
Актуальна проблема :  обговорення



Пріоритети Державної архівної служби України:

Забезпечення безперешкодного доступу до архівних інформаційних 

ресурсів, підвищення якості архівних послуг відповідно до динаміки 

розвитку цифрового середовища та потреб користувачів 

Якісне і комплексне формування Національного архівного фонду. 

Розбудова мережі архівних установ в умовах адміністративно-

територіальної реформи

Збереженість Національного архівного фонду як складової світової 

культурної спадщини та інформаційних ресурсів суспільства для 

задоволення потреб та очікувань суспільства і держави



Для досягнення пріоритетів у розвитку архівної справи Державна архівна 

служба України на регіональному рівні спрямовує зусилля на:

•створення архівних відділів райдержадміністрацій нових 

(укрупнених) районів і реорганізацію архівних відділів 

райдержадміністрацій ліквідованих районів на їх структурні 

підрозділи

•створення та організацію роботи архівних підрозділів і служб 

діловодства у системі виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад територіальних громад 

•реорганізацію та підтримку функціонування трудових архівів



Архівні відділи райдержадміністрацій діють 

відповідно до статті 28 Закону України «Про 

Національний архівний фонд та архівні

установи» як місцеві державні архівні установи 

для тимчасового зберігання документів НАФ, що 

мають місцеве значення, та здійснюють

управління архівною справою і діловодством на 

території відповідних районів (зон їхнього 

комплектування).

Архівні відділи райдержадміністрацій є 

структурними підрозділами районних державних 

адміністрацій, у своїй діяльності вони підзвітні та 

підконтрольні центральному органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері 

архівної справи і діловодства, – Державній 

архівній службі України та відповідним 

державним архівам областей.

Юридичні особи всіх форм власності, що діють 

на території району, у діяльності яких 

створюються документи Національного архівного 

фонду, у т. ч. сільські, селищні, міські, а також 

районні (районні у містах) ради, та їхні виконавчі 

органи, є джерелами комплектування архівних 

відділів райдержадміністрацій.

Після завершення граничних строків 

зберігання документи Національного архівного 

фонду з архівних відділів райдержадміністрацій 

передаються на постійне зберігання до 

відповідних державних архівів областей. 

Архівні відділи райдержадміністрацій 

у структурі архівних установ області



17 липня 2020 р. Верховна Рада України прийняла постанову № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів»

17 листопада 2020 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів

України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і

районних державних адміністрацій»

16 грудня 2020 р. Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження № 1635-р «Про реорганізацію та утворення

районних державних адміністрацій».

16 грудня 2020 р. Кабінету Міністрів України  постановою № 1321 затвердив Порядок здійснення заходів щодо 

утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва майна, прав та 

обов’язків райдержадміністрацій, що припиняються.

Підстави реорганізації райдержадміністрацій та архівних відділів 

райдержадміністрацій як їх структурних підрозділів



Атлас адміністративно-територіального устрою України:
Міністерство розвитку громад та територій України, ОБСЄ, 
Товариство дослідників України. Київ, 2020.

Новий адміністративно-територіальний устрій України 2020 : мапа



Атлас адміністративно-територіального устрою України:
Міністерство розвитку громад та територій України, ОБСЄ, 
Товариство дослідників України. Київ, 2020.

Новий адміністративно-територіальний устрій України 2020 : області



Архівні відділи в областях Було Стало

1 Вінницька 27 6

2 Волинська 16 4

3 Дніпропетровська 20 7

4 Донецька 12 8

5 Житомирська 23 4

6 Закарпатська 13 6

7 Запорізька 20 5

8 Івано-Франківська 14 6

9 Київська 25 7

10 Кіровоградська 21 4

11 Луганська 12 8

12 Львівська 20 7

13 Миколаївська 19 4

14 Одеська 26 7

15 Полтавська 25 4

16 Рівненська 16 4

17 Сумська 18 5

18 Тернопільська 17 3

19 Харківська 27 7

20 Херсонська 18 5

21 Хмельницька 20 3

22 Черкаська 20 4

23 Чернівецька 11 3

24 Чернігівська 22 5

Всього по областях 462 126

м. Києва 10

АР Крим 10

472 136

Станом на 1 січня 2020 р. в Україні

функціонувало 490 архівних відділів

райдержадміністрацій за кількістю районів

(472 без урахування тих, що знаходяться на

непідконтрольних територіях).

