яких не утворюються документи НАФ. 

Науково-технічне опрацювання упродовж 2020 року здійснювалося 

державними архівними установами, архівними відділами міських рад (1%) 

трудовими архівами (0,5%), власними силами підприємств, установ і 

організацій (95%) та приватними підприємствами (підприємцями) (3,5%), які 

упорядкували 12 190 229 од. зб. усіх видів документів. 

Із них на договірних засадах державними архівами, архівними 

відділами райдержадміністрацій та міських рад проведено науково-технічне 

опрацювання 162 859 од. зб. усіх видів документів, зокрема: 

79 649 од. зб. управлінських документів постійного зберігання 

підприємств, установ, організацій; 

28 070 од. зб. управлінських документів тимчасового зберігання; 

4079 од. зб. управлінської документації тривалого зберігання; 

41 257 од. зб. з кадрових питань (особового складу); 

9 804 од. зб. науково-технічної документації.  

 

 
 

З метою контролю якості проведення експертизи цінності документів, 

їх описування та укладання довідкового апарату до них, державними 

архівами Волинської (1), Миколаївської (2), Полтавської (3), 

Хмельницької (2), Чернігівської (1) областей здійснено 9 виїзних засідань 

експертно-перевірних комісій. 

З метою удосконалення роботи з документами в установах, 

організаціях, на підприємствах, що перебувають у зоні комплектування 

відповідної архівної установи, державними архівами, архівними відділами 

райдержадміністрацій та міських рад проведено 3 281 перевірку роботи служб 

діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів, 15 оглядів роботи 

архівних підрозділів і служб діловодства юридичних осіб – джерел 

формування НАФ, організовано 618 семінарів із підвищення кваліфікації для 



 

 

11 

працівників діловодних, архівних, експертних служб. До 598 семінарів і 

курсів, що проводилися іншими установами залучалися фахівці державних 

архівних установ (архівних відділів міських рад). 

Центральними державними архівами проведено грошову оцінку 

37 документів НАФ ЦДІАК України  (9), ЦДАМЛМ України  (16), 

ЦДІАЛ України  (5), ЦДАВО України  (7), у тому числі 8 унікальних 

документів. 

В Україні працює 18 приватних архівів, заснованих фізичними особами 

та юридичними особами приватного права, в яких зберігається майже 

13 976 фондів.  

Приватні архіви зберігають понад 426 762 од. зб. з кадрових питань 

(особового складу) та 5 240 056 од. зб. тимчасового строку зберігання.  

Площа приватних архівів складає 19 794 кв. м, у них працює 

119 працівників. 

Документи з кадрових питань (особового складу), що зберігаються в 

приватних архівах, включено до описів справ, погоджених ЕПК (ЕК) архівних 

установ на 66%. 

З кожним роком загострюється проблема комплектування державних 

архівів через відсутність вільних площ. Майже не комплектувалися державні 

архіви Львівської, Харківської, Чернівецької областей, м. Києва. 

Станом на 01.01.2021 юридичними особами – джерелами формування 

НАФ описано лише 68% документів НАФ, що може спричинити втрату 

документів НАФ та уповільнити перехід на електронний документообіг.  

 

 
 

Водночас в архівних підрозділах юридичних осіб – джерел 

комплектування державних архівів понад встановлені строки зберігається 

2 794 610 од. зб. документів Національного архівного фонду, у порівнянні з 

минулим роком їх кількість збільшилася на 4%. 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБЛІКУ 

ДОКУМЕНТІВ 

НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ 
 

Можливість повною мірою використовувати документальну 

інформацію, що зберігається в архівах, забезпечується перш за все умовами її 

зберігання. Забезпечення умов зберігання інформаційних ресурсів – 

першочергове стратегічне завдання архівної галузі. Збережені та примножені 

національні інформаційні ресурси суспільства – це «спроможні» архіви.  

Протягом 2020 року Укрдержархівом було організовано низку заходів, 

спрямованих на радикальне вирішення проблем розміщення деяких 

державних центральних архівів.  

У зв'язку із закінченням терміну оренди приміщень, в яких 

розміщувались центральні державні архіви – ЦДНТА України та ЦДАЗУ – і 

небажанням пролонгації договорів оренди орендодавцями, Державною 

архівною службою України було вжито заходів щодо якнайшвидшого 

вирішення цієї проблеми. В найкоротші терміни були розглянуті можливі 

варіанти переселення, підготовлені та узгоджені плани заходів щодо 

переміщення цих архівів.  

 

 
 

Відповідно до наказів Державної архівної служби від 03.07.2020 № 87 

«Про організацію переміщення Центрального державного архіву зарубіжної 

україніки» та від 14.07.2020 № 98 «Про закріплення приміщень у комплексі 

споруд центральних державних архівних установ України» ЦДАЗУ, який із 

часу створення у 2007 році розміщувався в орендованій будівлі, було 

переміщено до комплексу споруд центральних державних архівів за адресою: 

м. Київ, вул. Солом'янська, 24 та відновлено його діяльність.  
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Відповідно до наказів Державної архівної служби України від 

16.07.2020 № 99 «Про організацію експертизи приміщень з метою 

розміщення документів Національного архівного фонду», від 05.08.2020 

№ 108 «Щодо надання згоди на передачу державного майна в оренду та 

погодження рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду» 

та від 07.08.2020 № 110 «Про заходи щодо переміщення Центрального 

державного науково-технічного архіву України» було організовано 

переміщення Центрального державного науково-технічного архіву (упродовж 

25 років орендував площі у приміщенні колишньої консисторії, з 1993 р. – у 

власності Свято-Покровського монастиря) до будівлі Бюджетної установи 

«Фонд», що належить до сфери управління Укрдержархіву, та відновлено 

діяльність архіву. 
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Протягом 2020 року значна увага Укрдержархву приділялася 

вирішенню питання поліпшення умов розміщення державних архівів 

областей. 

У 2020 році Державна архівна служба докладала зусиль щодо пошуку 

приміщень для переміщення фондів Державного архіву Одеської області з 

аварійної колишньої будівлі синагоги, яка за рішенням Одеської обласної 

ради у 2016 році передана у власність єврейської громади. 

З метою пошуку варіантів вирішення проблеми розміщення держархіву, 

09-11 вересня 2020 року здійснено робочий візит Голови Державної архівної 

служби України до міста Одеси. Головним питанням робочих зустрічей був 

пошук приміщень у місті Одесі, придатних для розміщення держархіву.  

Протягом звітного року Державна архівна служба України підтримала 

позицію Державного архіву Дніпропетровської області щодо звільнення площ 

архіву орендарем Комунальним закладом «Дніпропетровська обласна 

універсальна наукова бібліотека». В результаті приміщення загальною 

площєю 290,3 м2 за адресою: м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, 10 було 

вивільнено орендарем та використовується архівом за призначенням. 

11 грудня 2020 року відкрито оновлене приміщення архівного відділу 

Києво-Святошинської райдержадміністрації, площею 250 м2 за адресою: 

м. Київ, вул. Янтарна, 12,  яке обладнано додатковими стелажами та повністю 

відповідає вимогам щодо зберігання документів. 

 

 
 

Український інститут національної пам'яті наказом від 02.04.2020 № 21 

затвердив проєкт «Реконструкція нежитлових приміщень у будівлі (корпус  

№ 5) для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту 

національної пам'яті по вул. Пухівській,7 у м. Києві» та провів презентацію 

проєкту за участі Міністра культури та інформаційної політики України, 

Голови Українського інституту національної пам'яті, Голови Державної 
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архівної служби України, керівників архівних установ, представників 

громадськості та засобів масової інформації. 

У цілому по Україні впродовж 2020 року архівними установами була 

проведена заміна 18 приміщень, загальною площею 2458,8 м2, отримано 40 

додаткових приміщень загальною площею 2214,83 м2.  

В архівних відділах районних державних адміністрацій була проведена 

заміна 14 приміщень, загальною площею 635 м2 (архівні відділи державних 

адміністрацій Дніпропетровської, Закарпатської, Київської, Сумської, 

Одеської областей). 

 Разом з цим, архівні відділи райдержадміністрацій отримали додатково 

34 приміщення, загальною площею 1063,93 м2, 5 архівних відділів міськрад 

отримали приміщення загальною площею 229,9 м2. 

Слід зазначити, що у 2020 році Дирекція з експлуатації комплексу 

споруд центральних державних архівних установ України отримала 

позитивний висновок на добудову за проєктом «Реконструкція та розвиток 

споруд центральних державних архівів України по вул. Солом'янскій, 24  

в Солом'янському районі м. Києва». 

У 2020 році архівними установами проводилося додаткове 

встановлення стелажного обладнання: 72 архівні установи збільшили 

протяжність стелажного обладнання на 7 480,32 пог. м. Серед центральних 

державних архівів найкращій показник у ЦДНТА України – 294 пог. м.  

 Додатково встановлено 450,32 пог. м стелажного обладнання у 

держархівах Закарпатської, Львівської, Хмельницької областей, м. Києва. У 

47 архівних відділах райдержадміністрацій та 16 архівних відділах міських 

рад протяжність стелажних полиць збільшено на 6 424 пог. м.  

Державний галузевий архів Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації у 2020 році збільшив протяжність стелажного обладнання 

на 280 пог. м. 

У 2020 році архівними установами вжито заходів щодо посилення 

охоронного та протипожежного режимів.  

Пожежна сигналізація встановлена у 10 архівних будівлях, охоронна – у 

11 будівлях. Відремонтовано 14 пожежних та 14 охоронних сигналізацій, 

встановлено 3 автоматичні системи пожежегасіння.  

Пожежні сигналізації встановлено у 10 приміщеннях архівних відділах 

райдержадміністрацій і міських рад, відремонтовано наявні пожежні 

сигналізації у ЦДІАЛ України і ЦДНТА України, держархівах  

Закарпатської, Миколаївської, Харківської областей, 8 архівних відділах 

райдержадміністрацій і міських рад.  

Охоронна сигналізація встановлена в ЦДАГО України, проведено 

ремонт систем охоронної сигналізації у ЦДІАЛ України, державних архівах 

Херсонської та Чернігівської областей, 9 архівних відділах 

райдержадміністрацій і міських рад, ГДА Міністерства оборони України.  

У 2020 році з метою забезпечення збереженості документів НАФ у 

архівосховищах вживалися заходи щодо нормалізації температурно -

вологісного режиму. Протягом року встановлено 3 системи кондиціювання 



 

 

16 

повітря в архівосхощах архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад 

(архівний відділ Добропільської райдержадміністрації (Донецька область), 

архівний відділ Бучанської міської ради (Київська область), архівний відділ 

Горішньо-Плавнівської міської ради (Полтавська область). Відремонтовано 

також 7 систем кондиціювання повітря: ЦДЕА України, Державний архів  

м. Києва та 5 архівних відділів міських рад.  

Значна увага приділялася архівними установами поліпшенню фізичного 

стану документів Національного архівного фонду. 

На базі Державного центру збереження документів Національного 

архівного фонду у 2020 році Державною архівною службою України 

проведено стажування реставраторів державних архівів України з питань 

консерваційно-реставраційного та брошурувально-палітурного оброблення 

документів із паперовою основою, створення страхового фонду на документи 

НАФ і відновлення інформації зі згасаючого тексту. 

У 2020 році архівними установами була продовжена робота щодо 

поліпшення фізичного стану всіх видів документів, проводились 

реставраційно-відновлювальні роботи з документами, дезинфекція, 

дезінсекція і знепилення справ. 

Так, у 2020 році архівними установами було відреставровано 223 868 

арк. документів з паперовою основою, що склало 135% від показника 2019 

року (165807 арк.), а також 472,42 кв.м. великоформатних документів (карт, 

креслеників тощо), що склало 208 % від показника 2019 року (226 кв.м).  

Впродовж року архівними установами відремонтровано 1 284 379 арк. 

документів з паперовою основою, що склало 152% від запланованого 

показника, а також 264,27 м2, що склало 186 % від запланованого показника 

(142 м2) великоформатних документів (карт, креслеників тощо). 

 

 
 

Планові показники з оправлення та підшивки документів у 2020 році 

(61067 од. зб.) були виконані на 134, 5 % і становлять 82142 од. зб.  

Виконано також всі заплановані обсяги з консерваційно-

профілактичного оброблення: 

кінодокументів – на 119,4%; 
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фотодокументів – на 101,6 %; 

фонодокументів – на 115,3 %;  

відеодокументів – на 100%. 

У 2020 році архівними установами продовжувались роботи зі створення 

страхового фонду на документи: створено страховий фонд на  

5515 од. зб., що перебільшує запланований показник (3028 од.зб.) на 182 % та 

на 130,2 % показник минулого року (4232 од.зб.).  

З метою поліпшення умов зберігання у 2020 році архівними установами 

закартоновано 500469 од. зб. при плані 292299 од. зб. (171,2 %), 

перекартоновано 173365 од. зб. при плані 62814 од. зб., що склало 276 % від 

заплановоного обсягу.  

Перевіряння наявності залишалось одним із пріоритетних завдань 

державних архівів, планові показники, в цілому, виконано та перевиконано. 

У 2020 році перевірено наявність: 

- документів з паперовою основою близько 2 млн. од. зб. що склало 117 % 

від плану;  

- 750 од. зб. кінодокументів – 99,73 % від плану; 

- 80601 од. зб. фотодокументів – 106,7 % від плану; 

- 1939 од. зб. фонодокументів – 120,4 % від плану; 

- 289 од. зб. відеодокументів – 103 % від плану. 

У 2020 році підбито підсумки виконання у 2019 році заходів Програми 

здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного 

архівного фонду на 2009 – 2019 роки, затвердженої наказом Держкомархіву 

від 10.11.2009 № 190 (далі – Програма). 

Так, держархівами (центральними, обласними, міським) згідно з планом 

заходів Програми у 2019 році було заплановано перевірити 5186 фондів та 

комплексів 1663775 од. зб. Перевірено у 2019 році 5010 фондів 1979293 од. 

зб., що складає 96 % від запланованої кількості фондів та 118 % від 

запланованої кількості од. зб. Перевиконання у кількості од. зб. відбулося за 

рахунок ЦДАВО України, ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЦДКФФА 

ім. Г. С. Пшеничного, ЦДАМЛМ України, держархівів Вінницької, 

Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, 

Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, 

Херсонської, Черкаської, Чернівецької областей та міста Києва.  

Протягом 2019 року не виявлено 1918 од. зб., із них вперше не виявлено 

1313 од. зб., знайдено протягом 2019 року 294 од. зб.  

За результатами перевіряння виявлено 11445 од. зб., що потребують 

дезінфекції, 8622 од. зб., що потребують дезінсекції, 11761 од. зб., що 

потребують реставрації, 21970 од. зб., що потребують ремонту, 80855 од. зб., 

що потребують оправлення та підшивки.  

Загалом за Програмою упродовж 2009-2019 рр. перевірено 20601204 

од. зб., що складає 106 % від запланованої кількості од. зб. і 51 % від 

загальної кількості од. зб., що зберігалися в держархівах станом на 

01.01.2009.  
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Центральними держархівами перевірено протягом 11 років 68 % від 

загальної кількості од. зб. та 132 % від запланованої Програмою на 2009-2019 

роки кількості од. зб. Держархівами областей та міста Києва перевірено 

протягом 11 років 48 % від загальної кількості од. зб. та 101 % від 

запланованої Програмою на 2009 – 2019 роки кількості од. зб.  

У 15 держархівах перевірено 50 % і більше від загальної кількості  

од. зб. на момент планування. 

Відповідно до звітів, у 2020 році держаними архівними установами 

проведено перевіряння наявності 2 088 081 од. зб. та 2763 од зб. страхового 

фонду. 

В рамках Програми проведено аналіз фізичного стану документів у 

державних архівах за 2019 рік. Результати розглянуто на засіданні 

Центральної комісії Державної архівної служби з контролю за наявністю, 

станом та розшуком документів Національного архівного фонду та доведені 

до відома державним архівам. 

У 2020 році стартувала Програма здійснення контролю за наявністю, 

станом і рухом документів Національного архівного фонду на  

2020 – 2024 роки, яка схвалена на засіданні Центральної комісії Державної 

архівної служби з контролю за наявністю, станом та розшуком документів 

Національного архівного фонду (протокол від 31.10.2019 № 2) і затверджена 

наказом Державної архівної служби від 13.11.2019 № 103. 

Впродовж звітного періоду  продовжувалась робота з обліку документів 

Національного архівного фонду, що зберігаються в архівних установах, 

удосконалення внутрішньої облікової документації, уточнення складу та 

обсягу фондів. 

Так, у центральних державних архівах, державних архівах областей та 

м. Києва станом на 01.01.2021 зберігається 45 746 682 од. зб. документів 

Національного архівного фонду з паперовою основою та 1 457 812 од. зб. 

документів Національного архівного фонду аудіовізуальних документів. 

Загалом, кількість документів Національного архівного фонду, які 

зберігаються в архівних установах та архівних підрозділах усіх ланок і 

підпорядкування, становить  82, 7 млн. од. зб. та од. обл.  

У 2020 році в державних архівах тривала робота щодо перегляду 

документів з метою виявлення унікальних документів Національного 

архівного фонду. З цією метою переглянуто 13000 од. зб. документів з 

паперовою основою, 664 од. зб. документів особового походження,  

801 од. зб. науково-технічної документації, 2000 од. зб. фотодокументів. 

Виявлення унікальних документів проводили ЦДАВО України,  

ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЦДККФА України ім. Г.С. Пшеничного, 

ЦДАМЛМ України, ЦДНТА України, 11 державних архівів областей та  

м. Києва.  

Відповідно до встановлених нормативних вимог Анотовані переліки 

виявлених унікальних документів надсилалися державними архівами на 

розгляд та погодження ЦЕПК Державної архівної служби України. 
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У 2020 році згідно з рішенням ЦЕПК Державної архівної служби 

України погоджено анотований перелік на 3 унікальні документи ЦДАВО 

України (протокол від 23.06.2020 № 2) та 2 унікальні документів ЦДІАЛ 

України (протокол від 30.07. 2020 року № 3). Відомості про ці документи 

внесено до розділу «Унікальні документи Національного архівного фонду» 

Державного реєстру національного культурного надбання.  

Станом на 01.01.2021 року до розділу Унікальні документи Національного 

архівного фонду Державного реєстру Національного культурного надбання 

внесено відомості про 440 унікальні документи. 

 

 
 

З метою задоволення інформаційних потреб суспільства і держави, 

реалізації прав та законних інтересів людини, на оновленому офіційному 

вебпорталі Державна архівна служба України вперше у вільному онлайн 

доступі презентувала колекцію унікальних документів Національного 

архівного фонду, де на сьогодні представлено інформацію про 440 унікальні 

документи НАФ, що зберігаються в архівосховищах 22 державних архівів, та 

їх цифрові копії. 

ЦДІАК України, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, ЦДАМЛМ 

України, держархівами Дніпропетровської, Житомирської, Сумської, 

Херсонської, Черкаської областей у 2020 році застраховано 30 унікальних 

документів. 

Одним із стратегічних напрямів організації доступу до архівної 

інформації є оцифровування документів НАФ. Так, упродовж 2020 року 

оцифровано 74 183 од. зб. та од. обл. документів НАФ.  
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Лідерами із оцифрування документів у звітному році є ЦДІАЛ України, 

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, ЦДНТА України, держархіви 

Закарпатської, Київської, Тернопільської областей. 

Упродовж року архівами оцифровано 15 063 описи. Найкращі 

показники у ЦДАВО України, ЦДАГО України, державних архівах 

Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Чернігівської 

областей.  

 

 
 

Удосконалено та  переведено в електронний вигляд 2 907 описів. 

Незважаючи на проведені заходи, спрямовані на поліпшення умов 

зберігання документів НАФ, питання зміцнення матеріально-технічної бази 

архівних установ залишається досі одним з найактуальніших.  

Так, за результатами 2020 року залишилося невирішеним питання 

розміщення ЦДАМЛМ України. Позиція національного заповідника «Софія 

Київська» та Міністерства культури та інформаційних технологій України 

щодо недоцільності продовження договору оренди будівлі колишньої бурси 
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залишається не змінною. Пошук приміщення, придатного для розміщення 

ЦДАМЛМ України (оглянуто 5 приміщень) не мав позитивних результатів. 

Остаточно не вирішено питання переміщення фондів Держархіву 

Одеської області з аварійної будівлі колишньої синагоги, які відповідно до 

розпорядження Ізмаїльського міського голови від 03.08.2017 № 386-р 

тимчасово зберігаються в Комунальній установі «Ізмаїльський архів». 

Ступінь заповнення стелажним обладнанням архівів залишається 

критичним.  

 Станом на 01.01.2021 повністю вичерпано можливості для приймання 

документів на зберігання у трьох центральних державних архівах (ЦДАВО 

України, ЦДІАК України, ЦДІАЛ України), шести державних архівах 

областей (Київської, Львівської, Полтавської, Харківської, Хмельницької, 

Чернівецької), а також м. Києва. Сховища трьох центральних державних 

архівів (ЦДАГО України, ЦДНТА України, ЦДАМЛМ України) та  

11 державних архівів областей (Вінницької, Дніпропетровської, 

Закарпатської, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, 

Тернопільської, Херсонської, Чернігівської) заповнені на 90-99%. 

У центральних і обласних державних архівах близько 12,17 % од. зб. 

управлінської документації зберігається у незакартонованому стані.  

Викликає занепокоєння стан захищеності архівних будівель через 

дефіцит фінансування: низка державних архівів була змушена замовляти 

послуги охорони підрозділами поліції охорони лише у позаробочий час.  

Продовжує залишатися проблема оснащення архівних установ 

охоронною сигналізацією, сучасними протипожежними засобами, системами  

вентиляції і кондиціювання повітря, новітніми технічними засобами для 

дезінсекції, дезінфекції документів.  

Обсяги реставрації та ремонту документів Національного архівного 

фонду в архівних установах залишаються недостатніми. 

Досі залишається недостатнім рівень оцифровки, обумовлений 

нестачею відповідного обладнання.  

 

4. ІНФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА ПРО РОБОТУ 

УКРДЕРЖАРХІВУ, АРХІВНИХ УСТАНОВ 

ТА УСТАНОВ СТРАХОВОГО ФОНДУ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Робота Укрдержархіву, архівних установ та установ страхового фонду 

документації базується на принципах відкритості і прозорості, що передбачає 

доступність інформації про їхню роботу, проведення прозорих консультацій, 

публічних інформаційних заходів з безпосередньою участю громадськості. 

Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації 

2020 рік охарактеризувався конструктивною взаємодією Укрдержархіву 

з громадською і науково-експертною радами при Державній архівній службі 

України. Усі засідання цих рад (у тому числі у режимі відеоконференції) 
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відбувалися за участі керівництва та відповідальних працівників 

Укрдержархіву.  

Починаючи з березня 2020 року Укрдержархів та архівні установи, 

установи СФД вимушені були змінити формат комунікацій з інститутами 

громадянського суспільства та засобами масової інформації через поширення 

пандемії COVID-19, зосередившись на віддалених формах взаємодії з ними, 

більшість спільних заходів відбувалася у режимі відеоконференцій або із 

дотриманням протиепідемічних заходів (дистанція, масковий режим, 

використання антисептичних засобів та рукавичок).  

З метою поліпшення комунікаційно-інформаційної політики, відповідно 

до наказу Укрдержархіву від 16 квітня 2020 року № 38 (зі змінами), 

унормовано наповнення офіційної сторінки Державної архівної служби 

України у соціальній мережі «Фейсбук» та проводиться розміщення 

відеоматеріалів на офіційному каналі комунікації «Ютуб». Наказом 

Укрдержархіву від 3 вересня 2020 року № 115 затверджено логобук  

Державної архівної служби України. 

На посилення координації інформаційної діяльності Укрдержархіву та 

установ, що належать до його сфери управління спрямовані накази 

Укрдержархіву від 30 червня 2020 року № 86 «Про забезпечення 

інформаційно-комунікаційного супроводження суспільно значущих заходів 

та взаємодію із засобами масової інформації», від 13 липня 2020 № 96 «Про 

забезпечення взаємодії структурних підрозділів Укрдержархіву під час 

планування та організації консультацій з громадськістю»,  від 13 жовтня 2020 

року № 132 «Про затвердження Положення про громадську раду при 

Державній архівній службі України». 

Наказом Укрдержархіву від 19 червня 2020 року № 81 «Про внесення 

змін до наказу Державної архівної служби України від 26.12.2018 № 90» за 

управлінням комунікації Укрдержархіву закріплено організацію та технічний 

супровід засідань громадської ради при Укрдержархіві. Новий склад науково-

експертної ради затверджений наказом від 11 червня 2020 року № 71, а 

наказом Укрдержархіву від  17 червня 2020 року № 79 затверджено 

Орієнтовний план проведення Державною архівною службою України 

консультацій з громадськістю на друге півріччя 2020 року. 

Члени громадської та науково-експертної рад при Державній архівній 

службі беруть постійну участь у публічних заходах, організованих 

Укрдержархівом (колегіях, міжвідомчих нарадах, семінарах, круглих столах, 

конференціях, пресконференціях, громадських обговореннях, відкритті 

виставок фото- та архівних документів, презентаціях видань, іншЕ). Рівень 

пропозицій, які надавалися громадською та науково-експертною радами при 

Державній архівній службі під час обговорення проєктів нормативно-

правових актів, є достатньо високим. Працівниками Укрдержархіву також 

розглядалися пропозиції, що надходили від громадськості під час проведення 

електронних консультацій. 

З метою підготовки установчих зборів для формування нового складу 

громадської ради при Укрдержархіві 26 жовтня 2020 року затверджено склад 
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ініціативної групи на паритетних засадах з представників Укрдержархіву та 

громадської ради у кількості 8 осіб. 

Відбулося два засідання ініціативної групи (5 листопада та 8 грудня 

2020 року) у режимі відеоконференції із застосуванням Zoom, на останньому 

з яких прийнято рішення провести установчі збори для формування нового 

складу громадської ради при Укрдержархіві 22 грудня 2020 року та 

допустити до участі у цих зборах всіх кандидатів від яких отримано 

відповідні документи. 

На період підготовки та проведення установчих зборів для формування 

нового складу громадської ради, до дати затвердження та оприлюднення 

наказу Укрдержархіву про затвердження складу громадської ради на 2021-

2022 роки, діючим залишався попередній склад, обраний на 2019-2020 роки.   

Члени громадської та науково-експертної рад при Укрдержархіві, 

представники інститутів громадянського суспільства, які не є членами цих 

рад, а також представники наукових інституцій та закладів вищої освіти, 

взяли активну участь в обговоренні проєкту Стратегії розвитку архівної 

справи на період до 2025 року, публічне обговорення якої відбулося  

16 вересня 2020 року на території Комплексу споруд ЦДА України. 

У рубриці «Консультації з громадськістю» розділу «Громадянам» 

офіційного вебпорталу Укрдержархіву з метою проведення електронних 

консультацій з громадськістю було розміщено 5 проєктів нормативно-

правових актів, зокрема проєкти наказів Міністерства юстиції України «Про 

внесення змін до Методики віднесення документів Національного архівного 

фонду до унікальних» та «Про затвердження Типового положення про 

комісію з контролю за наявністю, станом та розшуком документів». 

Інформація та звітні матеріали про діяльність громадської та науково-

експертної рад оприлюднені на офіційному вебпорталі Укрдержархіву у 

рубриках «Громадська рада», «Науково-експертна рада» розділу «Дорадчі 

органи».  

У своїй роботі Укрдержархів дотримується вимог Регламенту Кабінету 

Міністрів України, в частині зазначення у пояснювальних записках до 

проєктів нормативно-правових актів інформації про результати проведення 

консультацій з громадськістю, пропозицій та зауважень громадськості і 

ступеня їх врахування, запропонованих шляхів мінімізації негативних 

наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способів 

врегулювання конфлікту інтересів. 

Організовано роботу із структурними підрозділами з формування 

проєкту орієнтовного плану проведення Укрдержархівом консультацій з 

громадськістю на 2021 рік. 

Не зважаючи на обмеження, спричинені COVID-19, у 2020 році 

Укрдержархів та державні архіви взяли участь у проєктах спільно з 

інститутами громадського суспільства: інтернет-проєкті «Крим – це Україна»; 

інтернет-проєкті Міжнародної ради архівів з розміщення інформації про 

електронні ресурси на інтерактивній мапі МРА; у грантових проєктах 

Українського культурного фонду, зокрема у проєкті «Культурна спадщина»;  



 

 

24 

у проєкті «Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі»; 

«Імена самостійної України», проєкті з формування бази даних про учасників 

визвольного руху; проєкті з благодійною організацією «Благодійний фонд 

«Меморіал Голокосту «Бабин Яр», завдяки якому на початку грудня 2020 

року стали доступними тисячі електронних копій архівних документів 

періоду окупації Києва 1941–1943 років, актових книг РАЦСів, довідкових 

картотек, фондів районних управ, а також документів, що стосуються 

трагічних подій у Бабиному Яру.  

Укрдержархівом вжито заходів для відновлення науково-пошукового 

інтернет-проєкту «Український мартиролог ХХ століття»: проведено два 

засідання міжвідомчої робочої групи (17.06.2020, 16.12.2020), відновлену базу 

даних, яка містить інформацію про репресованих осіб (57802) розміщено на 

офіційному вебпорталі Укрдержархіву. 

За участі керівництва Укрдержархіву проведено онлайн лекції для 

студентів, а саме 5 жовтня 2020 року – для студентів історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 грудня 2020 

року – для студентів Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова, під час яких Голова Державної архівної служби 

обговорив із студентами основні напрямки реформування архівної галузі. 

Упродовж року забезпечено інформаційний супровід офіційного 

вебпорталу Укрдержархіву та інформаційне наповнення офіційних сторінок 

Державної архівної служби України в соціальній мережі Facebook та каналі 

комунікацій Yuotube. 

Відбулася зміна рубрик вебпорталу Укрдержархіву, забезпечено 

постійний супровід/внесення змін до рубрик «Новини», «Анонси», 

«Міжнародне співробітництво», «Дорадчі органи», «Громадянам», 

«Пресцентр», «Укрдержархів», а також оновлення рубрик англомовної версії 

вебпорталу Укрдержархіву, переклад рубрики «News», наповнення рубрики 

«About us», розпочато роботу з підготовки матеріалів для наповнення 

рубрики «Archives of Ukraine». 

Запроваджено публікацію на вебпорталі Укрдержархіву щомісячного 

дайджесту з інформацією про оцифровані та доступні в режимі онлайн 

документи НАФ та довідковий апарат до них. 

З метою впровадження у практичну діяльність державних архівних 

установ нової комунікативної політики, направленої на публічність та 

відкритість інформації про роботу працівників архівної галузі напередодні 

святкування професійного свята архівістів – Дня працівників архівних 

установ Укрдержархівом та державними архівними установами проведено 

флешмоб, метою якого було формування лояльного інформаційного 

середовища, підвищення рівня відкритості та довіри у відносинах між 

державними архівними установами та користувачами, суспільством в цілому, 

створення позитивного іміджу архівів всередині країни та поза її межами. 

На власних вебсайтах (українська та англійська версії) державними 

архівними установами створено спеціальні іміджеві рубрики «З життя 

архіву», «Як ми працюємо», інші, які містять інформацію про пріоритети 
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архіву, щоденну роботу працівників архіву за напрямками діяльності, 

досягнення, планові показники, іміджеві фото робочих кімнат, сховищ, 

читальних залів, столів довідок, працівників архіву за роботою, колективу в 

цілому, а також іміджеві відеоролики «Екскурсія архівом», «Шукай в 

архівах», «Що ми зберігаємо», «Як живе колектив», інше. 

Окрім власних вебсайтів державних архівних установ іміджеві рубрики 

та відеоролики було розміщено на офіційних сторінках архівів у соціальних 

мережах, а також оприлюднено на сторінці Facebook відкритої групи «Доступ 

до архівів». 

До складу дорадчих органів більшості архівних установ включено 

представників інститутів громадянського суспільства. 

Серед проєктів реалізованих державними архівами спільно з 

інститутами громадянського суспільства слід відмітити роботу ЦДАМЛМ 

України з підготовки випуск тематичного журналу «Антиквар» (№ 2 (116), 

2020) «ЦДАМЛМ України: Архів людських доль» про численні архівні фонди 

ЦДАМЛМ України; спільний проєкт ЦДАГО України у партнерстві з 

Архівними Інформаційними Системами  зі створення електронного ресурсу – 

E-resource онлайн доступу до фондів архіву, створеного на базі платформи 

«Archium»; проєкт Держархіву Львівської області з оцифрування 

ілюстрованого журналу для української дітвори «Малі друзі», який видавався 

з 1937 року по 1944 рік «Українським Видавництвом» у містах Львові та 

Кракові. 

Продовжено реалізацію проєктів «АРХІВажлива СПРАВА», 

«Мистецькі зустрічі в Архіві-музеї», «Архів-музей на допомогу вчителям», 

«Франківці у фондах архіву-музею», «Територія АРХІВ: діалог з 

документом» (ЦДАМЛМ України), «Гортаючи архівні сторінки», 

«Українська революція: архівні хроніки» (ЦДАВО України), якими 

передбачено заходи з популяризації документальної спадщини архівів, 

онлайн проєкти E-Archive, E-Directory, E-Service ЦДІАК України та інші, 

започатковані державними архівами у попередні роки. 

Участь громадян у формуванні та реалізації державної політики багато 

в чому залежить від їх поінформованості. Співпраця Укдержархіву та 

державних архівних установ, спеціальних установ СФД із засобами масової 

інформації та інститутами громадянського суспільства спрямована на 

забезпечення доступу громадян до офіційної інформації про їх діяльність. 

Зазначене питання перебуває під постійним контролем керівництва 

Укрдержархіву. 

Для забезпечення оперативного реагування на інформацію розміщену у 

ЗМІ про діяльність Укрдержархіву, державних архівних установ та 

спеціальних установ СФД в Укрдержархіві щотижня здійснюється 

моніторинг з використанням системи моніторингу «UAPort» на базі 

Інформаційного центру «Електронні вісті».  

У 2020 році до Укрдержархіву, державних архівних установ та 

спеціальних установ СФД інформаційні запити та скарги від представників 

засобів масової інформації на неналежний розгляд їх запитів не надходили.  
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За участі Укрдержархіву, державних архівних установ та спеціальних 

установ СФД вийшло 192 телесюжета та телепередач, 143 радіосюжета та 

радіопередачі, опубліковано у друкованих періодичних ЗМІ 964 статті. 

Центральні державні архіви підготували 38 телесюжетів та телепередач, 5 

радіосюжетів, 95 публікацій у пресі, держархіви областей – 133 телесюжетів 

та телепередач, 82 радіосюжета, 225 публікацій у пресі, архівні відділи 

райдержадміністрацій – 5 телесюжетів та телепередач, 38 радіосюжетів, 460 

публікацій у пресі, архівні відділи міських рад – 11 телесюжетів та 

телепередач, 14 радіосюжетів, 177 публікацій у пресі, галузеві державні 

архіви – 5 телесюжетів та телепередач, 4 радіосюжета,  7 публікацій у пресі. 

На відміну від попередніх років у поточному році керівництвом 

Укрдержархіву надано понад 30 інтервью засобам масової інформації, серед 

яких слід відмітити інтерв’ю Голови Державної архівної служби України 

Анатолія Хромова:  

загальнонаціональному інформаційному каналу Україна 24 про 

діяльність українських архівів (11.01.2020); 

у програмі «Культура діалогу» на UA:Культура про діяльність 

Укрдержархіву та системи архівних установ, присвяченому проблемам та 

перспективам подальшого розвитку (27.02.2020); 

на Громадському радіо про репрезентацію унікальних архівних 

документів онлайн – першу спробу змінити стереотипне уявлення про 

Державну архівну службу (13.05.2020); 

у рамках презентації всеукраїнського онлайн-банку архівних, музейних, 

науково-публіцистичних, просвітницьких та інформаційно-аналітичних 

матеріалів на підтвердження тісного зв’язку Криму з материковою Україною 

«Крим – це Україна» (15.06.2020); 

під час пресконференції в Українському національному 

інформаційному агентстві «Укрінформ» про розсекречення Державною 

архівною службою України архівних документів комуністично-тоталітарного 

режиму 1917-1991 років (30.07.2020); 

у рамках проєкту «Позиція» ТК «Рада» про Стратегію розвитку архівної 

справи (06.10.2020); 

журналістам Українського національного інформаційного 

агентства «Укрінформ» про те, що Україна одна з країн Європи з найбільшим 

масивом архівних справ (14.10.2020); 

у програмі «Екологія успіху» на ECO TV про Стратегію розвитку 

архівної справи (27.10.2020); 

у програмі «Офіційна розмова» на телеканалі ДОМ про розсекречення 

архівів та оцифрування документів (29.10.2020); 

під час пресконференції в Українському національному 

інформаційному агентстві «Укрінформ» про відновленого науково-

пошукового інтернет-проєкту «Український мартиролог ХХ століття» 

(09.11.2020), 

у програмі «Згадати все» на Радіо Культура про досягнення Державної 

архівної служби України у 2020 році, 
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а також інтерв’ю першого заступника Голови Державної архівної 

служби України Тетяни Ємельянової в ефірі програми «Імператив» на 

UA:Радіо Культура про цифровізійні процеси в архівній галузі, які 

потребують належного науково-методологічного супроводу (12.05.2020) та 

інтерв’ю заступника Голови Державної архівної служби України Лариси 

Левченко в ефірі на Радіо Культура про Стратегію розвитку регіональних 

архівів України (26.09.2020). 

Наказом Укрдержархіву від 20 липня 2020 року № 138 «Про 

організацію видання науково-практичного журналу «Архіви України» 

затверджено новий склад та положення про редакційну колегію журналу. 

Створено україно- та англомовні версії вебсайту журналу. 

Наказами Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2020 року 

№ 1188 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 

24 вересня 2020 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки 

України» та від 26 листопада 2020 року № 1471 «Про затвердження рішень 

Атестаційної колегії Міністерства від 26 листопада 2020 року та внесення 

змін до наказів МОН України від 2 липня 2020 року № 886, від 24 вересня 

2020 року № 1188» науково-практичний журнал «Архіви України», 

засновником якого є Державна архівна служба України, включено до 

Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» за спеціальностями 

032 «Історичні науки» та 029 «Соціальна комунікація». 

Активними у поточному році у підготовці телепередач та телесюжетів 

були ЦДАВО України, ЦДАГО України, держархіви Вінницької, 

Дніпропетровськ, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, 

Тернопільської, Херсонської, Черкаської областей. 

Найактивніше публікуються у пресі матеріали УНДІАСД, ЦДАГО, 

ЦДКФФА, ЦДІАК, ЦДНТА, ЦДАМЛМ, ЦДЕА, ЦДАЗУ, держархівів 

Волинської, Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Кіровоградської, 

Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, 

Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської областей.  

Слід відмітити роботу в цьому напрямку галузевих державних архівів 

Міноборони та УІНП. 

На постійній основі з електронними ЗМІ співпрацюють ЦДАВО, 

ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДНТА, ЦДАМЛМ, ЦДАЗУ, держархіви Волинської, 

Вінницької, Донецької, Закарпатської, Луганської, Львівської, Одеської, 

Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Чернігівської областей.  

Постійні рубрики на телеканалах мають держархіви Вінницької (ТРК 

«Вінтера»), Кіровоградської (ОДТРК), Одеської (ТРК «Град», «Глас»), 

Полтавської (ПАТ НТУ «Полтавська філія телерадіокомпанії «Лтава», студія 

«Місто»), Херсонської (ПАТ «НСТУ Херсонська регіональна дирекція 

«Скіфія», ТРК «ВТВ плюс»), Хмельницької (ХОДТРК «Поділля-центр»), 

Чернівецької (ТРК «Буковина»), Чернігівської (ПАТ НСТУ «Чернігівська 

регіональна дирекція») областей, м. Києва («ТРК «Київ»). 

Рубрики на радіо мають державні архіви Одеської («FM 1»), 

Хмельницької (Хмельницька регіональна дирекція «Поділля-Центр»), 
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Чернігівської (ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція») областей, 

м. Києва («Голос Києва»). 

Слід відмітити роботу з підготовки радіопередач та радіосюжетів 

ЦДАВО, ЦДКФФА, держархівів Донецької, Кіровоградської, Одеської, 

Полтавської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської областей.  

У друкованих виданнях рубрики мають УНДІАСД («Діловодство та 

документообіг», «Кадровик України», «Діловодство»), ЦДАГО («Голос 

України», газета Ради національних спільнот України), ЦДНТА 

(«Харьковские известия», «Время»), ЦДЕА («Діловодство та 

документообіг»), державні архіви Волинської («Волинська газета»), 

Закарпатської («Новини Закарпаття»), Київської («Час Київщини»), 

Кіровоградської («Народне слово», «Наше місто», «21-й канал»), Полтавської 

(«Зоря Полтавщини», «Полтавські єпархіальні відомості»), Одеської 

(«Одеські архіви»), Рівненської («Волинський монітор», «Рівне Вечірнє», 

«Сім днів»), Сумської («Наша історія»), Херсонської («Наддніпрянська 

правда»), Чернівецької («Час»), Чернігівської («Світ-інфо», «Панорама») 

областей. 

Діяльність Укрдержархіву та державних архівних установ 

висвітлювалась в ефірі: «UA:Перший», «Rada TV», «УКРАЇНА 24», 

«TVOEMISTO.TV», (ТСН) «Студія 1+1», «ICTV», «СТБ», «UA: Радіо 

Культура», Українське радіо «Дзеркало історії», ТК «А1», «Думская», ТК 

«Odessit.ua», «TV-4», «UA:Тернопіль», ТРК «UA:Черкаси», «5 Канал», 

«Київ», «UA:Кропивницький», «UA:Суспільне», «UA:Житомир», «UA: 

Харків», «Poltavske TV», ПАТ НСТУ Чернігівська регіональна дирекція, 

«ІНТБ», «Класне радіо м. Костянтинівка», ТРК Донбас, Донеччина ТV, 

«Медіа-інформ», «7 канал», «Регіональна дирекція UA:ХЕРСОН», 

«UA:Вінниця», «Українське радіо - Луцьк», «Громадське інтерактивне 

телебачення». 

Взаємодія спеціальних установ СФД із ЗМІ та громадськими 

організаціями носить обмежений характер, що пояснюється специфікою 

їхньої діяльності. Основна форма інформування про їх діяльність – 

розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті та публікація 

фахових статей у науково-технічних журналах, збірниках матеріалів наукових 

конференцій певної тематики.  

Слід відзначити організацію роботи взаємодії зі ЗМІ та громадськістю у 

2020 році ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАЛ, ЦДКФФА, ЦДНТА, ЦДАМЛМ, ЦДАЗУ, 

держархівів Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, 

Полтавської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської 

та Чернігівської областей, м. Києва. Позитивним є осучаснення методів 

роботи з інформування громадськості про діяльність державних архівів за 

допомогою супроводу власних сторінок архівів у соціальній мережі Facebook, 

комунікаційних каналах YouTube, Telegram. 

Тематика інформацій про діяльність Укрдержархіву, державних 

архівних установ та спеціальних установ СФД є досить різноманітною та 
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цікавою, більшість інформацій підготовлено на достатньо високому 

професійному рівні. 

Усіма архівними установами проводилися відкриті уроки та лекції для 

учнів старших класів середніх та студентів вищих навчальних закладів, 

працівники архівних установ брали активну участь у семінарах, круглих 

столах, науково-практичних та краєзнавчих конференціях, більшість яких 

проходили в режимі віддаленого доступу із застосуванням Інтернет-сервісу 

Zoom. Покращилася ситуація з оперативним оновленням та наповненням 

рубрик «Новини», «Анонси», «Прес-центр/Архів у ЗМІ» на офіційних 

вебсайтах архівних установ.  

Не зважаючи на те, що у зв’язку з пандемією COVID-19 архівними 

установами практично не проводилися масові публічні інформаційні заходи, 

увага до їх діяльності зі сторони ЗМІ збільшилася, з’явилися позитивні 

публікації в пресі про роботу архівістів. Впровадження у 2020 році нових 

методів дистанційної роботи, відкритість власних комунікативних каналів 

(вебсайти, сторінки у соціальних мережах) Укрдержархіву та архівних 

установ стали підставою для визнання за результатами дослідження, 

проведеного Інститутом розвитку інформації (IDFI, Грузія), комунікативної, 

інформаційної політики Укрдержархіву в розрізі роботи в період пандемії 

коронавірусу найбільш активною та відкритою для користувачів. 