Під час реформи утворено 136 нових

районів, відповідно стільки ж буде створено

райдержадміністрацій, а, отже, й архівних

відділів як структурних підрозділів

райдержадміністрацій.

Станом на 1 січня 2021 р. в архівних

відділах райдержадміністрацій зберігалося

близько 10 млн справ Національного

архівного фонду.

Понад 1 млн справ архівні відділи

райдержадміністрацій мають прийняти від

установ, що реорганізуються внаслідок

адміністративно-територіальної реформи та

реформи децентралізації влади.



№ з/п Області Сукупна площа 

архівосховищ 

(кв. м.)

в архівних 

відділах РДА

Сукупна 

місткість  

архівосховищ 

(од. зб.) в 

архівних 

відділах РДА

Кількість од. зб. (документи що 

зберігають архівні відділи РДА, 

та ті що необхідно прийняти 

від джерел формування НАФ, 

що припиняють діяльність 

внаслідок адмінтерреформи)

Відсоток завантаженості 

архівосховищ з 

урахуванням документів 

установ джерел 

формування НАФ, що 

припиняють діяльність 

внаслідок 

адмінтерреформи

Кількість 

од.зб.(документи 

НАФ та документи з 

кадрових питань 

(особового складу))

Кількість справ, що 

планується прийняти 

від установ - джерел 

формування НАФ, що 

припиняють діяльність 

внаслідок 

адмінтерреформи 

1 Вінницька 1966,73 710600 905497 127,43 677695 227802

2 Волинська 684,54 151600 171423 113,07 87849 83574

3 Дніпропетровська 1800,32 389398 350695 90,06 321198 29497

4 Донецька 924,71 151254 186840 123,53 129567 57273

5 Житомирська 1489,62 570800 510208 89,38 468972 41236

6 Закарпатська 2657 1024020 497131 48,55 488684 8447

7 Запорізька 819,26 141490 152666 107,90 133466 19200

8 Івано-

Франківська
1929,08 453120 381422 84,18 347007 34415

9 Київська 2246,3 666578 705105 105,78 653012 52093

10 Кіровоградська 862,78 217300,00 66304 30,51 39436 26868

11 Луганська 629,53 198907 154387 77,62 133887 20500

12 Львівська 2774,54 453946 411332 90,61 398933 12399

13 Миколаївська 1020,6 178280 160110 89,81 124070 36040

14 Одеська 1709,66 494550 382882 77,42 369900 12982

15 Полтавська 1605,66 759714 646985 85,16 599213 47772

16 Рівненська 1178 246900 239932 97,18 201433 38499

17 Сумська 1 176,45 258 397,00 351666 136,10 240619 111047

18 Тернопільська 1783,91 529904 668924 126,23 533554 135370

19 Харківська 2773,99 1109596,00 855852 77,13 790249 65603

20 Херсонська 1 774 411 699 398254 96,73 357184 41070

21 Хмельницька 1548,7 423540 421930 99,62 392103 29827

22 Черкаська 1 569 382 060 388177 101,60 362672 25505

23 Чернівецька 1225,9 344100 337295 98,02 310632 26663

24 Чернігівська 1 593,39 558 042,00 571779 102,46 556621 15158

Всього 

по 

областях

37744,09 10825795 9916796 91,60 8717956 1198840

Сукупні статистичні відомості про стан архівних відділів РДА станом на 1 січня 2021 року



збереження архівних відділів у структурі районних державних адміністрацій новоутворених районів (Кабінет Міністрів України 

врахував пропозиції Укрдержархіву щодо архівних відділів як структурних підрозділів райдержадміністрацій при внесенні змін 

до постанови від 18 квітня 2012 р. № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, 

Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій» (зміни внесені 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1336);

надання архівним відділам райдержадміністрацій нових (укрупнених) районів статусу юридичної особи публічного права згідно 

із законодавством та відповідно вирішення пов’язаних із цим питань організації функціонування їх експертних комісій та 

налагодження роботи із виконання запитів фізичних і юридичних осіб;

збереження штатної чисельності архівних відділів райдержадміністрацій;

забезпечення науково-технічного опрацювання та приймання на зберігання документів реорганізованих органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування;

Зусилля Укрдержархіву в напрямі реорганізації архівних 

відділів райдержадміністрацій спрямовуються на 

вирішення таких завдань :

створення відокремлених підрозділів (секторів) або відокремлених робочих місць у ліквідованих районах;

забезпечення приміщеннями архівних відділів райдержадміністрацій нових (укрупнених) районів і реорганізованих 

архівних відділів райдержадміністрацій у ліквідованих районах для зберігання документів Національного архівного фонду;

методичного забезпечення функціонування укрупнених архівних відділів райдержадміністрацій, налагодження їх взаємодії з 

архівними підрозділами виконавчих органів сільських, селищних, міських рад територіальних громад.



Примірна структура архівного відділу 

укрупненої райдержадміністрації із секторами 

архівного відділу у ліквідованих районах. 

Кількість секторів залежить від кількості 

районів, що увійшли до нового (укрупненого) 

району 

Наявність архівного відділу райдержадміністрації

в структурі районної державної адміністрації

передбачена постановою Кабінету Міністрів України від

18 квітня 2012 р. № 606 «Про затвердження

рекомендаційних переліків структурних підрозділів

обласної, Київської та Севастопольської міської,

районної, районної в мм. Києві та Севастополі

державних адміністрацій» (останні зміни внесені

постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня

2020 р. № 1336).

Вид структурних підрозділів (управління, відділ,

сектор) та їх статус як юридичних осіб публічного права

визначається головою районної держадміністрації

залежно від ступеня складності завдань відповідно до

постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня

2005 р. № 179 «Про упорядкування структури апарату

центральних органів виконавчої влади, їх

територіальних підрозділів та місцевих державних

адміністрацій».

Стаття 28. Місцеві державні архівні установи

Місцеві державні архівні установи створюються у порядку,

передбаченому законом, для зберігання документів Національного

архівного фонду, що мають місцеве значення, та здійснення

управління архівною справою і діловодством на відповідній

території.

До місцевих державних архівних установ належать державні

архіви областей, міст Києва і Севастополя, архівні відділи

районних, районних у містах Києві і Севастополі державних

адміністрацій.

Місцеві державні архівні установи є структурними підрозділами

місцевих державних адміністрацій і у своїй діяльності підзвітні та

підконтрольні центральному органу виконавчої влади, що реалізує

державну політику у сфері архівної справи і діловодства.

Закон України «Про Національний архівний фонд 
та архівні установи»
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У статті 5 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації» вказано, що Типове 
положення про структурні підрозділи місцевої 
держадміністрації затверджується Кабінетом 
Міністрів України.  У постанові Кабінету 
Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887 
«Про затвердження Типового положення про 
структурний підрозділ місцевої державної 
адміністрації» зазначено, що міністерства 
повинні розробляти методичні рекомендації з 
розроблення положень про структурні 
підрозділи місцевих державних адміністрацій із 
обов’язковим урахуванням у них галузевих 
повноважень, необхідних для реалізації 
державної політики у відповідній сфері 
(пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України 
від 26 вересня 2012 р. № 887).