Виконання запитів  

У 2020 році на розгляд до архівних установ надійшло 417 099 запити, з 

яких 151685 запити (39 %) прийнято на особистому прийомі керівництвом 

установи, працівниками столів довідок архівних установ та розглянуто від 

іноземців 11591 запит. Архівними установами виконано 417099 запити, з  

позитивним результатом 303 622 запити (на 15,7 % менше ніж у 2019 році), а 

також розглянуто 17430 непрофільних запитів.  

 

 
 

Виконані архівними установами запити за видами поділяються 

наступним чином: 
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– 44950 тематичних запитів (на 83 % більше ніж у 2019 році), з 

позитивним результатом виконано 33502 запити,  що стосувалися виявлення 

відомостей про реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ та 

організацій, зміни в адміністративно-територіальному поділі, історію 

культових споруд, відомості з краєзнавчої тематики тощо. 

Найбільшу кількість таких запитів виконали з позитивним результатом 

ЦДАВО (436), ЦДІАК (284), ЦДКФФА (182),  держархіви Волинської (931), 

Закарпатської (387), Запорізької (397), Львівської (305), Чернігівської (231) 

областей, м. Києва (264), архівні відділи райдержадміністрацій Вінницької 

(1252), Івано-Франківської (1533), Київської (4561), Полтавської (1425), 

Тернопільської (2664), Хмельницької (2583) областей; 

– 31532 біографічних запити, з позитивним результатом виконано 

16018 запитів. Найбільшу кількість таких запитів виконали ЦДІАК (1221), 

держархіви Вінницької (3144), Житомирської (7580), Хмельницької (2507) 

областей.  

– 4841 генеалогічних запитів (на 2 % більше ніж у 2019 році), з них 

виконано 2191 запит з позитивним результатом (на 2 % більше ніж у 2019 

році). Найбільше таких запитів виконали ЦДІАЛ (1082), ЦДІАК (307), 

держархіву Київської (90), Харківської (87), Черкаської (97) областей.  

При виконані біографічних та генеалогічних запитів архіви 

користуються методичними рекомендаціями «Виконання державними 

архівами України генеалогічних запитів», пам’ятка «Методика генеалогічного 

пошуку в Державному архіві Дніпропетровської області», «Робоча інструкція 

з наведення довідок генеалогічного характеру за документами Державного 

архіву м. Києва», «Проведення генеалогічних досліджень за документами 

Державного архіву Київської області», «Порядок виконання запитів у 

Центральному державному електронному архіві України», «Виконання 

запитів за генеалогічною тематикою», «Проведення генеалогічних 

досліджень за документами Державного архіву Черкаської області». 

Архівні установи співпрацюють з «Family Tree», «Центр генеалогічних 

досліджень», «Дніпровське генеалогічне товариство», «Центр генеалогічних 

досліджень м. Київ».  

- 75114 майнових запитів (на 6 % більше ніж 2019 році), з позитивним 

результатом виконано 63786 запити. Найбільшу кількість таких запитів, що 

стосувались підтвердження майнових прав на землю та нерухоме майно, 

виконали держархіви Волинської (1272), м. Києва (533), Миколаївської (566) 

областей та архівні відділи міськрад Вінницької (9683), Івано-Франківської 

(4005), Рівненської (4179), Сумської (5135), Хмельницької (6433) областей. 

- 243232 запитів соціально-правового характеру з позитивним 

результатом виконано 188125 запити. Найбільше таких запитів виконали 

ЦДАГО (305), ЦДІАЛ (222), держархіви Дніпропетровської (1204), Львівської 

(5498), Одеської (2041), Сумської (1613), Чернігівської (1461), областей. Від 

4, 6 тис. до 9,2 тис. запитів соціально-правового характеру виконали архівні 

відділи райдержадміністрацій Івано-Франківської, Львівської, Херсонської, 

Тернопільської областей, від 8,1 тис. до 17,7 тис. запитів соціально-правового 
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характеру виконали архівні відділи міськрад Дніпропетровської, Донецької, 

Одеської, Сумської.  

Центральні державні архіви виконали 748 запитів соціально-правового 

характеру, держархіви областей –  24808 запитів, архівні відділи 

райдержадміністрацій  – 80248  запитів, архівні відділи міськрад  –  

82331 запитів. 

Тематика запитів соціально-правового характеру у 2020 році 

стосувалась: реєстрації актів цивільного стану та національність; трудового 

стажу та розміру заробітної плати; політичних репресій та розкуркулення; 

участі у підпільному та партизанському русі у період Другої світової війни; 

перебування на окупованій території, в евакуації, примусового вивезення до 

Німеччини, присвоєння нагород і медалей, наукових ступенів та вчених 

звань; навчання тощо. 

Тривала робота зі створення баз даних (переліків), каталогів, інших 

довідково-пошукових засобів. Поширення державними архівами інформації 

про склад і зміст документів, місце зберігання документів ліквідованих 

установ (підприємств, організацій), іншої інформації довідкового характеру, 

через власні веб-сайти та засоби масової інформації, сприяло зменшенню 

кількості непрофільних запитів від заявників. 
   

Видавнича діяльність 

Серед видань, що вийшли друком або були підготовленні в 

електронному вигляді у 2020 році, слід відзначити: 

документальні збірники «Репатріація мешканців Закарпаття з країн 

Європи та інших держав світу: з таборів іноземних – в радянські. 1944-1945 

рр.» (Держархів Закарпатської області), «Цехова книга м. Томошполя ХVIII – 

поч. ХІХ ст. Документи. Джерелознавче дослідження» (Держархів Вінницької 

області), «Друга світова війна. 1939-1945. Полтавський вимір. Події. Постаті. 

Документи: у 3 кн. – Кн. 1: Процеси. Діячі. Рефлексії» (Держархів 

Миколаївської області); 

довідково-інформаційні видання за програмою «Архівні зібрання 

України». Серія «Спеціальні довідники» - «Державний архів Вінницької 

області: анотований реєстр описів. Фонди партійних та комсомольських 

органів. Електронна версія. (Держархів Вінницької області),» Державний 

архів Київської області. Анотований реєстр описів. Т. 2. Ч. 2. Фонди періоду 

після 1917 року» (Держархів Київської області), «Довідник до архівних 

фондів нотаріальних контор і нотаріусів із анотаціями нотаріальних актів та 

іменним покажчиком. ISBN 978-617-576-118-2» (Держархів Миколаївської 

області); 

науково-популярні та інші видання – «Альбом-каталог «ОЛЕКСАНДР 

БОГОМАЗОВ. Творча лабораторія» (ЦДАМЛМ України), «Календар 

знаменних і пам’ятних дат Волині на 2021 рік» (Держархів Волинської 

області), «Щоденний запис кінного походу: 30 років по тому. Вінниця: ТОВ 

«Твори», 2020. – 136 с.: ISBN 978-966-949-580-8 (Держархів Вінницької 

області), « Давні монастирі Мукачівської єпархії (1360-1900 рр.). Зведений 
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предметно-тематичний каталог документів Державного архіву Закарпатської 

області. Фонд № 64, описи №№ 1, 4, 5. Фонди № 151, описи №№ 1, 5-6, 22, 25» 

(Держархів Закарпасткьої області). 

Науково-популярне видання «Журнали зборів Катеринославської 

міської думи. Серпень–грудень» 1917 р. / Державний архів Дніпропетровської 

області; уклад. Н.Л. Юзбашева; ред.: Н.Л. Юзбашева (відповід.), В.Я.Яценко. 

-Дніпро: Герда, 2020. – 524 с. ISBN 978-617-7639-43-4 визначено переможцем 

конкурсу ім. Василя Веретенникова у галузі архівознавства, археографії і 

документознавства. 

Слід відзначити науково-публікаційну роботу  ЦДАМЛМ України. У 

2020 році підготовлено 24 публікації, серед яких альбоми, тематичні 

журнали, анотації та статті. 

Продовжено роботу над періодичними виданнями держархівами 

Кіровоградської («Між Бугом і Дніпром»), Хмельницької («Подільська 

старовина»), Черкаської («Краєзнавство Черкащини»), Чернігівської 

(«Сіверянський історичний архів» та «Архівний вісник») областей.  

  Архіви установи України протягом року опублікували 83 статті у 

періодичних фахових наукових виданнях категорії «А» і «Б».  

Слід відмітити співпрацю архівних установ в плані підготовки видань з 

Інститутом української археографії і джерелознавства ім. М.С. Грушевського 

НАН України, Інститутом історії України НАН України, Історико-

меморіальним музеєм Михайла Грушевського, Національним Києво-

Печерським історико-культурним заповідником, Національним історико-

етнографічним заповідником «Переяслав», Національним історико-

культурним заповідником «Гетьманська столиця. 

 

Виставкова діяльність  
У 2020 році архівні установи перевиконали план з підготовки виставок 

архівних документів на 15,3 %, підготувавши 1596 (на 8 % більше ніж у 2019 

році) виставок. Центральними державними архівами підготовлено 137 

виставок, держархівами областей – 354, архівними відділами 

райдержадміністрацій – 826, архівними відділами міськрад – 274.  

Найбільш активними в організації та проведенні виставок були ЦДАВО 

України, ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, ЦДАМЛМ України, 

держархіви Житомирської, Кіровоградської, Тернопільської, Чернігівської, 

Хмельницької областей та м. Києва. 

29 травня 2020 року до Дня Києва Державна архівна служба України 

підготувала документальну виставку в форматі онлайн. У проєкті використані 

документи ЦДАВО України, ЦДІАК України, ЦДАКФФА України 

ім. Г.С. Пшеничного, ЦДАМЛМ України, Державного архіву Київської 

області та Державного архіву м. Києва. 

23 червня 2020 року Державна архівна служба України спільно з 

Національним агентством з питань державної служби, центральними 

державними архівами (ЦДАВО України, ЦДАГО України, ЦДКФФА України 

ім. Г.С. Пшеничного) з нагоди святкування Дня державної служби 
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підготувала та представила онлайн експозицію архівних документів з історії 

становлення інституту державної служби в Україні, що розміщена на 

офіційному вебпорталі Украдержархіву.  

27 серпня 2020 року на Контрактовій площі (сквер № 3) відбулось 

відкриття виставки «1920: на захисті Європи від більшовизму» – спільного 

проєкту Українського інституту національної пам’яті, Державної архівної 

служби України, Галузевого державного архіву Українського інституту 

національної пам’яті. 

10 жовтня 2020 року презентовано фотовиставку «Борть. Життя. 

Полісся» на території Національного музею народної архітектури і побуту 

України у с. Пирогів. Експозицію підготовлено Вишгородським історико-

культурний заповідником спільно з Державною архівною службою України 

за участі  ЦДАВО України, ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, 

Державного архіву Київської області, Інституту мистецтвознавства, 

фолькльористики та етнології ім. М.Т. Рильського. 

19 листопада 2020 року у м. Києві на Контрактовій площі (сквер № 3) 

відкрито вуличну виставку «Досвід, куплений дорогою ціною…: українська 

дипломатія 1917-1926». Експозиція виставки підготовлена Українським 

інститутом національної пам’яті, Науковим товариством історії дипломатії та 

міжнародних відносин, Міністерством закордонних справ України та 

Державною архівною службою України на основі архівних документів, що 

розкривають історію української дипломатії на початку XX століття. 

Варто відзначити віртуальну експозицію до 125-річчя з дня народження 

корифея українського народного танцю та активного популяризатора 

українського автентичного танцювального мистецтва на 

північноамериканському континенті Василя Авраменка, підготовлену 20 

березня 2020 року ЦДАВО України та ЦДАЗУ. 

На високу оцінку заслуговує рівень підготовки наступних виставок: 

«До річниці вшанування подвигу Героїв Крут» (27 січня 2020 року,  

Державний архів Чернігівської області), «До 1075-ї річниці від першої 

писемної згадки про місто Коростень» (10 лютого 2020 року,  Державний 

архів Житомирської області), «Київщина: діалог часів. 1761-1932» (27 лютого 

2020 року, Державний архів Київської області), «Максим Рильський: тяжка 

ноша «офіційного» поета» (19 березня 2020 року ЦДАГО України), «до Дня 

пам’яті захисників України та 25-річчя від дня заснування державних нагород 

України – орденів “Богдана Хмельницького», «За мужність» та відзнаки 

«Іменна вогнепальна зброя» (28 серпня 2020 року ЦДАВО України), 

«Правознавець світового рівня» (до 150-річчя від дня народження академіка 

Станіслава Дністрянського) (12 листопада 2020 року, Державний архів 

Тернопільської області).  

Впродовж звітного періоду активізувалась робота із підготовки online 

виставок. На вебсайтах центральних державних архівів опубліковано 88  

online виставок із залученням 2476 документів, держархівів областей, 

м. Києва – 303 online вистави, на яких оприлюднено понад 7 тис. документів. 
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Тільки одним  Державним архівом Чернігівської області на офіційному 

архівному сайті розміщено 20 online виставок, присвячених різним 

тематикам: до Дня Соборності України, до річниці подвигу Героїв Крут, до 

Дня вшанування учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні, до річниці від дня народження Т.Г. Шевченка тощо.  

Серед online виставок на особливу увагу заслуговують: до Дня 

Соборності України (ЦДАВО України), виставковий проєкт «Littera scripta 

manet...» (Написане залишається назавжди) до 95-ї річниці ВАПЛІТЕ 

(ЦДАМЛМ України), «Документальна ретроспектива конституційного 

розвитку України» (ЦДІАК України), «До Дня пам’яті та примирення і 75-ї 

річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій» (ЦДАВО України, ЦДАГО 

України, ЦДАЗУ, ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, держархіви 

Київської, Луганської, Миколаївської, Харківської, Херсонської областей). 

 

Читальні зали  
Через дію запроваджених урядом України карантинних заходів для 

запобігання поширенню в Україні COVID-19 у порівняні з 2019 роком 

кількість користувачів, зареєстрованих у читальних залах архівних установ 

зменшилась майже на 50 % і склала 15008, у тому числі 178 іноземців. 

Основна тематика досліджень, що проводилися користувачами у 

читальних залах архівів упродовж 2020 року, залишилася незмінною: 

генеалогія, паювання землі і майна сільгосппідприємств, майнові права, 

історія та діяльність підприємств і установ, історія православних храмів та 

монастирів, культових споруд інших релігійних конфесій, генеалогічні 

дослідження, історія Другої світової війни (у т. ч. період нацистської 

окупації), визвольний рух ХХ століття, жертви репресій ХХ ст., 

перейменування вулиць, життя та діяльність історичних постатей, діячів 

культури, мистецтва, освіти і науки, дослідження з краєзнавства, історичного 

минулого регіонів, а також досліджувалися кримінальні справи періоду 

тоталітарного режиму та фільтраційні справи на осіб, які були вивезені на 

примусові роботи до Німеччини у період Другої світової війни. 

Кількість користувачів, які працювали в читальних залах державних 

архівів за генеалогічною тематикою зменшилася. У 2020 році в читальних 

залах державних архівів працювало 2003 таких користувачів (2019 р.  – 5001, 

2018 р. – 6506, 2017 р. – 6306, 2016 р. – 6258). 

Найбільшу кількість таких дослідників зареєстровано у читальних залах 

ЦДІАК України (329), держархівів Житомирської (200), Одеської (196), 

Чернігівської (155) областей. 

Недостатніми темпами вирішувалося питання оснащення читальних 

залів державних архівів системами відеоспостереження, копіювальною 

технікою, комп’ютерами для роботи користувачів, підключення їх до 

електронних ресурсів державних архівів та всесвітньої мережі Інтернет. 

На сьогодні дослідники можуть скористатися комп’ютерами з доступом 

до електронних баз даних на документи в читальних залах 5 центральних 

держархівів (ЦДАВО України, ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЦДНТА 
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України, ЦДАМЛМ України) та 19 держархівів (Вінницької, Волинської, 

Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-

Франківської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, 

Полтавської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, 

Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей). Дослідники мають 

можливість виходу до мережі Інтернет в читальних залах ЦДАВО України, 

ЦДНТА України, держархівів Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, 

Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, 

Миколаївської, Полтавської, Харківської, Черкаської та Чернігівської 

областей. 

З метою забезпечення ефективної роботи читальних залів у період 

карантинних обмежень для врахування в роботі архівним установам 

направлено Методичні рекомендації з охорони праці для працівників 

архівних установ під час карантину та після його скасування та Примірна 

пам’ятка користувача щодо відвідування архівної установи в умовах 

послаблення карантину, розроблені фахівцями УНДІАСД та рекомендовані 

Державною архівною службою України. 

За результатами дослідження Інституту розвитку свободи інформації 

(IDFI, Грузія), проведеного у партнерстві з міжнародними науковцями в 

рамках проєкту «Оцінка відкритості державних архівів у пострадянських 

республіках та країнах Східного блоку під час пандемії коронавірусу», в ході 

якого вивчалася діяльність архівів 10 пострадянських та східноєвропейських 

країн: Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Угорщини, Казахстану, 

Латвії, Литви, Румунії та України, політика Державної архівної служби 

України в розрізі роботи в період пандемії коронавірусу визнано найбільш 

активною та відкритою для користувачів. 

Активно впроваджувалося замовлення справ до читальних залів в 

режимі онлайн. Так, ЦДАМЛМ України презентував на власнову вебсайті 

оновлену рубрику «Замовити справу онлайн», а держархів Київської області у 

рамках проєкту Е-Архів презентував доступ користувачів до цифрових копій 

документів, що зберігаються у фондах архіву. 

Держархівом Житомирської області створено базу даних фондів 

трудових архівів Житомирської області, в якій міститься інформація про 

підтвердження стажу роботи та нарахування заробітної плати, а також базу 

даних переліку фондів документів з кадрових питань (особового складу), які 

зберігаються в архівних установах області. 

З метою популяризації архівних документів державні архіви 

організовували та проводили екскурсії, уроки та лекції для учнівської та 

студентської молоді, брали активну участь у наукових, просвітницьких, 

комунікативних заходах. 
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5. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ 

СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
 

Забезпечення реалізації державної політики у сфері створення та 

ефективного функціонування державної системи страхового фонду 

документації є одним із пріоритетів Державної архівної служби України на 

2020 рік. 

Діяльність Державної архівної служби України, спеціальних та 

науково-дослідних установ страхового фонду документації (далі – СФД) 

протягом 2020 року була спрямована на виконання завдань, пов’язаних із 

реалізацією державної політики у сфері створення та функціонування 

державної системи СФД і організацією проведення науково-дослідних робіт 

щодо формування та зберігання страхового фонду документації. 

 Реалізація Державної програми формування страхового фонду 

документації на продукцію оборонного і мобілізаційного призначення на 

2005-2024 роки. 

Реалізація Державної програми формування страхового фонду 

документації на продукцію оборонного і мобілізаційного призначення на 

2005-2024 роки (далі – Державна програма) була передбачена пунктом 101 

Плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 11.09.2020 № 1133. 

Протягом 2020 року, відповідно до виділеного фінансування, 

забезпечено формування страхового фонду документації за позиціями 

Державної програми у обсязі понад 260,0 тис. арк. ф. А4. 

 
 

На виконання доручення Першого віце-прем’єр-міністра України – 

Міністра економічного розвитку і торгівлі України від 22.08.2019  

№ М-1129/2цт до листа Мінекономрозвитку України від 30.07.2019  
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№ М-520цт, доручення Першого віце-прем’єр-міністра з питань європейської 

та євроатлантичної інтеграції України від 28.01.2020 № М-21/1/1-20-ДСК до 

листів Мін’юсту від 03.01.2020 № 1/16700-4-19/7.5-ДСК, Укрдержархіву 

від 02.01.2020 № 210дск, доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України 

від 05.03.2020 № М-90/0/2-20дск Укрдержархівом проводилась робота щодо 

актуалізації номенклатури виробів мобілізаційного призначення у зв’язку із 

прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 

№ 1043-0039 та розширенням хронологічних меж виконання Державної 

програми. За результатами проведеної роботи було затверджено 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 1022-рцт «Про 

внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2004 року № 258-рс». Також розпочато роботу з міністерствами, іншими 

центральними органами виконавчої влади, державним концерном 

«Укроборонпром» з актуалізації номенклатури виробів оборонного 

призначення з метою внесення змін до Державної програми відповідно до 

встановлених державних оборонних замовлень. 

Розробка та реалізація галузевих програм формування страхового 

фонду документації 

У рамках виконання завдань щодо координації, методичного 

керівництва та контролю щодо розробки міністерствами, іншими 

центральними органами виконавчої влади галузевих програм створення 

страхового фонду документації (доповнень до програм) у 2020 році взято 

участь у розробленні 18 галузевих програм створення СФД (доповнень та 

змін до програм) 18 міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади:  

на об’єкти морського та річкового транспорту Міністерства 

інфраструктури України; 

на об’єкти електроенергетики Міністерства енергетики України; 

на еталони та стандарти Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України; 

на об’єкти МВС; 

на об’єкти Збройних Сил України; 

на об’єкти ДКА України; 

на об’єкти Державної служби автомобільних доріг України; 

на об’єкти Державної прикордонної служби України; 

на об’єкти Національної поліції; 

на об’єкти Державної служби України з лікарських засобів та контролю 

за наркотиками; 

на об’єкти Державного агентства України з управління зоною 

відчуження;  

на об’єкти Національної академії медичних наук України; 

на об’єкти Національної академії педагогічних наук України; 

на об’єкти ДП «Укрхімтрансаміак»; 

на об’єкти ПРАТ «НЕК «Укренерго»; 
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на об’єкти ДСП «ЧАЕС»; 

на об’єкти АТ «УКРСИББАНК»; 

на об’єкти цивільного захисту Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України. 

Протягом 2020 року затверджено 2 галузеві програми формування 

СФД: 

Галузева програма створення страхового фонду документації на 

унікальні документальні пам’ятки на 2021-2025 роки Національної академії 

педагогічних наук України; 

Галузева Програма створення страхового фонду документації на 

об’єкти будівництва ДСП «Чорнобильська АЕС» на період 2021 – 2025 роки. 

Протягом 2020 року затверджено 5 змін та доповнень до галузевих 

програм формування СФД: 

Доповнення № 4 до Програми формування страхового фонду 

документації Державної прикордонної служби України; 

Доповнення № 3 до Програми формування страхового фонду 

документації на об’єкти та споруди Державного підприємства 

«Укрхімтрансаміак». 