Голови районних державних адміністрацій 
затверджують положення про структурні 
підрозділи райдержадміністрацій на основі
Типового положення про структурний підрозділ 
місцевої державної адміністрації, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 вересня 2012 р. № 887, та з 
урахуванням методичних рекомендацій 
міністерств (пункт 3 постанови Кабінету 
Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887)

На виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 26 вересня 2012 р. № 887 «Про 
затвердження Типового положення про 
структурний підрозділ місцевої державної 
адміністрації» Укрдержархівом були розроблені 
та затверджені наказом від 18 січня 2013 р. №4 
«Методичні рекомендації з розроблення 
Положення про архівний відділ районної, 
районної у місті Києві і Севастополі державної 
адміністрації».

У цих методичних рекомендаціях архівний 
відділ РДА чітко визначений як  юридична 
особа публічного права.
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Визначаючи статус архівного відділу 
райдержадміністрації як юридичної особи 
публічного права, Державна архівна служба 
України керувалася пунктом 9, підпунктом 6 
пункту 10 постанови Кабінету Міністрів 
України від 8 серпня 2007 р. № 1004 «Про 
проведення експертизи цінності», яким 
визначено утворення у складі архівного 
відділу райдержадміністрації експертної 
комісії (ЕК) для організації роботи з 
експертизи цінності документів. Положення 
про експертну комісію архівного відділу 
райдержадміністрації затверджується на 
підставі Типового положення про експертну 
комісію архівного відділу районної, у         
мм. Києві і Севастополі державної 
адміністрації, міської ради, затвердженого 
наказом Міністерства юстиції України від     
19 червня 2013 р. № 1226/5, зареєстрованим 
в Міністерстві юстиції України 25 червня  
2013 р. за № 1061/23593.

ЕК архівного відділу 
райдержадміністрації є постійно діючим 
органом архівного відділу. Склад ЕК 
затверджується начальником архівного 
відділу райдержадміністрації. Головою ЕК 
архівного відділу райдержадміністрації є, як 
правило, начальник архівного відділу 
райдержадміністрації.

Рішення ЕК архівного відділу є 
обов’язковими для виконання всіма 
юридичними особами, що перебувають у 
зоні комплектування архівного відділу 
райдержадміністрації.
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Архівний відділ РДА виконує запити 
юридичних та фізичних осіб
на підставі архівних документів, що ним 
зберігаються, та видає архівні довідки
(копії, витяги) відповідно до Порядку 
виконання архівними установами
запитів юридичних та фізичних осіб на 
підставі архівних документів та
оформлення архівних довідок (копій, 
витягів), затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 2 березня 
2015 р. № 295/5, зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 4 березня 
2015 р. за № 251/26696.

Архівні довідки, копії і витяги 
оформлюються на бланку архівного
відділу РДА, засвідчуються підписом 
керівника і гербовою печаткою архівного
відділу РДА.

У разі якщо архівний відділ РДА буде 
створено як структурний
підрозділ райдержадміністрації без статусу 
юридичної особи публічного
права, видана ним архівна довідка (копія, 
витяг) не матиме юридичної сили.
Голова райдержадміністрації як юридичної 
особи законодавством не наділений правом 
підпису архівних довідок (копій, витягів), 
виданих архівним відділом РДА.

На яких засадах архівному відділу райдержадміністрації 

надається статус юридичної особи публічного права ?



Архівний відділ РДА як юридична особа публічного права має 

самостійний баланс, рахунки в органах Державної 

казначейської служби, печатку із зображенням Державного 

Герба України та своїм найменуванням, власні бланки 

(пункт 15 Типового положення про структурний підрозділ 

місцевої державної адміністрації, затвердженого  постановою 

Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887).

Положення про архівний відділ РДА як структурний підрозділ 

райдержадміністрації розробляється начальником архівного 

відділу РДА на підставі Типового положення про структурний 

підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого  

постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. 

№ 887, та Методичних рекомендації з розроблення Положення 

про архівний відділ районної, районної у місті Києві і 

Севастополі державної адміністрації, затверджених наказом 

Державної архівної служби України від 18 січня 2013 р. № 4, та

подається ним на затвердження голови райдержадміністрації 

згідно з пунктом 41 статті 39 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», частиною четвертою статті 28 Закону 

України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи».

Архівний відділ РДА очолює начальник, який призначається на 

посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації 

згідно із законодавством про державну службу та за 

погодженням із органом виконавчої влади вищого рівня 

(облдержадміністрацією та державним архівом області) 

(частини перша та друга статті 11, пункт 3 статті 39 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації», пункт 9 Типового 

положення про структурний підрозділ місцевої державної 

адміністрації, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів 

України від 26 вересня 2012 р. № 887).

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників 

архівного відділу РДА визначає голова районної державної 

адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Штатний розпис та кошторис архівного відділу РДА 

затверджує голова районної державної адміністрації за 

пропозицією начальника архівного відділу РДА відповідно до 

Порядку складання, розгляду, затвердження та основних 

вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

28 лютого 2002 р. № 228.

Архівний відділ райдержадміністрації



А
р
х

ів
н

и
й

 в
ід

д
іл

 Ч
о

р
т
к
ів

с
ь
к
о

ї 
Р

Д
А

1
3

0
7

 ф
о

н
д
ів

; 
1

9
0

2
3

3
 с

п
р

а
в
; 

п
л

о
щ

а
 7

3
3

 к
в
.м

о
п

и
с
ів

 1
5

9
0

; 
у
 к

а
т
а

л
о

г
а

х
 1

4
8

5
2

 к
а

р
т
к
и

Архівний відділ Борщівської РДА

175 фондів; 30777 справ; площа 135 кв.м; ступінь заповнення 100%

Архівний відділ Бучацької РДА

247 фондів; 46038 справ; площа 123 кв.м; ступінь заповнення 100%

Архівний відділ Гусятинської РДА

288 фондів;  27520 справ; площа 91 кв.м; ступінь заповнення 97%

Архівний відділ Заліщицької РДА

137 фондів; 31318 справ; площа 134 кв.м; ступінь заповнення 100%

Архівний відділ Монастириської РДА

155 фондів; 18219 справ; площа 24 кв.м; ступінь заповнення 94%

Архівний відділ Чортківської РДА

305 фондів; 36361 справа; площа 225 кв.м; ступінь заповнення 100%

Реорганізація архівних відділів 

райдержадміністрацій на прикладі 

Чортківського району Тернопільської області

Крім зазначеного в діаграмі, у цілому в припинених архівних відділах райдержадміністрацій Чортківського району

зберігається 17093 справ з кадрових питань (особового складу); в архівних підрозділах установ - джерел комплектування

Національного архівного фонду зберігається 41973 справи, які необхідно прийняти на зберігання до архівного відділу, та

42585 справ з кадрових питань (особового складу)

Для створення укрупненого архівного відділу Чортківської райдержадміністрації потрібно приміщення для організації сховищ

приблизною площею 1500 кв.м (з урахуванням справ, які потрібно прийняти на зберігання та резерву площі для наступних

надходжень), штатна чисельність – 13-14 одиниць; стелажне обладнання понад 3000 кв.м, а також приміщення для організації

читальної зали, робочих кімнат співробітників.

За відсутності можливості на даному етапі реформування створити спроможний архівний відділ райдержадміністрації в

адміністративному центрі нового ()укрупненого району пропонується залишати реорганізовані на відокремлені структурні підрозділи

архівні відділи РДА ліквідованих районів за місцем їх дислокації до реорганізації.
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Приймання документів від реорганізованих 