Доповнення № 1 до Галузевої програми створення страхового фонду 

документації на об’єкти будівництва Державного агентства України з 

управління зоною відчуження  на період 2017 – 2020 роки; 

Зміна № 2 до Програми формування СФД Національної академії 

медичних наук України; 

План постачання документації та виготовлення документів СФД на 

об’єкти нерухомості  АТ «УКРСИББАНК» на 2020 рік. 
Міністерством оборони України продовжено термін дії Програми 

формування СФД на техногенно та екологічно небезпечні об’єкти Збройних 
Сил України. 

 
 Проводилась робота з розробки 10 проєктів галузевих програм створення 

СФД (Змін до програм) відповідно до отриманих Переліків виробів та об’єктів, 
документація на які підлягає закладанню до СФД України: 

на об’єкти електроенергетики Міністерства енергетики України; 
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на об’єкти МВС; 

на об’єкти Державної служби автомобільних доріг України; 

на об’єкти Державної прикордонної служби України; 

на об’єкти Державного агентства України з управління зоною 

відчуження;  

на об’єкти Національної академії медичних наук України; 

на об’єкти Національної академії педагогічних наук України; 

на об’єкти ДП «Укрхімтрансаміак»; 

на об’єкти ДСП «ЧАЕС»; 

на об’єкти АТ «УКРСИББАНК». 

Реалізація зазначених програм (доповнень до програм) дозволить забезпечити 

збереження важливої документації, необхідної для потреб національної безпеки та 

оборони держави, відновлення виробництва продукції спеціального та 

господарського призначення, відбудови об’єктів систем життєзабезпечення, 

транспортних зв’язків та будівництва в особливий період та мирний час. 

У звітному році Укрдержархівом проведені роботи з координації та 

методичного забезпечення щодо реалізації Державної та 25 галузевих 

програм створення страхового фонду документації (доповнень до них). 

Зазначені програми передбачають закладення до страхового фонду 

документації на 12045 виробів та об’єктів. 

 
У 2020 році проведені роботи з формування галузевого СФД і закладено на 

довгострокове зберігання документацію на 172 об’єкти загальним обсягом 

409,805 тисяч аркушів формату А4 за 20 галузевими програмами: на об’єкти 

будівництва підприємств електроенергетики; на об’єкти атомної 

промисловості; на вугільні підприємства та шахти, які закриваються; на 

техногенно та екологічно небезпечні об’єкти Збройних Сил України; на 

об’єкти фармацевтичної галузі промисловості;  на об’єкти  Державної 

прикордонної служби України; на об'єкти природно-заповідного фонду 

Міністерства екології та природних ресурсів України; на об’єкти морського 

та річкового транспорту; на об’єкти та споруди Державної податкової 
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адміністрації України; на об’єкти Національної академії медичних наук 

України; на об’єкти дорожнього господарства України; на об’єкти 

Державного агентства України з управління зоною відчуження; на об’єкти 

Національної Академії педагогічних наук України; на об’єкти будівництва 

ДП «НАЕК «Енергоатом»; на об'єкти ДП НЕК «Укренерго»; на об’єкти 

Запорізької АЕС; на закінчені будівництвом об’єкти та споруди Запорізької 

АЕС; на об’єкти НАК «Нафтогаз України»;  на об’єкти ДСП «ЧАЕС»; на 

будови та споруди АТ«Укрсиббанк». 

Розподіл за напрямами формування галузевого СФД у 2020 році 

наведено на діаграмі: 

 

 
 

 

Не реалізовувались у 2020 році 6 галузевих програм формування 

страхового фонду документації (на об’єкти та споруди Державного 

департаменту України з питань виконання покарань; на об’єкти 

Держкомрезерву України; на об’єкти Академії аграрних наук України; на 

об’єкти Мінагрополітики; на об’єкти вугільних підприємств (Міненерго); ДП 

«Укрхімтрансаміак») з наступних причин: 

відсутність або обмеженість бюджетного фінансування постачальників 

документації (суб’єктів господарювання) з боку міністерств та інших органів 

виконавчої влади, зокрема на реалізацію галузевих програм формування 

СФД; 

змінами у керівному складі та посадових осіб, відповідальних за 

створення СФД у міністерствах, інших центральних органах виконавчої 

влади, та змінами підпорядкування постачальників документації; 

призупинення будівництва або реконструкції об’єктів, які увійшли до 

галузевих програм формування СФД. 
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 Розробка та реалізація регіональних програм формування 

страхового фонду документації 

Протягом 2020 року затверджені 8 регіональних програм (заходів, 

переліків та доповнень до програм) формування СФД: 

Програма створення страхового фонду документації Чернівецької 

області на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Чернівецької обласної ради 

від 04.02.2020; 

Програма створення СФД Чернігівської області на 2021-2025 роки, 

затверджена рішенням  Чернігівської обласної ради від 28.10.2020; 

Програма створення СФД Херсонської області на 2021-2025 роки, 

затверджена рішенням Херсонської обласної ради від 17.12.2020; 

Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту 

Івано-Франківської області на 2021 рік (з розділом «Створення СФД Івано-

Франківської області на 2021 рік»), затверджена рішенням Івано-Франківської 

обласної ради від 29.05.2020; 

«Заходи зі створення страхового фонду документації міста Тернополя 

на 2020 рік», затверджені Тернопільською міською радою від  18.03.2020 

року; 

Програма створення страхового фонду документації м. Бердянськ на 

2020 рік, затверджена рішенням Бердянської міської ради Запорізької області 

від 26.03.2020;  

Програма створення страхового фонду документації м. Запоріжжя на 

період 2020-2024, затверджена  рішенням сесії міської ради від 24.06.2020 

року; 

Програма створення страхового фонду документації в м. Кривий Ріг 

на 2021-2025 роки, затверджена рішенням сесії міської ради 23.12.2020 № 13. 

На динаміку затвердження регіональних програм формування СФД 

суттєвий вплив мали місцеві вибори 2020 року, у період формування нового 

складу місцевих рад, питання затвердження регіональних програм не 

виносились на розгляд сесій відповідних рад. 
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Укрдержархівом у 2020 році проведені заходи щодо координації роботи 

з розробки місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування 38 регіональних програм створення СФД та супроводу їх 

затвердження сесіями відповідних рад, з яких 15 обласних (регіональних) 

(Харківська, Полтавська, Чернігівська, Донецька, Луганська, 

Дніпропетровська, Запорізька, Вінницька, Черкаська, Одеська, Житомирська, 

Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська), 18 міських 

(Кременчук, Краматорськ, Бахмут, Лисичанськ, Дружківка, Дніпро, 

Запоріжжя, Кривий Ріг, Вінниця, Кропивницький, Хмельницький, Черкаси, 

Чернівці, Житомир, Одеса, Южне, Київ, Тернопіль), 5 районних 

(Краснокутський, Красноградський, Коломацький, Вовчанський, 

Броварський).  

Розроблені та перебувають на розгляді та затвердженні відповідними 

місцевими органами виконавчої влади 7 регіональних програм створення 

СФД (Донецької, Луганської, Львівської областей, міст Києва, Краматорськ 

Донецької області, Вовчанського району Харківської області). 

Розроблені та затверджені у 2020 році регіональні програми створення 

СФД додатково нададуть можливість організувати роботи щодо створення 

СФД на 393 об’єкти і споруди систем життєзабезпечення, транспортних 

зв'язків, об'єкти будівництва промислового і цивільного призначення, об'єкти 

культурної спадщини та унікальні документальні пам'ятки, техногенно та 

екологічно небезпечні об'єкти регіону та інші об'єкти оборонного, 

мобілізаційного і господарського призначення необхідні для проведення 

будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-

відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій та в 

особливий період загальним обсягом 55,8 тис. арк. ф. А4 на загальну суму 1.1 

млн. грн. 

 
Прийнято участь у розробленні та погоджені 6 переліків підприємств, 

установ та організацій, документація яких підлягає закладанню до 

регіонального СФД (Чернігівської, Львівської, Закарпатської, Запорізької 

областей, міст  Харків, Кривий Ріг Дніпропетровської області), на основі яких 
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проводилися роботи щодо розробки регіональних програм створення СФД 

відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування.  

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 28.08.2020              

№ М-1155/2дск до щорічної доповіді Мінекономіки від 20.07.2020 № М-578цт 

та доручення Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з питань стратегічних 

галузей промисловості України від 01.10.2020 № 39998/1/1-20 до листа 

Мін’юсту від 24.09.2020 № 42453/19814-26-20/34  Укрдержархівом 

проводилась робота щодо організації розробки додаткових розділів 

«Створення страхового фонду документації на об’єкти та продукцію 

мобілізаційного призначення» до діючих обласних (регіональних) програм 

створення страхового фонду документації, або розробки нових Програм. 

Станом на 01.01.2021 Укрдержархівом отримано інформацію про стан 

виконання доручень від Сумської, Полтавської, Хмельницької, Вінницької, 

Черкаської, Чернівецької, Житомирської, Київської, Запорізької, Херсонської, 

Тернопільської, Волинської, Закарпатської, Рівненської, Луганської, 

Одеської, Івано-Франківської, Чернігівської обласних державних 

адміністрацій щодо планування робіт з розробки додаткових розділів 

«Створення страхового фонду документації на об’єкти та продукцію 

мобілізаційного призначення» до обласних (регіональних) програм створення 

страхового фонду документації. 

Харківська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська обласні 

державні адміністрації проінформували про те, що розробку додаткових 

розділів «Створення страхового фонду документації на об’єкти та продукцію 

мобілізаційного призначення» до обласних (регіональних) програм створення 

страхового фонду документації  вважають недоцільним. 

Для забезпечення формування регіональних СФД Укрдержархівом 

надана методична і практична допомога щодо організації навчання 

спеціалістів органів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування на базі центрів перепідготовки і підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ та організацій при обласних державних адміністраціях, 

регіональних інститутів державного управління при Президентові України, 

обласних курсах цивільного захисту. Протягом року проведено більше 47 

занять, на яких пройшли перепідготовку з питань створення СФД понад 800 

спеціалістів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, установ та організацій.  

У 2020  році проведені роботи з формування регіонального СФД шляхом 

реалізації 42 регіональних програм створення СФД (24 обласних, 12 міст 

обласного значення, 5 районних, 1 ОТГ) і закладено на довгострокове зберігання 

документацію на 488 об’єктів загальним обсягом 385,9  тисяч аркушів формату 

А4. На реалізацію обласних (регіональних) програм створення СФД 

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

виділено більш ніж 1,4 млн. грн. бюджетних коштів. 
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 Дотримання чинного законодавства у сфері створення та ведення 

страхового фонду документації України центральними і місцевими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями:  

На виконання Річного плану здійснення заходів державного нагляду 

(контролю) на 2020 рік, затвердженого наказом  Державної архівної служби 

України від 26.11.2019 № 108 у 2020 році проведено перевірки 7 суб’єктів 

державної системи страхового фонду документації: 
Державного підприємства «Харківське конструкторське бюро з 

машинобудування імені О. О. Морозова», м. Харків (акт від 14.01.2020 
№ 1/2020); 

Харківської обласної державної адміністрації, м. Харків (акт від 
29.01.2020 № 2/2020); 

Державного підприємства «Харківський бронетанковий завод»,  
м. Харків (акт від 04.02.2020 № 3/2020); 

Харківської міської ради, м. Харків (акт від 19.02.2020 № 4/2020); 
Державного підприємства «Завод імені В. О. Малишева», м. Харків 

(акт від 27.02.2020 № 5/2020); 
Виконавчого комітету Люботинської міської ради, м. Люботин, 

Харківської області (акт від 03.03.2020 № 6/2020); 
Золочівської районної державної адміністрації, м. Золочів, Харківської 

області (акт від 17.03.2020 № 7/2020). 
За результатами проведених перевірок складені акти перевірок додержання 

вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду 
документації України. 

Пропозиції, викладені в актах перевірок виконані в повному обсязі 
Державним підприємством «Завод імені В. О. Малишева», Державним 
підприємством «Харківський бронетанковий завод», Державним 
підприємством «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені 
О. О. Морозова». Рештою суб’єктів системи страхового фонду документації 
продовжують виконуватися заходи з виконання пропозицій Укрдержархіву, 
викладених в актах перевірок відповідно до визначених термінів їх виконання. 

Матеріали з проведення вищезазначених перевірок оприлюднено у 
Пілотному модулі планування заходів державного нагляду (контролю) та збору 
інформації для запуску інтегрованої автоматизованої системи державного 
нагляду (контролю) (https://inspections.gov.ua/). 

Позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері страхового 

фонду документації у 2020 році не здійснювалося. 

У зв’язку із забороною проведення органами державного нагляду 

(контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності на період встановлення карантину або 

обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19), запроваджених на виконання підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ 

Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» та на виконання постанов 

https://inspections.gov.ua/
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Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»; від 20.05.2020 № 392 «Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 та етапів послаблення протиепідемічних заходів»  

із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 

№ 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), у 

2020 році скасовано проведення заходів державного нагляду (контролю) 28 

суб’єктів системи СФД: Міністерства енергетики та захисту довкілля 

України, Міністерства інфраструктури України, Одеської ОДА, Чернівецької 

ОДА, Донецької ОДА, Черкаської ОДА, Житомирської ОДА, Виконавчого 

комітету Чернівецької міської ради, Виконавчого комітету Черкаської міської 

ради, Виконавчого комітету Полтавської міської ради, Виконавчого комітету 

Дніпровської міської ради, Виконавчого комітету Одеської міської ради, 

Виконавчого комітету Краматорської міської ради, Виконавчого комітету 

Житомирської міської ради, Охтирської РДА Сумської області, Виконавчого 

комітету Охтирської міської ради Сумської області, ПАТ «АрселорМіттал 

Кривий Ріг», ПАТ «Дніпровський коксохімічний завод»,  

ТОВ «Рибоконсервний завод «Екватор», ТОВ «Богодухівська нафтобаза», 

ТОВ «Лихачовська меблева фабрика», АТ «Нікопольський завод 

феросплавів», АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат», Обласного 

комунального підприємства «Аеропорт Суми», Комунального підприємства 

Сумської міської ради «Електроавтотранс», Комунального підприємства 

Полтавської обласної ради «Полтававодоканал», ДП «Харківський 

машинобудівний завод «ФЕД» та ДП «Харківський завод спеціальних 

машин». 

З метою планування заходів із здійснення державного нагляду (контролю) 

та на виконання частини першої статті 5 Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» сформовано 

перелік суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного 

нагляду (контролю) у сфері страхового фонду документації у 2021 році. 

На підставі сформованого переліку суб’єктів господарювання, які 

підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у сфері страхового 

фонду документації у 2021 році Пілотним модулем планування заходів 

державного нагляду (контролю) та збору інформації для запуску інтегрованої 

автоматизованої системи державного нагляду (контролю) забезпечено 

формування Комплексного плану заходів державного нагляду (контролю) на 2021 

рік, який затверджено наказом  Державної регуляторної служби України 

від 16.11.2020 № 114.  

З урахуванням узгоджених дат початку та строків здійснення 
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визначених у Комплексному плані здійснення комплексних заходів 

державного нагляду (контролю) сформовано Річний план здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) Державної архівної служби України на 2021 

рік, який затверджено наказом Укрдержархіву від 20.11.2020 № 144 та 

розміщено у Пілотному модулі планування заходів державного нагляду 

(контролю) та збору інформації для запуску інтегрованої автоматизованої 

системи державного нагляду (контролю) (https://inspections.gov.ua/). 

На виконання вимог Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та наказу Укрдержархіву 

від 27.06.2017 № 38 «Про встановлення нормативів оцінювання діяльності 

посадових осіб, які беруть участь у заходах державного нагляду (контролю)» 

у 2020 році двічі проводились заходи з організації регулярного оцінювання 

діяльності посадових осіб, які беруть участь у заходах державного нагляду 

(контролю) за додержанням законодавства у сфері формування, ведення та 

використання страхового фонду документації України. 

 
 

 

 Виготовлення документів страхового фонду документації 
За 2020 рік створено та прийнято на зберігання документи СФД на 636 

виробів та об’єктів, у тому числі: 
на 21 виріб; 
на 47 об’єктів промисловості; 
на 307 об’єктів будівництва; 
на 160 об’єктів систем життєзабезпечення;  
на 51 об’єкт систем транспортних зв’язків; 
на 25 пам’яток містобудування та архітектури; 
на 23 комплекти документації із землеустрою; 
на 2 інші об’єкти. 

  2018 2019 2020 

Органи влади 19 20 4 

Підприємства 0 4 3 

https://inspections.gov.ua/
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За період 1992-2020 рр. станом на 01.01.2021 до страхового фонду 

документації закладено 40961 виріб та об’єкт, у тому числі: 

на 5015 виробів; 

на 3990 об’єктів промисловості; 

на 17094 об’єкти будівництва; 

на 11265 об’єктів систем життєзабезпечення;  

на 2118 об’єктів систем транспортних зв’язків; 

на 219 пам’яток історії та культури; 

на 468 пам’яток містобудування та архітектури;  

на 162 інші об’єкти; 

на 630 комплектів документації із землеустрою. 
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У цілому протягом поточного року проведено вхідний контроль 

документів СФД в обсязі 802,8  тис. арк. ф. А4 та періодичний контроль – в 

обсязі 10090,5 тис. арк. ф. А4. 

Слід відзначити, що в основному якість документів СФД, які 

виготовлені регіональними центрами СФД, відповідає вимогам нормативних 

документів.  

За звітний період були повернуті на доопрацювання документи СФД в 

обсязі 21,3 тис. арк. ф. А4, що складає 2,7 % від загального обсягу документів 

СФД, які пройшли вхідний контроль. На доопрацювання документи СФД 

повертались Північному, Донбаському, Західному та Південно-східному РЦ 

СФД. 

Відсоток прийняття документів СФД з першого пред’явлення за 2020 

рік  в цілому по системі складає 97,35%, що відповідає нормативним 

показникам, в тому числі за регіональними центрами:  

Південно-західному – 100 %,  

Південно-східному – 99,24%, 

Західному – 98,51 %,  

Північно-східному – 100 %,  

Південному – 100 %, 

Північному – 97,19 %,  

Донбаському – 71,32 %. 
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Згідно з планами виготовлення та передачі на зберігання документів 

СФД  загальний плановий обсяг передачі на зберігання документів СФ по 

регіональних центрах СФД на 2020 рік становив 872,5 тис. арк. ф. А4, у тому 

числі: 

по загальному фонду – 260,0 тис. арк. ф. А4; 

по спеціальному фонду – 612,5 тис. арк. ф. А4. 

За звітний період регіональними центрами СФД фактично передано:  
по загальному фонду – 260,4 тис. арк. ф. А4 (виконано на 100 %), у 

тому числі регіональними центрами СФД: 
 

Південно-східним  – 50,0 тис. арк. ф. А4 (100 %);  

Північним                       – 40,3 тис. арк. ф. А4 (101%); 

Північно-східним   – 40,0 тис. арк. ф. А4 (100 %); 

Західним                         – 40,0 тис. арк. ф. А4 (100 %); 

Південним               – 40,0 тис. арк. ф. А4 (100 %); 

Південно-західним        – 35,1 тис. арк. ф. А4 (100%); 

Донбаським                    – 15,0 тис. арк. ф. А4 (100%). 
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по спеціальному фонду – 535,3 тис. арк. ф. А4 (виконано на 87 %), у 

тому числі регіональними центрами СФД: 
Західним                         – 142,6 тис. арк. ф. А4 (102 %); 

Північним               – 111,6 тис. арк. ф. А4 (102 %); 

Південно-східним  – 94,2 тис. арк. ф. А4 (101 %); 

Північно-східним   – 90,2 тис. арк. ф. А4 (100 %); 

Південним               – 71,0 тис. арк. ф. А4 (101 %); 

Південно-західним  – 12,98 тис. арк. ф. А4 (22 %); 

Донбаським             – 12,8 тис. арк. ф. А4 (26 %). 

в цілому по системі – 795,7 тис. арк. ф. А4, що становить 91 % від 

загального планового обсягу на рік, у тому числі: 
Північним               – 151,8 тис. арк. ф. А4 (102 %); 

Західним                         – 182,6 тис. арк. ф. А4 (101 %); 

Південно-східним  – 144,2 тис. арк. ф. А4 (101 %); 

Північно-східним   – 130,2 тис. арк. ф. А4 (100 %); 

Південним               – 111,0 тис. арк. ф. А4 (101 %); 

Південно-західним  – 48,1 тис. арк. ф. А4 (51 %); 

Донбаським             – 27,8 тис. арк. ф. А4 (43 %). 
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 Забезпечення користувачів документами СФД  
Протягом звітного періоду із заявками щодо забезпечення копіями 

документів СФД зверталося 4 користувачі: 
Бориспільський міськрайонний суд Київської області,  
Херсонський міський суд Херсонської області,  
Кременчуцька гімназія № 26 Кременчуцької міської ради Полтавської 

області, 
ТОВ «Мостнафта», м. Мостиська, Львівська обл.  
За 2020 рік  проведені роботи з виготовлення копій з документів СФД за 

 3-ма завданнями, які підготовлені згідно із заявками користувачів, загальним 

обсягом документації 1259 арк. ф. А4.  

 У 2020 році продовжені роботи з виготовлення копій документів СФД 

відповідно до розпорядження КМУ від 05.04.2017 № 241-р «Про 

забезпечення Міністерства культури документами страхового фонду 

документації». За 2020 рік виготовлено та відправлено до Міністерства 

культури України електронні копії документів СФД у обсязі 93,3 тис. арк. ф. А4 

на 10 об’єктів культурної спадщини. Загальний обсяг виготовлених копій 

документів СФД за 2017-2020 рр. складає 199,1 тис. арк. ф. А4 на 21 об’єкт 

культурної спадщини (42 % від загального обсягу документації, яку необхідно 

відтворити згідно з розпорядженням).  
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Крім того, протягом 2020 року надійшли запити стосовно закладення до 

СФД документації на об’єкти від 19 суб’єктів, яким надані інформація щодо 

наявності (відсутності) на обліку у Державному реєстрі документів 

страхового фонду документації України запитуваних документів СФД та 

роз’яснення щодо порядку забезпечення користувачів копіями документів 

СФД, а саме: 

адвокатського бюро «Круглов і Партнери», Київська область, Києво-

Святошинський район, с. Чайки; 

адвокатського об’єднання «ЛІНКОЛЬН» адвокат Бурнашев П.В., 

 м. Київ; 

адвокатського об’єднання «Юридична фірма «Ілляшев та Партнери»,  

м. Київ; 

адвоката Федоришина О.О., м. Київ;  

адвоката Островської О.В., м. Миколаїв;  

Херсонського міського суду Херсонської області; 

Бориспільського міськрайонного суду Київської області; 

Північного РЦ СФД (ОСББ «Лазурний блюз», м. Київ); 

ТзОВ «Бізнес центр «Маяковський», м. Запоріжжя; 

ТОВ «Консалтинг-Універсал», м. Дніпро; 

ТОВ «ТОРНАДО-КОМ», м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.; 

ТОВ «ТУРИСТИЧНА ФІРМА «КУРОРТУКРАЇНА», м. Київ; 

ПАТ «УКРПАНГРУП», м. Київ;  

Північного РЦ СФД (Дарницького управління поліції ГУ Національної 

поліції у м. Києві);   

Луганської обласної державної адміністрації (Державного архіву 

Луганської області);  

ОКП «Донецьктеплокомуненерго», м. Краматорськ, Донецька обл.;  

Управління молоді та спорту Маріупольської міської ради;  

Донбаського РЦ СФД (Управління  з питань цивільного захисту 

Краматорської міської ради);  

Служби автомобільних доріг у Київської області, м. Київ.    

Результати проведених у 2020 році робіт щодо забезпечення 

користувачів копіями документів СФД дають можливість: 
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Міністерству культури України – отримати інформацію про музейні 

предмети, які знаходяться на тимчасово окупованій території Автономної 

Республіки Крим,  м. Севастополя та непідконтрольних територіях Донецької 

та Луганської областей. Копії документів СФД забезпечать формування 

переліку можливих культурних втрат внаслідок збройної агресії Російської 

Федерації та подальшого відстоювання позиції України в міжнародних судах; 

забудовникам та експлуатуючим організаціям – відновити втрачену 

документацію для подальшої експлуатації та ремонту житлових будинків та 

інших об’єктів будівництва; 

судовим та слідчим органам – отримати документи для використання в 

судовому розгляді справ. 

Координація діяльності постачальників документів страхового 

фонду, регіональних центрів СФД та баз зберігання СФД з питань 

ведення СФД. 

Для визначення відповідності оригіналу діючої документації 

документів страхового фонду, прийняття рішення щодо переведення їх на 

архівне зберігання або знищення відповідно до вимог нормативних 

документів системи страхового фонду документації Укрдержархівом надана 

методична допомога щодо правильності складання переліків мікрофільмів та 

мікрофіш страхового фонду документації, які підлягають переведенню на 

архівне зберігання або анулюванню представникам Міністерства охорони 

здоров’я України, ДК «Укроборонпром», ПАТ «Укртелеком»,  ДП «НЕК 

«Укренерго». 

Згідно з графіками проведення робіт щодо ведення страхового фонду 

документації у 2020 році, погодженими Головою Укрдержархіву, 

регіональними центрами страхового фонду документації проведена робота з 

262 підприємствами, установами та організаціями, документація на вироби та 

об’єкти яких закладена до страхового фонду документації України. 

За результатами роботи отримано від  підприємств та організацій 63 

акти про відповідність документів страхового фонду чинній документації, 

7 переліків мікрофільмів та мікрофіш страхового фонду документації, що 

підлягають переведенню на архівне зберігання або анулюванню, та 

затверджено 2 акти про вилучення для знищення мікрофільмів та мікрофіш 

страхового фонду документації архівного та довгострокового зберігання. 

Отримані акти про відповідність документів страхового фонду чинній 

документації, узагальнені переліки мікрофільмів та мікрофіш страхового 

фонду документації, що підлягають переведенню на архівне зберігання або 

анулюванню, надано для обліку та організації подальшої роботи до баз 

зберігання страхового фонду документації. 

Видача актів закладення технічної та проєктної (робочої) 

документації до страхового фонду документації України. 

Протягом 2020 року за запитами підприємств, установ та організацій, 

видано 610 актів закладення технічної та проєктної (робочої) документації до 
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страхового фонду документації України. 

Інформаційні дані щодо видачі актів закладення технічної та 

проєктної (робочої) документації до страхового фонду документації 

України  за 2018-2020 роки 

 

 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

Кількість актів та довідок 692 739 610 
 
 

 
 

Ведення Державного реєстру техногенно та екологічно небезпечних 

об’єктів (Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів). 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України 

«Про страховий фонд документації України», Положення про Державу 

архівну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 21.10.2015 № 870 Укрдержархів веде Державний реєстр 

потенційно небезпечних об’єктів (ПНО). 

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України 

від 04.12.2019 № 1091 втратила чинність постанова Кабінету Міністрів 

України від 29.07.2002 № 1288 «Про затвердження Положення про 

Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів», що призвело до 

неможливості виконання, встановлених Кодексом цивільного захисту 

України, повноважень центральних органів виконавчої влади та вимог у сфері 

техногенної безпеки, що є підставою для видачі суб’єктам господарювання 

приписів центральним органом виконавчої влади, який здійснює державний 

нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1288-2002-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1288-2002-%D0%BF
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Державною архівною службою України направлено звернення до 

Апарату Ради національної безпеки і оборони України про ведення 

Державного реєстру ПНО та проблемні питання нормативно-правового 

значення та технічного характеру. 

 Прем’єр-міністром України було надано доручення до листа 

Секретаря РНБО від 01.07.2020 № 1674/17-04/2-20 щодо вирішення 

проблемних питань ведення Державного реєстру ПНО. Укрдержархівом було 

підготовлено та надано на розгляд до Міністерства юстиції України проєкт 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів» та комплект документів 

до нього. 

На даний час проєкт постанови направлено Міністерством юстиції 

України на розгляд до Кабінету Міністрів України. 

Державний реєстр ПНО призначений для обліку всіх потенційних 

джерел надзвичайних ситуацій різних рівнів і використовується для збору, 

накопичення, відновлення, систематизації та збереження формалізованої 

інформації про ідентифіковані та паспортизовані ПНО, а також оперативної 

видачі її за запитами для аналізу можливості виникнення надзвичайних 

ситуацій (НС) на об'єктах, територіях або в окремих регіонах країни, оцінки 

ризиків НС різного характеру, прогнозування масштабів НС, моделювання 

їхнього розвитку і прийняття на основі цих даних управлінських рішень по 

запобіганню чи обмеженню масштабів НС. Державний реєстр ПНО є 

автоматизованою інформаційно-довідковою системою обліку та обробки 

інформації щодо ПНО та являє собою комп'ютерну базу даних про 

потенційно небезпечні об'єкти усіх форм власності, яка є складовою 

частиною Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань 

надзвичайних ситуацій та містить докладні відомості про ПНО, до числа яких 

входять промислові підприємства, шахти, кар'єри, магістральні газо-, нафто- і 

продуктопроводи, гідротехнічні споруди, вузлові залізничні станції, мости, 

тунелі, накопичувачі та полігони промислових відходів, місця збереження 

небезпечних речовин та ін.  

База даних реєстру постійно поповнюється та обновлюється на підставі 

даних паспортів ПНО, які надаються до Укрдержархіву суб’єктами 

господарської діяльності. Програмне забезпечення Державного реєстру ПНО 

дозволяє здійснювати автоматичний пошук і добір інформації за більше ніж 

40 параметрами, їх комбінаціями або окремими частинами. 

З метою виконання сучасних вимог та зменшення навантаження на 

суб’єктів господарювання Укрдержархів вживає заходів з організації 

отримання інформації паспортів ПНО у електронному вигляді з 

використанням електронних цифрових підписів. Необхідне програмне 

забезпечення розроблене та впроваджене, створено спеціалізований веб-сайт, 

розроблено інтелектуальне програмне забезпечення для автоматизованої 

перевірки паспортів ПНО. 

Проведено модернізацію вебсайту Державного реєстру ПНО з метою 

організації «Кабінету користувача», який шляхом інтеграції з інтегрованою 
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системою електронної ідентифікації дозволяє надавати користувачам 

електронні послуги у сфері ведення реєстру. Ці роботи дозволяють суб’єктам 

господарювання в короткі строки в онлайн режимі, після виконання 

ідентифікації з використанням інтегрованої системи електронної 

ідентифікації, оформлювати паспорти ПНО, виправляти можливі помилки, 

відстежувати процес внесення даних до реєстру і отримувати інформацію із 

реєстру. 

З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

04.12.2019 №1137 «Питання Єдиного державного веб-порталу електронних 

послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг» взята 

участь у наповненні Реєстру адміністративних послуг. На даний час створено 

електронний кабінет користувача на вебпорталі та здійснено внесення 

відповідної інформації.  

До Реєстру адміністративних послуг внесена послуга «Видача 

Свідоцтва про реєстрацію об'єкта у Державному реєстрі потенційно 

небезпечних об'єктів» яка має статус «Підтверджена». Інформація з реєстру 

розміщується на Гіді з державних послуг (https://guide.diia.gov.ua/) і є 

доступною для публічного доступу як для громадян, так і для бізнесу.  

Комплексна система захисту інформації Державного реєстру 

потенційно небезпечних об'єктів була введена у дію на підставі Атестату 

відповідності, виданого Державною службою спеціального зв’язку та захисту 

інформації України від 27.12.2013 № 9534, термін дії якого закінчився 

27.12.2018. Після завершення терміну дії Атестату відповідності 

Укрдержархів, керуючись вимогами законодавства припинив функціонування 

зазначеного реєстру. 

Станом на 21.01.2019 до бази даних Державного реєстру ПНО внесено 
інформацію про 27301 ПНО. За 2020 рік отримано 2059 паспортів ПНО. 
Проведено аналіз отриманих паспортів ПНО та внесено до проміжної бази 
даних Державного реєстру ПНО, яка використовується для надання 
електронних послуг, інформацію про 591 ПНО нових та оновлено дані про 
1390 ПНО. 

 

Інформаційні дані щодо ведення Державного реєстру ПНО 

 

 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

Внесено ПНО 681 779* 591* 

Актуалізовано ПНО 1617 1200* 1390* 

Вилучено ПНО 49 - - 
* - дані опрацьовувались у проміжній базі даних Державного реєстру ПНО 

 

Протягом 2020 року було виконано 98 запитів щодо порядку внесення, 

актуалізації та вилучення  інформації з реєстру, на отримання інформації з 

Державного реєстру ПНО, при цьому запити надходили від підрозділів 

Національної поліції, Головного управління зв’язку та інформаційних систем 

Генерального штабу Збройних Сил України, Антимонопольного комітету, 

https://guide.diia.gov.ua/
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Арбітражних керуючих, Головного слідчого управління Служби безпеки 

України, Управлінь ДСНС України, підприємств, організацій тощо. 

 

Інформаційні дані щодо кількості звернень 

 

 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

Кількість звернень та запитів 42 44 98 

 

Видача дозволів на виготовлення документів страхового фонду, 

виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного 

оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з 

обмеженим доступом 
Протягом 2020 року запити щодо надання дозволу на виготовлення 

документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення 

інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам 

технічного захисту інформації з обмеженим доступом не надходили. 

 

Інформаційні дані видачі дозволів на виготовлення документів страхового 

фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного 

оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з 

обмеженим доступом за 2017-2020 роки 

 

 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

Кількість дозволів 3 2 - 

 

З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

04.12.2019 №1137 «Питання Єдиного державного веб-порталу електронних 

послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг» взята 

участь у наповненні Реєстру адміністративних послуг. До Реєстру 

адміністративних послуг внесена послуга «Видача дозволу на виготовлення 

документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення 

інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного 

захисту інформації з обмеженим доступом», яка має статус «Підтверджена». 

Інформація про послугу регулярно переглядається та, за необхідності, 

оновлюється.  

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ З ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ 

СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 

В сучасних реаліях провідне місце в Державній архівній службі України 

відводиться створенню умов для інноваційного розвитку архівної галузі, 

задоволення інформаційних потреб у реалізації прав доступу до архівних 
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документів на основі формування використання інформаційних ресурсів і 

сучасних технологій. 

Цифровізація всіх процесів архівної справи, діловодства та державної 

системи страхового фонду документації є важливим пріоритетом  роботи 

Державної архівної служби України, відповідно до ухваленої програми 

діяльності, в якій цифровізація визначена, як один із пріоритетів дій Уряду. 

Усвідомлюючи,  що у реаліях сьогодення забезпечення ефективного та 

зручного доступу до інформаційних ресурсів немислиме без упровадження та 

широкого використання цифрових технологій,  Укрдержархів активно вживає 

заходів задля його реалізації. 

Державна архівна служба України на сьогодні має оновлений офіційний 

вебпортал з інтеграцією:  

 Архівно-пошукового проєкту «Український мартиролог ХХ 

століття» електронної бази даних, у якій буде розміщена фотоінформація та 

стислі біографічні дані про жертв репресій комуністичного тоталітарного 

режиму, їх наступну реабілітацію; забезпечення інтелектуального доступу до 

архівних документів на найпершому інформаційному рівні – з інтернет.  

«Український мартиролог ХХ століття» містить кілька тисяч карток 

державних архівів АРК, Донецької, Луганської областей. Це ті документи, 

оригінали яких, на жаль, не контролюються Україною. Але за допомогою 

коротких інформаційних карток є можливість знайти відомості щодо 

репресованих осіб на цих територіях. 

 Системи обліку публічної інформації. 

В рамках реалізації пріоритету – цифровізація всіх процесів архівної 

справи, Державною архівною службою України у 2020 році були підготовлені 

та направлені до Міністерства цифрової трансформації України завдання 

(проєкти) Національної програми інформатизації на 2021 рік (далі – 

Завдання),  які визначають основні засади реалізації архівної політики у сфері 

цифровізації.  

У такий спосіб у межах реалізації Завдань в Державній архівній службі 

України вирішуватимуться питання переходу до орієнтованого на інтереси 

людей, спрямованого на розвиток інформаційного суспільства, відкритого та 

прозорого публічного управління, здійснення економічної діяльності на 

засадах результативності та ефективності, створення умов для розвитку як 

самої інфраструктури інформатизації, так і забезпечення сталого 

інноваційного розвитку архівної галузі  в цілому.  

Пропозиції включають 9 завдань: 

 цифровізація страхового фонду документації України для 

оперативного забезпечення спецкористувачів документацією мобілізаційного 

та оборонного призначення; 

 створення електронного сховища документів страхового фонду 

документації мобілізаційного та оборонного призначення; 

 інтеграція Державного реєстру техногенно та екологічно 

(потенційно) небезпечних об’єктів до системи електронної взаємодії 

державних інформаційних ресурсів (системи «ТРЕМБІТА»); 



 

 

59 

 придбання програмного забезпечення для впровадження у 

промислову експлуатацію відомчої інформаційно-телекомунікаційної 

системи ЕЛАРСИС, призначеної для приймання-передавання електронних 

документів Національного архівного фонду на постійне зберігання; 

 придбання апаратного забезпечення для впровадження у 

промислову експлуатацію відомчої інформаційно-телекомунікаційної 

системи ЕЛАРСИС, призначеної для приймання-передавання електронних 

документів Національного архівного фонду на постійне зберігання; 

 модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем 

Укрдержархіву; 

 забезпечення щорічної технічної підтримки  системи 

електронного документообігу АСКОД; 

 забезпечення центральних державних архівних установ 

обладнанням для оцифрування документів Національного архівного фонду 

України; 

 забезпечення функціонування серверної кімнати Центрального 

державного електронного архіву України. 

Проведено оновлення комп’ютерного обладнання Укрдержархіву, 

придбано та введено в експлуатацію 7 багатофункціональних пристроїв, 8 

персональних комп’ютерів та 10 ноутбуків, для забезпечення комфортними 

робочими місцями співробітників Укрдержархіву для виконання службових 

обов’язків. 

Придбано  антивірусне програмне забезпечення на 35 ПЕОМ, що має 

експертний висновок Держспецзв’язку. 

Здійснено заходи з впровадження у діяльність Укрдержархіву системи 

електронного документообігу АСКОД, яка  призначена для автоматизації 

процесів діловодства, службового, господарського та управлінського 

документообігу, організації колективної роботи над документами з 

використанням без паперових технологій та для забезпечення електронного 

документообігу із застосуванням кваліфікованого електронного підпису 

(КЕП).  

 

7. НАУКОВЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У 

СФЕРІ АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА СИСТЕМИ 

СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

У 2020 році в системі Укрдержархіву функціонувало дві науково-

дослідні установи: Український науково-дослідний інститут архівної справи 

та документознавства, Науково-дослідний, проектно-конструкторський та 

технологічний інститут мікрографії. 

Відповідно до тематичних планів науково-дослідних робіт 

Укрдержархіву за рахунок бюджетних асигнувань на 2020 рік Українському 

науково-дослідному інституту архівної справи та документознавства (далі –

 УНДІАСД), Науково-дослідному, проектно-конструкторському та 
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технологічному інституту мікрографії (далі – НДІ мікрографії) було 

замовлено 21 науково-дослідну роботу (далі – НДР), з них 20 завершено у 

звітному періоді. 

Тематичним планом науково-дослідних робіт, затвердженим Головою 

Укрдержархіву 28 грудня 2019 року (далі – Тематичний план), УНДІАСД у 

2020 році було передбачено виконання 8 науково-дослідних робіт, за 

напрямами «Архівознавство» та «Документознавство», що стосувалися 

теоретичних, методологічних проблем архівознавства та документознавства, 

забезпечення збереженості та державного обліку документів НАФ, 

користування документами та їхньої публікації, організації наукової 

інформації, дослідження особливостей організації праці й управління в 

архівних установах, науково-інформаційного забезпечення діяльності 

архівних установ. 

Відповідно до Тематичного плану 7 НДР (шифри: 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.4.1, 2.1), згідно із затвердженими технічними завданнями (далі – 

ТЗ), завершено у листопаді – грудні 2020 р., за якими отримано закінчені 

результати, розглянуті та схвалені вченою радою УНДІАСД (протоколи № 2 

від 24.11.2020, № 3 від 30.12.2020), а саме:  

1) «Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану 

архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення 

моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду» 

(за результатами дослідження складено остаточний звіт про виконання НДР 

«Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та 

документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану 

збереженості документів Національного архівного фонду»); 

2) «Дослідження теоретичних та практичних засад обліку та зберігання 

електронних документів» (розроблено методичні рекомендації «Облік і 

зберігання електронних документів»); 

3) «Інформаційний моніторинг та наукове опрацювання літератури з 

питань архівної справи та документознавства з метою підготовки на їх основі 

аналітичної, реферативної, оглядової, бібліографічної та іншої інформації у 

вигляді Бюлетенів Галузевого центру науково-технічної інформації». У 

результаті виконання НДР підготовлено два випуски Бюлетеня ГЦНТІ (один 

випуск на півріччя): № 1 (33); № 2 (34), що містять аналітичну, реферативну, 

оглядову, бібліографічну інформацію щодо розвитку архівної справи та 

документознавства, зокрема щодо зарубіжного досвіду обліку і зберігання 

електронних документів; 

4) «Дослідження питань використання та забезпечення доступу до 

документів державних архівів, що містять персональні дані» (у результаті 

виконання дослідження укладено аналітичний огляд «Використання 

документів державних архівів, що містять персональні дані, та організація 

доступу до них»); 

5) «Розроблення теоретичних та методичних засад підготовки 

архівними установами довідкових видань» (розроблені методичні 

рекомендації «Підготовка архівними установами довідкових видань»); 
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6) «Дослідження питань нормування праці науково-дослідних робіт у 

сфері архівної справи» (розроблено проєкт Нормативів трудомісткості 

науково-дослідних робіт у сфері архівної справи); 

 7) «Дослідження питань документування управлінської інформації та 

організації роботи з документами в центральних органах виконавчої влади» 

(результат дослідження – аналітичний огляд питань документування 

управлінської інформації та організації роботи з документами у центральних 

органах виконавчої влади). 

Реалізація результатів виконаних науково-дослідних робіт у 2020 році 

забезпечить: 

– унормування порядку, методики та інструментарію обліку і 

зберігання електронних документів; 

– ефективний супровід архівних установ України актуальною 

аналітичною, реферативною, оглядовою, бібліографічною інформацією з 

питань архівної справи та документознавства, проведення ними науково-

методичної роботи, наукових досліджень у галузі архівознавства та 

документознавства, впровадження їх результатів у практичну діяльність, 

виконання державних програм у сфері архівної справи та документознавства; 

– моніторинг стану архівосховищ та фізичної збереженості документів 

у вітчизняних архівних установах з метою формування сучасної системи 

біозахисту та профілактики біоуражень архівосховищ та документів 

державних архівів; 

– наукове обґрунтування та узагальнення підходів до використання та 

забезпечення доступу до документів державних архівів, що містять 

персональні дані; 

– визначення уніфікованих вимог щодо підготовки державними 

архівними установами України довідкових видань; 

– удосконалення системи планування, обліку та контролю за науковою 

діяльністю державних наукових установ, що проводять наукові дослідження у 

сфері архівної справи на замовлення Укрдержархіву; 

– розкриття змісту методики основних процесів і технологій в архівних 

установах щодо порядку доступу та організації використання документів, на 

які поширюються норми законодавства України про інтелектуальну власність 

з урахуванням застосування цифрових технологій; 

– визначення рівня відповідності фактичного стану організації 

діловодства в центральних органах виконавчої влади вимогам чинних 

нормативно-правових актів, зокрема постанови Кабінету Міністрів України 

від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської 

діяльності», та національного стандарту на оформлення документів. 

У звітному році НДІ мікрографії  за Тематичним планом зі Зміною 

№ 2 наукових (науково-технічних) робіт, що виконує НДІ мікрографії за 

рахунок коштів Державного бюджету України, на 2020 рік (далі – Тематичний 

план) виконував 13 наукових (науково-технічних) робіт, які передбачали 

вирішення першочергових питань у сфері СФД: крім 11 наукових робіт, 
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виконуваних за період січень – грудень 2020 року, з липня 2020 року на 

підставі рішення Науково-технічної ради Укрдержархіву від 14.05.2020 № 5/1 

було розпочато виконання остаточних етапів двох наукових робіт для 

завершення досліджень без виділення фінансування. 

У зв’язку із нагальними потребами державної системи СФД були 

внесенні коригування до затверджених ТЗ на НДР, ДКР і розроблені 

доповнення до п’яти з них (тема 1.2 (Доповнення НДР № 1), тема 2.2 

(Доповнення НДР № 5), тема 3.4 (Доповнення НДР № 2), тема 3.5 

(Доповнення НДР № 3), тема 3.10 (Доповнення НДР № 3).  

Завершено виконання чотирьох наукових (науково-технічних) робіт 

(шифр тем – 1.1, 1.3, 3.5, 3.10). 