райдержадміністрацій та їх структурних 

підрозділів, органів місцевого самоврядування 

до архівних відділів РДА

державних органів (у тому 
числі від районної 

державної адміністрації, 
структурним підрозділом 

якої він був, та її 
структурних підрозділів -

документи НАФ, крім 
документів з кадрових 

питань (особового складу), 
документів тривалого 
зберігання, поточного 

діловодства, які 
припиненою 

райдержадміністрацією 
передаються 

правонаступнику –
новоствореній 

райдержадміністрації

органів місцевого 
самоврядування (районної 
ради, сільських, селищних 
рад), що припиняються в 
зв’язку з адміністративно-

територіальною реформою 
та реорганізацією органів 

влади (архівний відділ 
приймає документи НАФ); 

документи з кадрових 
питань (особового складу), 

тривалого зберігання, 
поточного діловодства 

припиненими органами 
місцевого самоврядування 

передаються 
правонаступникам

Архівний відділ

райдержадміністрації, 

що припиняється, 

ПЕРЕДАЄ

Архівний відділ 

райдержадміністрації

нового 

(укрупненого) 

району 

ПРИЙМАЄ

Перед початком передавання документів від архівного відділу райдержадміністрації, 

що припиняється й приєднується до архівного відділу райдержадміністрації нового 

(укрупненого) району, цей архівний відділ приймає на зберігання документи 

Національного архівного фонду від:



На зберігання документи Національного архівного фонду, інші архівні документи, приймаються після 
експертизи цінності, відповідного розгляду, схвалення описів справ постійного зберігання, погодження описів із 
кадрових питань (особового складу), актів про вилучення до знищення справ, не внесених до Національного 
архівного фонду, на засідання експертної комісії архівного відділу райдержадміністрації і Експертно-перевірної 
комісії державного архіву області.

Документи приймаються на зберігання, упорядкованими за рахунок їх утворювача, за описами. 

До моменту приєднання райдержадміністрації, структурним підрозділом якої є архівний відділ РДА,  описи та 
акти розглядає ЕК цього архівного відділу РДА. Цей же архівний відділ приймає на зберігання документи від 

юридичних осіб, що припиняються.

У разі якщо архівний відділ райдержадміністрації, що припинилася, не встиг прийняти на зберігання 
документи всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, що припинилися в зв’язку з адміністративно-
територіальною реформою та реорганізацією органів влади, їх приймання продовжує здійснювати архівний відділ 
РДА нового (укрупненого) району, хоча фізично документи надходитимуть до припиненого архівного відділу (який 
вже на той момент буде перетворено на сектор архівного відділу райдержадміністрації нового (укрупненого) 
району). 

У такому разі описи та акти розглядає ЕК архівного відділу РДА нового (укрупненого) району.

Експертні комісії



Організація зберігання документів з кадрових 

питань (особового складу) припинених 

райдержадміністрацій

У частині четвертій статті 31 

Закону України «Про 

Національний архівний фонд та 

архівні установи», яка визначає 

засади утворення та 

функціонування архівних 

підрозділів державних органів, 

органів місцевого 

самоврядування, державних і 

комунальних підприємств, 

установ та організацій, у т. ч. й 

районних державних 

адміністрацій, зазначено таке:

«у разі ліквідації або 

реорганізації державних 

органів, органів місцевого 

самоврядування, державних і 

комунальних підприємств, 

установ та організацій 

документи, що нагромадилися 

за час їх діяльності, 

передаються ліквідаційною 

комісією (ліквідатором) 

правонаступникам у порядку, 

встановленому Міністерством 

юстиції України, із 

збереженням відповідної 

форми власності на зазначені 

документи, а у випадках 

відсутності правонаступників -

відповідним державним 

архівним установам або іншим 

місцевим архівним установам».

Беручи до уваги факт 

правонаступництва 

райдержадміністрацій, частину 

четверту статті 31 Закону 

України «Про Національний 

архівний фонд та архівні 

установи», весь комплекс 

документів з кадрових питань 

(особового складу) мав би бути 

переданий припиненою 

райдержадміністрацією 

новоутвореній 

райдержадміністрації, до якої 

приєднується припинена 

райдержадміністрація.