Виконання наукових робіт у 2020 році здійснювалося за тематикою, 

визначеною наказом Міністерства юстиції України від 27.06.2018 № 2056/5 

«Про затвердження тематики наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних) розробок, що плануються до виконання за рахунок 

коштів державного бюджету на 2019-2021 роки науково-дослідними 

інститутами, що належать до сфери управління Державної архівної служби 

України», а саме: 

 технологічне забезпечення СФД України; 

 розроблення автоматизованої інформаційної системи СФД 

України; 

 нормативне забезпечення СФД України. 

За напрямом «Технологічне забезпечення СФД України» у 2020 році 

виконувалося п’ять наукових робіт. Наукові роботи є новими, з них 

завершено виконання двох. 

За напрямом «Розроблення автоматизованої інформаційної системи 

СФД України» у 2020 році виконувалося дві наукові роботи, що є 

перехідними.  

За напрямом «Нормативне забезпечення СФД України»  виконувалося 

шість наукових робіт, три з яких є новими дослідженнями. У зв’язку із 

рішенням замовника закрито достроково дві НДР.  

Наукові роботи, що виконував НДІ мікрографії за Тематичним 

планом, відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих 

науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, 

зареєстровані в Українському інституті науково-технічної та економічної 

інформації.  

Реалізація одержаних результатів наукових робіт забезпечить 

вирішення першочергових проблемних питань у сфері формування, ведення 

та використання СФД, а також надасть можливість: 

– уникнути зайвих витрат матеріалів при створенні мікрофільмів за 

рахунок удосконалення процесів контролювання якості мікрозображень та 

можливості кількісного оцінювання величин коригування параметрів 

експонування та хіміко-фотографічного оброблення під час пробного 

знімання (тема 1.1); 

– забезпечити практичну реалізацію можливостей спеціальних 



 

 

63 

установ СФД України щодо створення зображень у цифровому вигляді, що 

містять інформацію про культурні цінності, який забезпечує відтворення 

інформації про них із заданою якістю з мікрофільмів СФД (тема 1.2); 

– актуалізувати технологічне та нормативне забезпечення процесу 

створення мікрофільмів СФД в умовах застосування нового фунгіциду в 

технологічному процесі виготовлення мікрофільмів СФД (тема 1.3); 

– привести технологічний процес відтворення копій документів СФД 

у відповідність до сучасних нормативних документів комплексу «Страховий 

фонд документації», чинного законодавства України та сучасних потреб 

суб’єктів державної системи СФД (тема 1.4); 

– розробити науково-практичні рекомендації щодо розвитку 

виробництва Обласного архіву будівельної документації (тема 1.5); 

– здійснювати актуалізацію та модифікацію правил вхідного 

контролю електронних паспортів ПНО за допомогою розроблених шаблонів 

їх проектування; забезпечити користувачів Реєстру ПНО актуалізованими 

відомостями про небезпечні об’єкти та результати статистичних 

спостережень за процесами, пов’язаними зі збором, накопиченням та 

актуалізацією інформації в межах ведення Реєстру ПНО; забезпечити осіб, 

відповідальних за ведення електронних паспортів ПНО, програмною 

інфраструктурою для отримання та перегляду результатів протоколювання 

ходу міркувань блоку логічного виводу відповідно до активізованих ним 

Правил (тема 2.2); 

– забезпечити користувачів документів НАФ, що зберігаються в 

ЦДНТА України, вебінтерфейсом для реалізації можливості пошуку об’єктів 

обліку (фондів, комплексів, описів, одиниць обліку та зберігання, документів, 

документної інформації тощо) за різноманітними реквізитами та здійснення у 

«віртуальному кабінеті» замовлень віддаленого доступу до цифрових копій 

документів НАФ та перегляду архіву замовлень; забезпечити фахівців 

ЦДНТА України вебінтерфейсом для реалізації можливості імпорту 

накопичених змін до бази даних віддаленого доступу, опрацювання 

замовлень до цифрових копій документів НАФ, здійснених  у «віртуальному 

кабінеті», та моніторингу стану запитів на отримання онлайн-послуг (тема 

2.4); 

– забезпечити удосконалення діяльності суб’єктів державної системи 

СФД у сфері ведення галузевого та обласного (регіонального) СФД і 

встановити правила внесення змін до мікрофільмів СФД, а також правила 

проведення робіт щодо забезпечення відповідності банку документів СФД, 

прийнятих на державний облік і довгострокове зберігання, фактичному стану 

документації та переведення мікрофільмів СФД на архівне зберігання чи 

анулювання, правила документування цих змін, відображення цих процесів у 

наявних супровідних і облікових документах та в Державному реєстрі 

документів страхового фонду документації України (тема 3.1); 

– актуалізувати й узгодити науково-технічну термінологію сфери 

СФД з міжнародною, регіональною та національною, враховуючи зміни в 

законодавстві України, нормативному забезпеченні, українському правописі 
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для створення належних умов щодо ефективної наукової праці; поповнити 

створений ДП «УкрНДНЦ» національний банк стандартизованих науково-

технічних термінів, зокрема у сфері СФД, що вважатиметься внеском цієї 

сфери в українську науково-технічну термінологію (тема 3.2); 

– дослідити матеріали міжнародних та європейських стандартів та 

розробити Рекомендації щодо застосування міжнародного досвіду в науковій 

і науково-технічній діяльності державної системи СФД для підвищення рівня 

науково-технічної продукції сфери СФД та гармонізації нормативної бази 

державної системи СФД у частині відповідності міжнародним та 

європейським стандартам для врахування передових міжнародних та 

європейських норм, правил, технологій, результатів застосування сучасного 

устаткування та матеріалів (тема 3.3); 

– визначити науково обґрунтовані вимоги щодо формування, ведення 

і використання СФД та правила формування СФД для організування 

виробництва промислової продукції оборонного, мобілізаційного і 

господарського призначення, а також актуалізувати й узгодити положення 

ДСТУ 33.202:2004 «СФД. Промислова продукція господарського 

призначення. Порядок створювання», ДСТУ 33.205:2005 «СФД. Виробництво 

продукції мобілізаційного та оборонного призначення. Порядок створювання, 

формування, ведення та використовування» і ДСТУ 33.208:2009 «СФД. 

Порядок закладання технічної документації при поставленні продукції на 

виробництво» шляхом їх переглядання та розроблення других редакцій 

проектів ДСТУ 33.202:201_, ДСТУ 33.205:201_, ДСТУ 33.208:201_ (тема 3.4); 

– внести пропозиції до проєкту «Концепції державної політики 

реформування сфери охорони нерухомої культурної спадщини» з 

урахуванням положень щодо створення, формування, ведення та 

використання СФД і мають бути врегульовані НПА сфери охорони 

культурної спадщини з метою вчасно створювати СФД на ОКС (тема 3.5); 

– внести пропозиції до проєкту Закону України «Про критичну 

інфраструктуру та її захист» з урахуванням положень щодо створення, 

формування, ведення та використання СФД з метою швидкого відновлення 

функціонування об’єктів критичної інфраструктури  (тема 3.10). 

 

 

8. МЕРЕЖА АРХІВНИХ УСТАНОВ ТА 

СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВ СТРАХОВОГО ФОНДУ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ 

До сфери управління Державної архівної служби належить 

9 центральних державних архівів, 3 центральні державні архівні установи, 

8 спеціальних установ страхового фонду документації, Український науково-

дослідний інститут архівної справи та документознавства та Науково-

дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут 

мікрографії. 
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Мережа архівних установ України налічує 1877 установ, з них:  

9 центральних державних архівів; 

Український науково-дослідний інститут архівної справи та 

документознавства; 

3 центральні державні архівні установи; 

24 державні архіви областей; 

Державний архів міста Києва; 

472 архівні відділи (сектори) райдержадміністрацій; 

140 архівних відділів (секторів) міських рад; 

13 галузевих державних архівів; 

1196 архівних установ сільських, селищних, міських рад 

територіальних громад для централізованого тимчасового зберігання 

архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, 

трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать 

до Національного архівного фонду; 

18 архівних установ, заснованих фізичними особами та/або 

юридичними особами приватного права. 

Інформація про архівні установи, що знаходяться на тимчасово 

окупованих територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, у 

Донецькій та Луганській областях, на яких органи державної влади України 

тимчасово не здійснюють свої повноваження, відсутня. 

Центральні державні архіви, науково-дослідні установи, що належать 

до сфери управління Державної архівної служби України, центральні 

державні архівні установи, спеціальні установи страхового фонду 

документації, державні архіви областей, міста Києва є юридичними особами 

публічного права. 

Із 13 діючих галузевих державних архівів сім є юридичними особами 

публічного права: галузевий державний архів Міністерства оборони України, 

галузевий державний архів Служби безпеки України, Державне науково-

виробниче підприємство «Картографія», Державне науково-виробниче 

підприємство «Державний інформаційний геологічний фонд України», 

галузевий державний архів Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України, галузевий державний архів Державної прикордонної 

служби України, галузевий державний архів Українського інституту 

національної пам’яті. Галузевий державний архів фінансових посередників 

Фонду державного майна України перебуває в стадії припинення шляхом 

ліквідації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2015 р. № 145. 

17 архівних установ, заснованих фізичними особами та/або 

юридичними особами приватного права є юридичними особами. 

У 2020 році відбулись значні зміни у мережі архівних відділів (секторів) 

райдержадміністрацій та міських рад, архівних установ сільської, селищної, 

міської ради, ради об'єднаної територіальної громади для централізованого 

тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі 
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документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і 

фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду. 

Простежується позитивна динаміка відновлення такого виду 

структурного підрозділу як архівний відділ. Так, протягом 2020 року 45 

архівних секторів райдержадміністрацій (46% загальної чисельності архівних 

секторів) повернули статус архівних відділів, зокрема у таких областях: 

Вінницька (4), Дніпропетровська (3), Житомирська (7), Закарпатська (5), 

Київська (5), Кіровоградська (4), Миколаївська (7), Полтавська (2), 

Тернопільська (1), Херсонська (1), Хмельницька (2), Чернівецька (3), 

Чернігівська (1). Наразі 87% районних державних архівних установ 

складають архівні відділи. 

Разом із тим, всупереч статті 28 Закону України «Про Національний 

архівний фонд та архівні установи» на заміну 2 ліквідованих архівних 

секторів райдержадміністрацій Дніпропетровської області (Петриківської та 

Солонянської) призначено головних спеціалістів з архівної роботи при 

Петриківській райдержадміністрації та з архівної справи при Солонянській 

райдержадміністрації. Такі спеціалісти не мають законних підстав виконувати 

функції місцевої державної архівної установи. 

Проводилась робота щодо реорганізації районних державних архівних 

установ Запорізької області. Так, розпорядженням голови Бердянської 

райдержадміністрації від 19.12.2019 № 259 «Про упорядкування структурних 

підрозділів Бердянської районної державної адміністрації Запорізької 

області» з 01.03.2020 створено архівний відділ Бердянської районної 

державної адміністрації Запорізької області з чисельністю 2 штатні одиниці 

на заміну відділу освіти, культури та архівної справи Бердянської 

райдержадміністрації. 

Згідно з розпорядженням голови Більмацької райдержадміністрації 

Запорізької області від 30.01.2020 № 19 «Про внесення змін та доповнень до 

розпорядження голови райдержадміністрації від 24.12.2019 № 297 «Про 

реорганізацію структури Більмацької районної державної адміністрації 

Запорізької області» відділ з архівної справи та з питань державної реєстрації 

перейменований на архівний відділ. 

Водночас у Запорізькій області управління архівною справою і 

діловодством, всупереч чинному законодавству, здійснюють 6 структурних 

підрозділів райдержадміністрацій: 

сектор архіву, з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами Василівської РДА; 

відділ архітектури, містобудування та архівної справи 

Новомиколаївської РДА; 

відділ культури, освіти та архівної роботи Приазовської РДА; 

відділ архіву та цивільного захисту населення Оріхівської РДА; 

сектор архівної справи Розівської РДА; 

відділ архівної справи та державної реєстрації Чернігівської РДА. 

Статус юридичних осіб публічного права мають 65% архівних відділів 

(секторів) райдержадміністрацій. Відновлено статус юридичної особи 
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публічного права архівних відділів райдержадміністрацій Львівської (7), 

Тернопільської (1), Харківської (1), Хмельницької (1) областей. Натомість 

втратили статус юридичної особи архівні відділи райдержадміністрацій 

Вінницької (1), Донецької (1), Запорізької (4), Київської (1), Чернігівської (3) 

областей. 

У 2020 році функціонували 140 архівних відділів (секторів) міських рад, 

з них 39% юридичних осіб публічного права. Змін у мережі архівних відділів 

(секторів) міських рад не відбулося. 

Станом на 01.01.2021 в Україні функціонувало 1 196 трудових архівів: 

- при міських радах – 82; 

- при районних радах – 236; 

- при сільських та селищних радах – 681; 

- при радах об’єднаних територіальних громадах – 197. 

У зв'язку із об'єднанням громад (12.06.2020 Кабінет Міністрів України 

прийняв 24 розпорядження щодо визначення адміністративних центрів та 

затвердження територій громад областей), і, як наслідок, ліквідації сільських 

та селищних рад, чисельність архівних установ сільської, селищної, міської 

ради, ради об'єднаної територіальної громади для централізованого 

тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі 

документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і 

фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду, 

скоротилась на 19%. 

Внаслідок завершення процесу формування об'єднаних територіальних 

громад найбільше трудових архівів сільських, селищних рад припинили свою 

діяльність у Дніпропетровській (53) та Черкаській (57) областях. 

У результаті аналізу мережі трудових архівів Державним архівом 

Львівської області встановлено, що 151 трудовий архів сільських, селищних, 

міських рад Львівської області, що були засновані рішеннями міських, 

сільських та селищних рад, фактично не функціонували – не приймали і не 

зберігали архівні документи, нагромаджені у процесі документування 

службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що 

не належать до Національного архівного фонду. 

Незважаючи на значну кількість трудових архівів міських, селищних, 

сільських рад, що припинили свою діяльність, площа архівосховищ 

збільшилась на 5% та склала 47821,4 кв.м. 

 

9. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  

Міжнародна діяльність Укрдержархіву та державних архівів 

спрямована на подальшу активізацію двостороннього співробітництва з 

архівними службами іноземних держав та розширення міжнародних 

контактів; поповнення Національного архівного фонду документами, що 

належать до культурної спадщини української нації і перебувають на 

збереженні в архівосховищах іноземних держав. 
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 У 2020 році продовжено роботу у напрямку розширення географії 

співробітництва Укрдержархіву з державними архівними службами 

іноземних держав. 

Відповідно до законодавства в сфері зовнішніх зносин, директив та 

рекомендацій Міністерства закордонних справ України, з метою поліпшення 

діяльності в напрямку міжнародного співробітництва, у 2020 році в 

Укрдержархіві видано наступні накази, що стосуються міжнародної 

діяльності: 

від 30.06.2020 № 84 «Про заходи з організації прийому іноземних 

делегацій, груп та окремих іноземних громадян та осіб без громадянства в 

Державній архівній службі України»; 

від 30.06.2020 № 85 «Про службові відрядження за кордон та укладання 

договорів про міжнародне співробітництво у сфері архівної справи та 

страхового фонду документації»; 

 від 21.08.2020 № 114 «Про деякі питання виявлення та оформлення 

документів соціально-правового характеру, що витребовуються для 

подальшого представлення в компетентні органи іноземних держав в 

Державній архівній службі України» (затверджено відповідні Методичні 

рекомендації).  

Набрав чинності спільний наказ Міністерства юстиції України, 

Міністерства закордонних справ України від 12.06.2020 № 1964/5/236  

«Про затвердження Змін до Інструкції про порядок витребування документів 

соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без 

громадянства», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.06.2020 за 

№ 526/34809. 

Договори про співробітництво укладені державними архівами з 

архівними установами інших держав, зацікавленими установами та 

організаціями тощо 

3 лютого 2020 року в місті Києві вчинено Протокол про 

співробітництво між Державною архівною службою України та Дирекцією 

державних архівів при Президенті Турецької Республіки; 

4 лютого 2020 року в місті Празі, Чеська Республіка вчинено Договір 

про співробітництво між Державною архівною службою України, Інститутом 

досліджень тоталітарних режимів та Архівом справ держбезпеки Чеської 

Республіки; 

в дистанційному режимі: 

2 червня 2020 року вчинено Меморандум про співробітництво між 

Державною архівною службою України та FamilySearch International (USA); 

9 жовтня 2020 року вчинено Договір про обмін метаданими між 

Державною архівною службою України та фундацією «Архівний портал 

Європи». 

Проведено консультації щодо Меморандуму про співробітництво між 

Державною архівною службою України та Генеральною дирекцією 

національних архівів Алжиру. Через посилення карантинних заходів в 
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Алжирі внаслідок пандемії COVID–19, підписання Меморандуму на прохання 

алжирської сторони перенесено з листопада 2020 року на інший термін і 

відбудеться після стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації в АНДР, 

орієнтовно в першому півріччі 2021 року. 

За безпосередньої участі МЗС України у 2020 році відбулися 

консультації щодо можливості підписання Угоди про співробітництво між 

Державною архівною службою України та Генеральною дирекцією архівів 

Італії, Угоди про співробітництво в архівній сфері між Державною архівною 

службою України та Словацьким національним архівом при Міністерстві 

внутрішніх справ Словацької Республіки, Меморандуму про взаєморозуміння 

про співробітництво між Державною архівною службою України та 

Державними архівами Ізраїлю, Угоди про співробітництво між Державною 

архівною службою України та Національним архівним агентством Молдови.  

Укрдержархівом проводився переговорний процес між Договірними 

Сторонами щодо узгодження проєкту Договору про співробітництво між 

Державною архівною службою України та Інститутом національної пам’яті – 

Комісією з розслідування злочинів проти польського народу, вчинення якого 

планується в першому півріччі 2021 року. 

Проведено консультації з питань визначення шляхів співробітництва 

(вчинення міжнародного договору міжвідомчого характеру або реалізації 

спільних проєктів за письмової згоди) з Національними архівами 

Великобританії, Національним архівом США, Хорватським державним 

архівом, Національними архівами Франції, а також з Науковим товариством 

ім. Шевченка в Європі (Сарсель, Франція). 

Здійснено експертизу та погоджено проєкт Програми культурного 

співробітництва між Урядом України та Італійської Республіки на 2020–

2024 рр. 

Опрацьовано типовий договір з державними архівами та надіслано до 

державних архівів пропозиції щодо форми та нових напрямків 

співробітництва з FamilySearch International (USA). 

У розвиток досягнутих домовленостей в м. Києві в дистанційному 

режимі відбулося підписання конкретних договорів про співробітництво 

FamilySearch International (USA) з державними архівами Київської, 

Миколаївської та Полтавської областей (21 жовтня 2020 року), з державними 

архівами Кіровоградської і Луганської областей (29 грудня 2020 року). 

Опрацьовано та дано висновки щодо можливості укладення Договору 

про співробітництво між Державним архівом Вінницької області та Архівами 

Арользену – Міжнародним центром дослідження нацистських переслідувань 

(ФРН), Договору про співробітництво між Державним архівом Закарпатської 

області та Інститутом досліджень тоталітарних режимів Чеської Республіки. 

Спеціальними установами СФД  у 2020 році договори про 

співробітництво з установами інших держав не укладались. 

До Міністерства закордонних справ України та Міністерство культури 

та інформаційної політики України подано для опрацювання номінаційні 
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досьє кандидатів, які відповідають критеріям ЮНЕСКО (ЦДАМЛМ України, 

ЦДІАЛ України) для участі у конкурсі на здобуття премії ЮНЕСКО/Джікджі 

«Пам’ять світу» у сфері збереження документальної спадщини. 

До Секретаріату ЮНЕСКО направлено пакет документів щодо участі у 

міжнародному проєкті міжнародної програми «Пам’ять світу« Google Arts and 

Culture» з метою візуалізації та доступності документальної спадщини, 

включеної до міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу», а 

саме метаданні окремих документальних матеріалів української номінації  

«Документальна спадщина, пов’язана з аварією на Чорнобильській АЕС».  

У 2021 році буде продовжено роботу щодо виявлення документів 

тематики, пов’язаної з аварією на ЧАЕС. 

Укрдержархів підтримав пропозицію МЗС України щодо реалізації 

проєкту, метою якого є вшанування пам’яті жертв Голокосту, збереження та 

збір свідчень та історичних фактів про трагедію Голокосту в Україні. 

Вжито заходи щодо активізації міжвідомчого співробітництва 

відповідно до положень статей 1, 2, 4, 7 Угоди між Державним архівним 

управлінням Китайської Народної Республіки та Державною архівною 

службою України про співробітництво в архівній сфері, вчиненої в м. Пекін 

10 вересня 2013 року. 15 грудня 2020 року відбулося П’яте засідання 

українсько-китайської Підкомісії з питань співробітництва в галузі культури 

у режимі відеоконференції, у якому взяв участь Голова Державної архівної 

служби України Анатолій Хромов. 

Продовжується взаємовигідне співробітництво з Посольством Держави 

Ізраїль в Україні у напрямку витребування документів соціально-правового 

характеру для громадян України та Держави Ізраїль. 

Укладено Угоду про співробітництво між ЦДАЗУ та Світовою 

Федерацією Українських Жіночих Організацій (Канада). 

Державним архівом Закарпатської області укладено договори про 

співробітництво з Комітатською і міською бібліотекою ім. Моріца Жигмонда,   

м. Ніредьгазп (Угорщина) (15.01.2020), з представником Меморіального 

музею Голокосту (США) ПП «Архівні інформаційні системи» (14.07.2020), 

Інститутом досліджень тоталітарних режимів (Чеська Республіка) 

(22.04.2020). 

Відрядження за кордон 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 25 січня 2020 

року № 2417/1/1–20 Голова Державної архівної служби України взяв участь у 

двосторонніх консультаціях з керівництвом Інституту досліджень 

тоталітарних режимів Чехії, Архіву справ держбезпеки Чеської Республіки та 

у Першому українсько-чеському форумі, провів робочу зустріч з 

керівництвом Національного архіву Чехії та Департаменту архівного 

управління Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки, відвідав 

Слов’янську бібліотеку – Національну бібліотеку Чеської Республіки  

(4-6 лютого 2020 року, м. Прага, Чеська Республіка). 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 19 лютого 

2020 року № 6848/2/1–20 Голова Державної архівної служби України взяв 
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участь у двосторонніх консультаціях з керівництвом Інституту та Архіву 

Інституту національної пам’яті – Комісії з розслідування злочинів проти 

польського народу та провів зустріч у робочому порядку з Генеральним 

директором державних архівів Республіки Польща (24-25 лютого 2020 року, 

м. Варшава, Республіка Польща). У консультаціях також взяла участь 

директор ЦДАГО України. 

Участь у міжнародних архівних виставкових, проєктах та 

міжнародних конференціях/семінарах, інших заходах 

Організаційно забезпечено участь представників УНДІАСД, 

держархівів Кіровоградської та Хмельницької областей у Міжнародній 

конференції «Архівні дослідження, джерела дослідження – тенденції і 

виклики», присвяченій 100-річчю від дня створення Національного архіву 

Грузії та 300-річчю від дня народження короля Іраклія II. Конференція 

відбулася 24-25 вересня 2020 року у режимі віддаленого доступу із 

застосуванням Інтернет-сервісу Zoom. 

Проведено консультації з Генеральною дирекцією державних архівів 

Республіки Польща та Департаментом архівного управління Міністерства 

внутрішніх справ Чеської Республіки, Національним архівом Чехії з питань 

організації та проведення стажування працівників Укрдержархіву та 

державних архівних установ на базі державних архівів Польщі та Чехії у 2020 

році, через пандемію стажування перенесено на 2021 рік. 

Здійснено співпрацю з Генеральною дирекцією державних архівів 

Республіки Польща щодо проведення спільної українсько-польської 

конференції та виставки, присвячених 100-річним подіям, пов’язаним з 

підписанням Йозефом Пілсудським та Симоном Петлюрою Варшавського 

договору. Сторони визнали за необхідне перенести заходи на 2021 рік. 

Здійснювалась співпраця з Посольством України у Фінляндській 

Республіці та Національним архівом Фінляндії щодо проведення спільної 

наукової конференції «Українсько-фінські відносини в 1918–1921 рр.: 

інституційна та персональна історія» та спільної з Національним архівом 

Фінляндії тематичної виставки. Сторони визнали за необхідне перенести 

заходи на 2021 рік. 

Державна архівна служба України підтримала пропозицію 

Меморіального музею Голокосту, США щодо необхідності удоступнення 

електронного ресурсу, до якого увійшли цифрові копії документів з історії 

Голокосту, що зберігаються в українських архівах, для відвідувачів Музею в 

режимі онлайн шляхом його розміщення на офіційному вебсайті 

Меморіального музею. 

Розпочато консультації з Польським інститутом Києва щодо 

можливості реалізації спільних культурно-гуманітарних проєктів, 

спрямованих на подальше зміцнення співробітництва між Україною та 

Польщею в галузі культури та науки. 

Упродовж 2020 року забезпечувалась організація протокольних заходів, 

пов’язаних з прийомом в Укрдержархіві директора Польського Інституту у 
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Києві Бартоша Мусяловича (14.01.2020), директора Державних архівів при 

Президентові Турецької Республіки Угур Унала (04.02.2020), Надзвичайного 

та Повноважного Посла Держави Ізраїль в Україні пана Джоеля Ліона 

(04.03.2020), представника бельгійської компанії “iGuana” Домініка Матона 

(10.03.2020). 

Державною архівною службою України виконано фінансові 

зобов’язання перед Міжнародною радою архівів (МРА), членом якої вона є, 

частково сплачено членський внесок за 2020 рік, залишок, за домовленістю з 

Секретаріатом МРА, буде проплачений упродовж 2021 року. 

Проведено консультації з питань участі у програмах та проєктах МРА, 

зокрема організовано участь державних архівів у святкуванні Міжнародного 

дня архівів (червень 2020 року), взято участь в інтернет-проєкті МРА, у 

рамках якого інформацію про Укрдержархів та державні архіви України та їх 

електронні ресурси представлено на інтерактивній карті на вебсайті МРА; 

оновлено інформацію про Укрдержархів на вебсайті Міжнародної ради 

архівів, подано  звіти до МЗС України про стан виконання зобов’язань перед 

МРА. 

16 листопада 2020 року у режимі відеоконференції із застосуванням 

Zoom проходила Генеральна асамблея Міжнародної ради архівів, у якій за 

дорученням Голови Державної архівної служби України взяла участь 

заступник Голови Укрдержархіву. 

Протягом 2020 року Укрдержархівом розглянуто понад 141 звернення 

від громадян інших країн. Розглянуто та засвідчено 65 архівних довідок, які 

подано на особистому прийомі 27 громадянами, для подальшого їх подання 

на консульську легалізацію (проставлення апостиля) Департаменту 

консульської служби МЗС України. 

З метою поліпшення та забезпечення координації у сфері зовнішніх 

зносин Укрдержархівом до державних архівних установ надіслано 

роз’яснення та позицію МЗС України щодо заходів із вшанування трагічних 

подій в Османській імперії (24 квітня 1915 р.); підготовлено та розіслано 

рекомендації щодо форм та напрямків співпраці з FamilySearch International 

(USA); доведено до відома порядок участі у міжнародних заходах та 

упередження спроб РФ легітимізувати анексію АР Крим. 

Через поширення пандемії в світі присутність державних архівних 

установ на міжнародних заходах упродовж 2020 року відбувалася в 

переважній більшості дистанційно в режимі онлайн. Водночас, слід відмітити 

активну міжнародну співпрацю Державного архіву Закарпатської області з 

чеськими та угорськими колегами, участь директора ЦДЕА України у роботі 

6-ї міжнародної конференції з електронного урядування 2020 «Гігантські 

стрибки починаються з маленьких кроків», що проводилася 18-21 травня 2020 

року в онлайн режимі в Естонії, а також продовження роботи за чинними 

міжнародними договорами ЦДІАЛ України, держархівів Вінницької, 

Львівської, Хмельницької областей, участь у міжнародних заходах ЦДАВО 

України, ЦДАГО України, ЦДАМЛМ України та ЦДАЗУ. 
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10. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Загальний обсяг фінансування Укрдержархіву та установ, що належать 

до сфери його управління в 2020 році становив  234 890,9   тис. гривень, 

залишився  на рівні  показника 2019 року.  

Видатки, передбачені у державному бюджеті України на 2020 рік 

Укрдержархіву за програмою 3609000 «Державна архівна служба України» 

спрямовувалися на забезпечення нагальних потреб установ, що належать до 

сфери управління Укрдержархіву.  

У 2020 році Укрдержархівом виконувалось 3 бюджетні програми, за 

рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету 

забезпечувалося виконання основних напрямів діяльності за кожною 

бюджетною програмою, а саме: 

– за програмою 3609010 «Керівництво та управління у сфері архівної 

справи» -  26 634,3    тис. гривень (загальний фонд – 26 630,7 тис. гривень, 

спеціальний фонд –   3,6  тис. гривень), що на 5 % більше, ніж в минулому 

році; 

– за програмою 3609020 «Прикладні розробки у сфері архівної справи 

та страхового фонду документації» – 10 624,5 тис. гривень (загальний фонд – 

10 447,8 тис. гривень, спеціальний фонд –  176,8  тис. гривень) на 18 % 

менше, ніж в минулому році; 

– за програмою 3609030 «Забезпечення діяльності архівних установ та 

установ страхового фонду документації» – 197 632,0 тис. гривень (загальний 

фонд – 179 564,9 тис. гривень, спеціальний фонд –  18 067,1 тис. гривень), що  

на 2 %, ніж в минулому році. 

 

Аналіз витрат коштів загального фонду за бюджетними програмами 

3609000 «Державна архівна служба України» за 2019-2020 роки 

                                                                                        

                                                                                                      тис. гривень 

№ 

з/п 
КПКВК 

Затверджено 

2019 р. 

Касові 

витрати  

2019 р. 

Затверджено 

2020 р. 

Касові 

витрати  

2020 р. 

Абсолютне 

відхилення 

касових 

витрат 

Відносне 

відхилення 

касових 

витрат, % 

1 3609010 25385,6 25182,3 26630,7 26584,0 1401,7 105,6 

2 3609020 12411,8 10232,3 10447,8 10447,8 215,5 102,1 

3 3609030 174920,4 173593,8 179564,9 177933,0 4339,2 102,5 

Разом 212717,8 209008,4 216643,4 214964,8 5956,4 102,8 
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Аналіз витрат коштів спеціального фонду за бюджетними програмами 

3609000 «Державна архівна служба України» за 2019-2020 роки 

                                                                                                     

                                                                                                      тис. гривень 

№ 

з/п 
КПКВК 

Затверджено 

2019 р. 

Касові 

витрати  

2019 р. 

Затверджено 

2020 р. 

Касові 

витрати  

2020 р. 

Абсолютне 

відхилення 

касових 

витрат 

Відносне 

відхилення 

касових 

витрат, % 

1 3609010 0,5 0,4 3,6 
   

2 3609020 510,9 425,0 176,8 99,7 -    325,3 23,5 

3 3609030 18 995,1 15 601,2 18 067,1 14 995,7 -    605,5 96,1 

Разом 19 506,5 16 026,6 18 247,5 15 095,4 -    931,2 94,2 

 

Динаміка показників за 2019-2020 роки свідчить про зменшення обсягів 

фінансування й витрачання коштів Укрдержархіву та установ, що належать 

до сфери його управління. Так по загальному фонду зростання обсягів витрат 

коштів становить 2,8 %, по спеціальному фонду скорочення витрат становить 

5,8 %.  Освоєння коштів загального фонду в 2020 році складає 99,2 %.    

Водночас, доведені граничні витрати не забезпечували загальної 

потреби вирішили першочергові проблеми та питання державних архівних 

установ та спеціальних установ страхового фонду документації, зокрема 

майже не вирішується питання матеріально-технічного забезпечення 

діяльності архівної галузі. 

З цією метою здійснювався оперативний перерозподіл бюджетних 

асигнувань у межах загального обсягу бюджетних призначень розпорядників 

бюджетних коштів та коригувався обсяг коштів, який спрямовувався на 

закупівлю товарів і послуг, в т.ч. за рахунок власних надходжень до 

спеціального фонду державного бюджету. 

Додатковим джерелом видатків центральних державних архівів та 

спеціальних установ СФД були кошти, які отримані від надання платних 

послуг. Установи, що входять до сфери управління Укрдержархіву отримали 

в 2020 році надходжень до спеціального фонду 14 521,6 тис. гривень, що на 

14% меньше, ніж в минулому році.   

 

11. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРДЕРЖАРХІВУ  
 

Упродовж 2020 року Державна архівна служба України здійснювала 

заходи щодо реалізації державної політики з питань управління персоналом. 

Штатна чисельність працівників за штатним розписом Укрдержархіву, 

центральних державних архівних установ, науково-дослідних установ, 

спеціальних установ СФД, державних архівів областей, міста Києва, архівних 

відділів райдержадміністрацій і міських рад  становить 3757 штатних 



 

 

75 

одиниць, серед яких посад державних службовців – 1880. Облікова 

чисельність працівників станом на 31.12.2020 становить 3396 осіб, з них: 

- Укрдержархіву – 73; 

- центральних державних архівних установ - 526; 

- науково-дослідних установ – 73; 

- спеціальних установ СФД - 346;  

- державних архівів областей, міста Києва - 980; 

- архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад - 1398.   

 

Укомплектованість кадрами 90,3%. 

У віковій структурі кількість молоді до 35 років становить 500 осіб,              

вік 60 років і більше мають 603 особи. 

Кількість чоловіків -  682 (20% ), жінок - 2 714 осіб (80%). 

Вищу освіту мають 2634 особи, що становить (77,5%) фактичної 

чисельності.  

З них:  

191 працівник має вищу освіту за спеціальністю архівознавство, 

документознавство; 

416 працівників мають вищу освіту за спеціальністю історія;  

1994 працівника мають вищу освіту за іншими напрямками; 

234 працівника мають другу вищу освіту за спеціальностями галузі 

знань «Державне управління». 

Науковий ступінь мають 75 осіб, в тому числі 69 кандидатів наук,                          

6 докторів наук.  

Вчене звання мають 9 осіб, з них: доцентів – 4, професорів - 5. 

Всього за 2020 рік підвищили кваліфікацію 1428 працівників архівної 

галузі, з них 2 – за кордоном. 

 

12. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ АНТИКОРУПЦІЙНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА, РОБОТА З ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

КОРУПЦІЙНИХ ДІЯНЬ 

Організація роботи з питань недопущення та профілактики корупційних 

правопорушень здійснюється відповідно до вимог законів України «Про 

державну службу», «Про запобігання корупції» та інших нормативно-

правових актів. 

На виконання зазначених нормативних документів Укрдержархівом: 

розроблено Перелік звітів та інформацій щодо дотримання вимог 

антикорупційного законодавства України, виконання завдань з питань 

запобігання та виявлення корупції, а також організації роботи щодо 

запобігання вчиненню корупційним або пов’язаним з корупцією 

правопорушенням та реагування на них, які подаються до Укрдержархіву 
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установами, що належать до сфери його управління, та забезпечено аналіз і 

контроль за поданими звітами та інформацією; 

приведено у відповідність до вимог частини першої статті 131  Закону 

України «Про запобігання корупції» накази щодо визначення осіб, на яких 

покладено обов’язки уповноважених з питань запобігання та виявлення 

корупції в установах, що належать до сфери управління Укрдержархіву, та 

оновлено інформацію щодо таких осіб; 

проведено заходи з інформування працівників Укрдержархіву – 

суб’єктів декларування щодо підготовки до чергового етапу електронного 

декларування; 

підготовлено для подання на затвердження Голові Укрдержархіву та 

погодження посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України 

проєкт Плану роботи головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення 

корупції Укрдержархіву на 2021 рік; 

надано до НАЗК інформацію, необхідну для підготовки проєкту 

Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики; 

проведено моніторинг стану виконання Антикорупційної програми 

Державної архівної служби України на 2019-2021 роки, затвердженої наказом 

Укрдержархіву від 23.05.2019 р. (із змінами) та погодженої Рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.04.2019 № 1098 

«Про погодження антикорупційної програми Державної архівної служби 

України на 2019-2021 роки» шляхом узагальнення та аналізу інформації про 

виконання конкретного заходу відповідальною особою; 

надано методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання 

вимог антикорупційного законодавства, забезпечено інформаційний супровід 

заходів щодо запобігання та виявлення корупції, проведення організаційної та 

роз’яснювальної роботи  із запобігання, виявлення і протидії корупції,  участь 

у роботі конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних 

службовців в Укрдержархіві; 

доведено до відома суб’єктів декларування Укрдержархіву та установ, 

що належать до сфери його управління інформацію стосовно набрання 

чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19); проведено відповідну інформаційно-

роз’яснювальну роботу;  

надано допомогу в заповненні декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування  суб’єктам 

декларування Укрдержархіву; 

здійснено перевірку факту подання декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування суб’єктами 

декларування Укрдержархіву та установ, що належать до сфери його 

управління відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції»;  

здійснено контроль за своєчасністю подання декларацій суб’єктами 

декларування Укрдержархіву, які припиняють (припинили) діяльність, 
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пов’язану з виконанням функцій держави та суб’єктів декларування, які є 

особами, що претендують на зайняття посад державної служби; 

складено та направлено до НАЗК 1 повідомлення про встановлення 

факту несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування щодо суб’єкта декларування 

Укрдержархіву, який працює в установі, що належить до сфери його 

управління та 3 повідомлення про встановлення факту неподання декларації 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування стосовно суб’єктів декларування, які раніше працювали в 

Державній архівній службі України; 

забезпечено проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які 

претендують на  зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального 

або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним 

корупційним ризиком; 

надано консультації щодо проведення спеціальної перевірки стосовно 

осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття 

відповідального або особливо відповідального становища, та посад з 

підвищеним корупційним ризиком; 

проаналізовано інформацію установ, що належать до сфери управління 

Укрдержархіву, щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави та за результатами аналізу направлено листи до відповідних 

установ, з метою забезпечення неухильного виконання вимог Закону України 

«Про запобігання корупції»; 

забезпечено контроль за дотриманням вимог законодавства щодо 

врегулювання конфлікту інтересів; 

здійснено вивчення та візування проєктів наказів з кадрових питань, з 

основної діяльності та адміністративно-господарських питань; 

забезпечено якісний добір і розстановку кадрів на засадах 

неупередженого конкурсного відбору відповідно до вимог законів України 

«Про державну службу» та «Про запобігання корупції». 

Працівники Укрдержархіву ознайомлені з матеріалами навчальних 

заходів: «Правові аспекти організації роботи із запобігання корупції, 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»; «Забезпечення 

ефективного застосування законодавства щодо врегулювання конфлікту 

інтересів у діяльності структурних підрозділів» та «Роз’яснення змін до 

антикорупційного законодавства»; «Оцінка ризиків в органі державної 

влади»; проведено навчальний захід з питань електронного декларування. 

З метою запобігання проявам корупції, недопущення подальшого 

перебування на державній службі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення, уповноваженою особою з питань запобігання та 

виявлення корупції Укрдержархіву ведеться облік працівників Укрдержархіву 

та установ, що належать до сфери його управління, притягнутих до 

відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень. 
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Здійснено інформаційну підтримку та наповнення відповідними 

матеріалами на офіційному вебсайті Укрдержархіву у рубриках «Запобігання 

проявам корупції» та «Повідом про корупцію». У зв’язку із внесенням змін до 

Закону України «Про запобігання корупції» Законом України від 02.10.2019 

р. № 140-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» 

та Законом України «Про внесення змін до Закону України від 17.10.2019 р. 

№ 198-ІХ «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції» 

підготовлено інформаційну довідку, яку розміщено на офіційному вебсайті 

Укрдержархіву. 

Забезпечено умови для повідомлення працівниками Укрдержархіву про 

порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», зокрема: 

телефоном через «Лінію довіри», через офіційний вебсайт Укрдержархіву у 

рубриці «Запобігання проявам корупції та «Повідом про корупцію» шляхом 

розміщення повідомлення про корупцію, та засобами електронного зв’язку 

шляхом направлення повідомлення на спеціальну е-пошту. 

Повідомлень щодо причетності працівників Укрдержархіву до 

вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень до 

Укрдержархіву не надходило. 

 
 

13. РОБОТА КОЛЕГІАЛЬНИХ І ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ 

УКРДЕРЖАРХІВУ 

Для погодження нагальних питань та обговорення найважливіших 

напрямів діяльності галузі, що належать до компетенції Укрдержархіву, при 

Державній архівній службі України діє колегія і інші дорадчі органи. 

У 2020 році відбулося: 

2 засідання колегії; 

7 засідань Центральної експертно-перевірної комісії; 

7 засідань Нормативно-методичної комісії;  

12 засідань Науково-технічної ради; 

3 засідання Науково-видавничої ради; 

1 засідання науково-експертної ради; 

3 засідання громадської ради (у т. ч. одне з них спільно з науково-

експертною радою та одне – установчі збори з формування нового складу 

громадської ради). 

Починаючи з березня 2020 року, через поширення пандемії COVID-19 

Укрдержархів змінив формат роботи дорадчих органів, зосередившись на 

віддалених формах взаємодії, у режимі відеоконференцій або із дотриманням 

протиепідемічних заходів. 

На засіданнях колегії обговорювалися питання про підсумки діяльності 

Укрдержархіву, державних архівних установ і спеціальних установ СФД у 
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2019 році та їх завдання на 2020 рік, про підсумки комплексної перевірки 

діяльності Державного архіву Рівненської області, про організацію роботи 

галузевих державних архівів, про стан використання бюджетних коштів 

Державною архівною службою, та установами, що належать до сфери її 

управління станом на 01.09.2020 року, про стан правової роботи в Державній 

архівній службі України, про стан виконання та дотримання вимог 

антикорупційного законодавства в Державній архівній службі України. 

Центральною експертно-перевірною комісією Укрдержархіву було 

розглянуто 19 питань, опрацьовано і схвалено: 

зміни до Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням 

соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у 

разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел 

формування Національного архівного фонду; 

зміни до Правил застосування переліку документів, що утворюються в 

діяльності Національного банку України та банків України; 

зміни до Переліку судових справ і документів, що створюються в 

діяльності суду, із зазначенням строків зберігання; 

проєкт Переліку видів документів гідрометеорологічних спостережень 

та базових спостережень за забрудненням навколишнього природного 

середовища із зазначенням строків їх зберігання; 

нова редакція Переліку типових документів, що створюються під час 

діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших 

установ підприємств та організацій із зазначенням строків зберігання 

документів; 

погоджено: 

Анотований перелік унікальних документів Національного архівного 

фонду Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 

України; 

Анотований перелік унікальних документів Національного архівного 

фонду (частина 12) Центрального державного історичного архіву, м. Львів. 

У 2020 році відбулося засідання Центральної комісії Державної архівної 

служби з контролю за наявністю, станом та розшуком документів 

Національного архівного фонду, на якому було розглянуто питання щодо 

фізичного стану документів Національного архівного фонду (за матеріалами 

звітів за 2019 рік державних архівів про виконання плану заходів Програми 

здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного 

архівного фонду на 2009 – 2019 роки, затвердженої наказом Держкомархіву 

від 10.11.2009 № 190 (далі – Програма). Також було підбито загальні 

підсумки виконання архівними установами у 2019 році плану заходів 

Програми. Серед розглянутих у 2020 році питань – удосконалення обліку, а 

також контролю за наявністю документів Національного архівного фонду у 

Центральному державному архіві вищих органів влади та управління 

України, а також у Державному архіві Миколаївської області.  
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На засіданнях Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву було 

розглянуто проєкти документів: 

постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці 

працівників державних і комунальних архівних установ»; 

наказ Міністерства юстиції України «Про внесення змін до Порядку 

виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на 

підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, 

витягів)»; 

порівняльна таблиця та додатки до проєкту наказу Міністерства 

юстиції України «Про затвердження Змін до Правил роботи архівних установ 

України»; 

наказ Міністерства юстиції України «Про внесення змін до Методики 

віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних»; 

порівняльна таблиця та додатки до проєкту наказу Міністерства 

юстиції України «Про затвердження Змін до Правил роботи архівних установ 

України»; 

нормативи трудомісткості науково-дослідних робіт у сфері архівної 

справи; 

Тематичний план замовлення на виконання  прикладних наукових 

досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері 

архівної справи на 2020 рік; 

Типова інструкція з охорони праці щодо дій у період карантину;  

Примірна інструкція з охорони праці для працівників архівних установ 

щодо дій під час карантину та після його скасування; 

Примірна пам’ятка користувача щодо відвідування архівної установи в 

умовах послаблення карантину; 

Типове положення про комісію з контролю за наявністю, станом та 

розшуком документів Національного архівного фонду державного архіву; 

методичні рекомендації «Підготовка архівними установами 

довідкових видань»;  

методичні рекомендації «Використання документів державних архівів, 

що містять персональні дані, та організація доступу до них»; 

методичні рекомендації «Облік і зберігання електронних документів»;  

методичні рекомендації з проведення перевірок роботи служб  

діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів підприємств, установ, 

організацій; 

методичні рекомендації щодо організації архівної справи в 

територіальній громаді. 

Протягом січня – червня 2020 року проведено Конкурс науково-

методичних розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, 

документознавства і археографії, за результатами якого диплом І ступеня 
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вручено розробникам «Методичних рекомендацій з проведення експертизи 

цінності та відбору на архівне зберігання документів, пов’язаних із 

соціальним захистом громадян»  та диплом ІІІ ступеня за підготовку 

«Методичних рекомендацій зі складення та оформлення історичних довідок 

до архівних фондів». 

У 2020 році проведено Конкурс наукових праць імені Василя 

Веретенникова у галузі архівознавства, археографії і документознавства, за 

результатами якого присуджено премії у номінації архівознавство, історія 

установ, природничо-наукові, економічні та інші питання архівної справи 

виданню «Архівні установи Київщини: Путівник» та у номінації археографія, 

архівна евристика – виданню «Журнали зборів Катеринославської міської 

думи. Серпень – грудень 1917 р.». 

Протягом 2020 року проведено 12 засідань Науково-технічної ради 

Укрдержархіву, на яких розглянуто 16 питань, що стосуються удосконалення 

технологічних процесів виготовлення та зберігання документів СФД, 

впровадження нормативних документів системи СФД, організації наукової 

діяльності. Рішення з цих питань направлено для виконання до відповідних 

установ СФД. 

Науково-видавничою радою розглянуто 5 питань:  проєкт 

перспективного плану науково-публікаційної роботи державних архівних 

установ на 2021–2025 роки; проєкт плану науково-публікаційної роботи 

державних архівних установ на 2020 рік; проєкт плану виставкової діяльності 

Державної архівної служби України та державних архівів на 2021 рік; 

пропозицію Експертної комісії Укрдержархіву про присудження премії імені 

Василя Веретенникова у галузі архівознавства, археографії і 

документознавства; проєкт довідника «Державний архів Київської області. 

Анотований реєстр описів. Т. 2. Ч. 2. Фонди періоду після 1917 року».  

24 червня 2020 року відбулося спільне засідання громадської та 

науково-експертної рад при Укрдержархіві у режимі відеоконференції із 

застосуванням Zoom, під час якого розглянуто:  

проєкт наказу Міністерства юстиції України «Про внесення змін до 

Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних 

осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, 

витягів)»; 

проєкт наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до 

Правил роботи архівних установ України». 

22 грудня 2020 року відбулися установчі збори з формування нового 

складу громадської ради при Укрдержархіві, під час яких розглянуто звіт про 

роботу громадської ради при Укрдержархіві у 2019–2020 роках, обрано новий 

склад громадської ради при Укрдержархіві на 2021–2022 роки та обрано 

голову громадської ради. Новий склад громадської ради при Укрдержархіві 

розглянув проєкт Орієнтовного плану проведення Державною архівною 

службою України консультацій з громадськістю у 2021 році. 
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14. СТАН ВИКОНАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА 

ГРОМАДЯН НА ЗВЕРНЕННЯ ДО УКРДЕРЖАРХІВУ 

Протягом 2020 року до Укрдержархіву надійшло 

1441 звернення громадян. Загальна кількість заяв, скарг, пропозицій, що 

надійшли до Укрдержархіву, у порівнянні з 2019 роком зросла на 115 

звернень. 

Із загальної кількості звернень, що надійшли до Укрдержархіву за 

звітний період: 

заяв – 1371 (за 2019 рік - 1291), 

скарг – 61 (за 2019 рік – 21), 

пропозицій – 9 (за 2019 рік – 14). 

З них: 

– 2 подано під час особистого прийому керівництву Укрдержархіву; 

– 982 надійшло електронною поштою; 

– 101 надійшло поштою; 

– 356 надійшло від інших органів влади, установ, організацій (у тому 

числі 30 від Державної установи «Урядовий контактний центр»). 

Результати розгляду звернень: 

вирішено позитивно – 35 звернень; 

відмовлених у задоволенні – 5 звернень; 

надано роз’яснення – на 490 звернень; 

повернуто авторам відповідно до статей 5, 7 Закону України  

«Про звернення громадян» –  3 звернення; 

переслані за належністю відповідно до статті 7 Закону України  

«Про звернення громадян» – 908 звернень; 

відсутні звернення, що не підлягали розгляду відповідно до статей 8 і 17 

Закону України «Про звернення громадян». 

Звернення громадян в основному стосувались питань документального 

підтвердження стажу роботи та розміру заробітної плати, навчання, 

проходження військової служби, окремих біографічних фактів, а також 

проведення генеалогічних досліджень. 

Скарги стосувалися роботи державних архівів (у першу чергу – 

Кіровоградської, Одеської та Харківської областей) з виконання звернень 

громадян (реєстрація та дотримання строків їх виконання), замовлень на 

копіювання архівних документів. 

Усі звернення, що надійшли до Укрдержархіву, розглянуто без 

порушення строків, передбачених Законом України «Про звернення 

громадян». 

Упродовж 2020 року до Укрдержархіву надійшло 126 запитів на 

отримання публічної інформації. 
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З метою реагування на скарги щодо роботи державних архівів та 

пропозицій її покращення Укрдержархівом вживалися певні заходи. 

16 жовтня 2020 року проведено в режимі відеоконференції семінар-

практикум на тему «Організація виконання запитів юридичних та фізичних 

осіб, що надходять до державних архівів». 

10–11 грудня 2020 року заступником Голови Укрдержархіву Ларисою 

Левченко у ході візиту до Державного архіву Одеської області обговорено 

проблемні питання в роботі архіву з виконання запитів фізичних та 

юридичних осіб. 

Наказом Укрдержархіву від 10.06.2020 № 68 затверджено графік 

особистого прийому громадян керівництвом Укрдержархіву. 

Наказом Укрдержархіву від 17.06.2020 № 78 затверджено графік роботи 

приймальні громадян Укрдержархіву та центральних державних архівів. 

Наказом Міністерства юстиції України від 16.09.2020 № 3207/5, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.09.2020 за № 910/35193, 

затверджено Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, 

що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є 

Укрдержархів, та Порядок відшкодування цих витрат. 

 

15. ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ НА 2021 РІК 

Пріоритети діяльності Державної архівної служби України спрямовані 

на задоволення інформаційних потреб громадянського суспільства, створення 

комфортних умов для використання досвіду, накопиченого минулими 

поколіннями. Реалізація інтересів громадськості вимагає інноваційного 

розвитку національної архівної сфери в нових економічних і соціальних 

умовах, а саме: 

підвищення якості і конкурентоспроможності архівної галузі, 

поширення позитивного іміджу архівних установ, прискорення інтеграції 

України у міжнародний культурний простір;  

розширення доступу кожному до історичної і культурної спадщини 

українського народу та джерел інформації про себе і свою родину шляхом 

використання технологій нового покоління; 

забезпечення ефективного функціонування та розвитку державної 

системи страхового фонду документації з метою реалізації національних 

інтересів України у сфері національної безпеки, оборони та економіки в 

умовах ризиків і загроз, які виникли внаслідок російської гібридної агресії 

проти України, світовою економічної кризи. 

Діяльність Державної архівної служби України у 2021 році буде 

здійснюватися відповідно до наступного. 
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Бачення 

Архівна галузь – сучасна, дієва соціально-інформаційна галузь. Добре 

керовані та доступні архіви сприяють реалізації права людини на інформацію, 

зміцненню демократичних стандартів розвитку держави і суспільства, є 

елементом безперервності та стабільності у світі постійних і швидких змін. 

Архіви є складовою національної культурної спадщини та колективної 

пам’яті. 

Ефективна, дієва система страхового фонду документації (далі – 

СФД), призначена для зберігання та забезпечення користувачів документами 

СФД, необхідних для потреб оборони України, поставлення на виробництво, 

експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і 

господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих) 

робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій та в особливий період. 

Місія 

Реалізація державної політики у сфері архівної справи, діловодства та 

створення і функціонування державної системи страхового фонду 

документації, спрямованої на накопичення, збереження та просування 

національних архівних інформаційних ресурсів, стимулювання до них 

суспільного інтересу, а також підвищення ефективності управління та 

доступу до архівної інформації, забезпечення законних інтересів громадян, 

сприяння культурному, соціальному та економічному розвитку України. 

Цінності 

Людиноцентризм.  

Робота на результат.  

Прозорість, відкритість і підзвітність. 

Системність і послідовність. 

Адаптивність та гнучкість. 

Взаємодія та довіра. 

 

Пріоритет 1. 

Забезпечення безперешкодного доступу до архівних інформаційних 

ресурсів, підвищення якості архівних послуг відповідно до динаміки 

розвитку цифрового середовища та потреб користувачів 

Суть підходу: 

відкритий доступ до інформації та задоволення інформаційних потреб 

людей є одним із вирішальних факторів в оцінюванні ними якості свого 

життя. Створення нових та модернізація наявних архівних послуг відповідно 

до міжнародних та національних стандартів якості відповідатиме очікуванням 

сьогоднішнього користувача, сприятиме підтримці позитивного іміджу 

архівів. 
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Основні завдання: 

запровадження клієнтоорієнтованого підходу в обслуговуванні 

користувачів і єдиної перепустки користувача архіву; 

започаткування електронного реєстру існуючих архівних 

інформаційних ресурсів на офіційному вебпорталі Державної архівної служби 

України; 

продовження реалізації архівно-пошукового проєкту «Український 

мартиролог ХХ ст.», що забезпечуватиме онлайн-доступ до інформації про 

жертв політичних репресій, та стане інтегруючою платформою для всіх 

проєктів відповідної спрямованості; 

забезпечення максимального поширення, у т. ч. актуального 

англомовного, контенту про інформаційні ресурси архівних установ України 

та їх діяльність на вебсайтах та у соціальних мережах з метою посилення 

присутності архівів в інформаційному просторі, збільшення кількості 

користувачів та розширення тематики їх звернень; 

підготовка та публікація збірок документів Національного архівного 

фонду, організація архівними установами тематичних виставок, нарощення 

присутності архівних установ в медіапросторі напередодні важливих подій в 

житті країни, знаменних дат і ювілеїв, просування та актуалізації архівних 

інформаційних ресурсів на національному і регіональному рівнях задля 

підвищення інтересу та формування у користувачів нового попиту на архівну 

інформацію. 

Очікувані результати: 

відповідність архівних послуг кращим міжнародним практикам та 

викликам сучасності завдяки спрощенню та удосконалення процедури 

доступу до архівних інформаційних ресурсів; 

удосконалено інформаційну роботу з популяризації діяльності архівних 

установ, розширення доступу до архівних документів, задоволення потреб 

суспільства в ретроспективній архівній інформації; 

організовано роботу державних архівів з проведення комунікативних 

заходів, спрямованих на підвищення інтересу громадян до історії України, 

традицій і цінностей українського народу; 

підвищено обізнаність громадян про архівні інформаційні ресурси та 

діяльність архівних установ, посилено вплив архівів: тепер користувачі 

отримують не тільки, що їм потрібно, а можуть знайти те, чого й не 

очікували; 

розширено присутність архівних установ України в інформаційному 

просторі, зокрема міжнародному 

індикатори виконання: збільшення звернень користувачів до архівів 

на 20 відсотків; збільшення кількості запитів до інформаційних документів 

Національного архівного фонду в режимі онлайн на 15 відсотків, 
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збільшення рівня задоволеності клієнтів (споживачів архівних 

інформаційних ресурсів) на 10 відсотків. 

 

Пріоритет 2. 

Якісне і комплексне формування Національного архівного фонду. 

Розбудова мережі архівних установ в умовах адміністративно-

територіальної реформи 

Суть підходу: 

забезпечення якісного та комплексного формування Національного 

архівного фонду, у т. ч. електронними інформаційними ресурсами, 

обумовлене необхідністю подолання протиріч між стрімкими темпами 

зростання документопотоків та недостатнім їх відображенням у типово-

видовій та тематичній структурі НАФ; розвитком електронного сегмента та 

відсутністю форм його адаптації архівною практикою; зростаючими 

вимогами користувачів до повноти і рівня якості інформаційного 

обслуговування та незадовільним станом поповнення архівних фондів.  

Основні завдання: 

забезпечення приймання на постійне зберігання документів, що 

зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб понад встановлені 

законодавством строки; 

розширення тематико-видової структури НАФ за рахунок електронних 

інформаційних ресурсів та документів, створених шляхом ініціативного 

документування подій сьогодення (наприклад, про спалах, перебіг, боротьбу з 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19); 

посилення контролю за науково-технічним опрацюванням документів 

НАФ, із кадрових питань (особового складу) з метою запобігання втрати 

документів та прискоренню переходу на електронний документообіг; 

організація проведення якісної експертизи цінності документів 

юридичних осіб із метою дотримання вимог щодо описування документів 

Національного архівного фонду за встановлені законодавством роки; 

розроблення нових та внесення змін до існуючих законодавчих і 

нормативно-правових актів у сфері архівної справи та діловодства в частині 

формування Національного архівного фонду, приймання-передавання 

електронних документів Національного архівного фонду на постійне 

зберігання, а також розбудови мережі архівних установ в умовах 

адміністративно-територіальної реформи; 

організація підвищення кваліфікації працівників державних архівів 

України з питань формування Національного архівного фонду. 

Очікувані результати: 

зменшено кількість документів, що зберігаються в архівних підрозділах 

– джерелах комплектування Національного архівного фонду понад 

встановлені законодавством строки; 
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збільшено обсяги описування документів державними органами, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 

організаціями всіх форм власності, громадськими формуваннями, 

релігійними організаціями – джерелами формування Національного архівного 

фонду, що сприяє переходу на електронний документообіг 

індикатор виконання: частку документів, що зберігаються в архівних 

підрозділах – джерелах комплектування Національного архівного фонду 

понад встановлені законодавством строки зменшено на 75 тис. одиниць 

зберігання; 

удосконалено процедури оцінки та відбору електронних інформаційних 

ресурсів, а також документів, створених шляхом ініціативного 

документування подій сьогодення 

індикатор виконання: кількість переглянутих та оновлених списків 

джерел комплектування архівних установ 272;  

розроблено нормативно-правові акти щодо підготовки державних 

архівів до прийняття електронних документів для постійного зберігання; 

розроблено концепцію нового Переліку типових документів, що 

створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого 

самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням 

строків зберігання документів; сприяння створенню галузевих (відомчих) 

переліків видів документів з нормативно встановленими строками їх 

зберігання 

індикатори виконання: 2 нормативно-правових акти щодо підготовки 

державних архівів до прийняття електронних документів для 

довготривалого зберігання; 

концепція нового Переліку типових документів, що створюються під 

час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, 

інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків 

зберігання документів; сприяння створенню галузевих (відомчих) переліків 

видів документів з нормативно встановленими строками їх зберігання; 

підвищено рівень компетентності архівних працівників з питань 

формування Національного архівного фонду 

індикатор виконання: частка архівних працівників, що підвищили 

рівень компетентності складає 50 відсотків від загальної кількості тих, 

діяльність яких пов’язана зі сферою формування Національного архівного 

фонду. 

 

Пріоритет 3. 

Збереженість Національного архівного фонду як складової світової 

культурної спадщини та інформаційних ресурсів суспільства для 

задоволення потреб та очікувань суспільства і держави  

Суть підходу: 
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забезпечення гарантованого збереження документів Національного 

архівного фонду вимагає створення та підтримання оптимальних режимів 

зберігання, а також контролю за наявністю, станом та рухом документів в 

умовах зростання попиту на інформацію архівних документів. 

Основні завдання: 

аналіз виконання плану заходів Програми здійснення контролю за 

наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду на 

2020-2024 роки, затвердженої наказом Укрдержархіву від 13.11.2019 № 103; 

проведення аудиту матеріально-технічної бази державних архівних 

установ з метою виявлення ступеню її спроможності забезпечувати 

збереженість документів Національного архівного фонду та надання архівних 

послуг відповідно потребам користувачів; 

розроблення проєкту наказу Міністерства юстиції України щодо 

порядку відвідування державних архівних установ; 

організація та проведення стажування реставраторів державних архівів 

України на базі Державного центру збереження документів Національного 

архівного фонду. 

Очікувані результати: 

отримання статистичних даних щодо наявності та стану збереження 

документів Національного архівного фонду для прийняття відповідних 

управлінських рішень 

індикатор виконання: кількість документів, які пройшли перевірку 

наявності та стану відповідно до Програми здійснення контролю за 

наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду на 

2020-2024 збільшено на 1 млн одиниць зберігання; 

визначено ступінь спроможності матеріально-технічної бази архівних 

установ забезпечувати збереженість документів Національного архівного 

фонду 

індикатор виконання: 100 % анкетування центральних, обласних, 

м. Києва державних архівів;  

поліпшено доступ до приміщень архіву у межах системи безпеки 

державних архівів та захисту архівних документів під час їх зберігання та 

користування ними 

індикатор виконання: підготовлено проєкт наказу Міністерства 

юстиції України щодо порядку відвідування державних архівних установ; 

реставраторами державних архівів набуто практичних навичок з 

консерваційно-реставраційного оброблення та брошурувально-палітурного 

оброблення документів із паперовою основою, створення страхового фонду 

на документи Національного архівного фонду 

індикатор виконання: збільшено укомплектованість вакантних посад 

реставраторів на 30 відсотків.  
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Пріоритет 4. 

Забезпечення сталого розвитку та підтримка потенціалу державної 

системи страхового фонду документації 

Суть підходу: 

стимулювання розвитку та підтримка потенціалу страхового фонду 

документації спрямовані на забезпечення надійного зберігання і задоволення 

потреб юридичних осіб – користувачів страхового фонду документації, які 

працюють у сферах національної безпеки, оборони та економіки. 

Основні завдання: 

забезпечення сталого розвитку державної системи страхового фонду 

документації України; 

удосконалення нормативно-правової бази з метою організації 

технічного регулювання у сфері страхового фонду документації та 

формування страхового фонду документації на виробництво озброєння і 

військової техніки, на продукцію оборонного та мобілізаційного 

призначення; 

вирішення питання щодо визначення місць розташування баз зберігання 

страхового фонду документації та пункту управління;  

сприяння реалізації передачі повноважень підрозділам органів 

місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади щодо 

проведення перевірок суб’єктів господарювання із незначним та середнім 

ступенем ризику; 

модернізація матеріально-технічної бази спеціальних установ 

страхового фонду документації. 

Очікувані результати: 

розроблено концепцію розвитку державної системи страхового фонду 

документації України 

індикатор виконання: підготовлено проєкт концепції розвитку 

державної системи страхового фонду документації України; 

розроблено нормативно-правові акти щодо технічного регулювання 

сфери страхового фонду документації та формування страхового фонду 

документації на виробництво озброєння і військової техніки, на продукцію 

оборонного та мобілізаційного призначення 

індикатор виконання: підготовлено 2 відповідних проєкти 

нормативно-правових актів; 

підготовлено пропозиції щодо місць розташування баз зберігання 

страхового фонду документації та пункту управління 

індикатор виконання: визначено місця розташування баз зберігання 

страхового фонду документації та пункту управління;  
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розроблено проєкт нормативно-правового акту, спрямованого на 

реалізацію передачі повноважень підрозділам органів місцевого 

самоврядування та місцевих органів виконавчої влади щодо проведення 

перевірок суб’єктів господарювання із незначним та середнім ступенем 

ризику 

індикатор виконання: подано до Мінʼюсту проєкт нормативно-

правового акту, спрямованого на реалізацію передачі повноважень 

підрозділам органів місцевого самоврядування та місцевих органів 

виконавчої влади щодо проведення перевірок суб’єктів господарювання із 

незначним та середнім ступенем ризику у шестимісячний термін після 

прийняття відповідного законодавчого акту; 

придбання нового обладнання для виготовлення та оцифрування 

документів страхового фонду документації (за умови належного 

фінансування) 

індикатори виконання: виготовлено та закладено на зберігання 

документи страхового фонду документації на вироби та об’єкти 

мобілізаційного та оборонного призначення у обсязі 260 тис. аркушів 

формату А4; 

виготовлено копій документів страхового фонду документації обсягом 

– 50 тис. аркушів формату А4. 

 

Пріоритет 5 

Цифровізація архівної справи та державної системи страхового 

фонду документації – забезпечення інформаційних потреб суспільства 

та підвищення якості і конкурентоспроможності галузі 

Суть підходу: 

потреба прискорення адаптації архівної практики та страхового фонду 

документації  до «цифрової економіки» та «цифрового» суспільства. 

Основні завдання: 

удосконалення відомчої інформаційно-телекомунікаційної системи; 

сприяння забезпеченню архівних установ обладнанням для 

оцифрування архівних документів, створення цифрових фондів користування 

документами та надійних умов зберігання документів на електронних носіях; 

удосконалення заходів з оцифрування архівних інформаційних 

ресурсів; 

запровадження інформаційно-пошукової системи, яка надаватиме 

доступ до інформації про архівні інформаційні ресурси і працюватиме в 

онлайн режимі 24/7. 

Очікувані результати: 

функціонування документообігу в Укрдержархіві в електронній формі 
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індикатор виконання: запроваджено систему електронного 

документообігу; 

придбання нового обладнання з оцифровування архівних 

інформаційних ресурсів (за умови належного фінансування) 

індикатор виконання: збільшення фонду користування на документи 

Національного архівного фонду до 125 тис. одиниць зберігання; 

розроблення Програми оцифрування архівних інформаційних ресурсів 

центральних державних архівів 

індикатор виконання: підготовлено проєкт Програми оцифрування 

архівних інформаційних ресурсів центральних державних архівах; 

запровадження механізмів ефективного та зручного доступу до 

архівних інформаційних ресурсів 

індикатор виконання: розроблено технічне завдання для бази даних 

«Український мартиролог ХХ ст.»; розроблено технічне завдання для системи 

Архівні Фонди України. 

 

 