Однак, зважаючи на те, що 

новоутворена 

райдержадміністрація на своїх 

працівників заводитиме нові 

особові справи й не матиме 

потреби у «старих» особових 

справах, а також і в інших 

документах (у т. ч. з обліку 

виплат (доходу) застрахованих 

осіб) і ці документи потрібні 

перш за все громадянам, які 

залишаються мешкати в своїх 

населених пунктах і згодом 

потребуватимуть звернення до 

цих документів для нарахуванні 

пенсій, вивезення їх із 

населених пунктів, у яких 

мешкають громадяни, може 

розглядатися як недоцільне.

За узгодженим рішенням 

комісії з реорганізації 

райдержадміністрації, голови 

новоутвореної (укрупненої) 

райдержадміністрації та за 

погодженням з органом 

місцевого самоврядування, 

яким утворено трудовий архів, 

розташований у населеному 

пункті, де діяла припинена 

райдержадміністрація, весь 

комплекс документів з 

кадрових питань (особового 

складу) припиненої 

райдержадміністрації може 

бути переданий на зберігання 

до трудового архіву.

Чи мають право райдержадміністрації, що припиняються, передавали документи з 

кадрових питань (особового складу) на зберігання до трудових архівів?



Питання фондування

зміна конституційних основ держави

зміна адміністративно-територіального поділу

зміна форми власності фондоутворювача

реорганізація фондоутворювача (зміна юридичних 

прав і масштабів діяльності фондоутворювача)

ліквідація фондоутворювача

Під фондуванням розуміють практичне 

здійснення організації документів Національного 

архівного фонду за фондовою системою, а саме: 

визначення або уточнення фондової належності 

документів; утворення архівних фондів; надання їм 

назв; встановлення їхніх хронологічних меж.

Якісне фондування забезпечує цілісність та 

підтримку спроможності інформаційного 

потенціалу архівних фондів, полегшує пошук 

необхідних користувачу документів та інформації.

Основними чинниками, що визначають 

хронологічні межі діяльності фондоутворювача 

як самостійної юридичної особи, і є підставою для 

встановлення меж архівного фонду офіційного 

походження можуть бути: 

Нові архівні фонди складають документи місцевих органів державної влади та

органів місцевого самоврядування, створених у зв’язку із запровадженням нового

адміністративно-територіального устрою або змінами територіальних меж існуючих

адміністративно-територіальних одиниць.

Аналіз засад реформування свідчить, що в Україні відбуваються докорінні зміни як в

адміністративно-територіальному устрої, так і в управлінні. Фактично змінюється мапа

України. Створюються якісно нові органи влади. Все це надає підстави про прийняття

такого рішення щодо фондування архівних документів реорганізованих органів державної

влади та органів місцевого самоврядування:



Актуальні рішення про фондування архівних 

документів органів місцевого самоврядування  

з кінця 2020 р., після проведення виборів до органів місцевого самоврядування сформованих 

територіальних громад 25 жовтня 2020 р. та скликання перших сесій сільських, селищних, міських рад 

територіальних громад, організовувати їхні документи у нові архівні фонди

фондувати документи виконавчих органів сільських, селищних, міських рад територіальних громад, 

обраних на виборах 25 жовтня 2020 р., які є самостійними юридичними особами, в окремі нові архівні 

фонди

започаткувати у новостворених фондах нові описи з № 1

до нових описів скласти історичну довідку з переліком нових законодавчих актів України і передмову

архівні фонди сільських, селищних, міських рад територіальних громад територіальних громад, які 

реорганізувалися шляхом приєднання, і їх виконавчих органів, у тому числі ради та її виконавчих 

органів тієї територіальної громади, яка відіграла роль об’єднавчого центру, закрити

зміни у фондуванні відобразити у відомостях про зміни у складі та обсязі фондів станом на 01.01.2022 р.



Актуальні рішення про фондування 

архівних документів місцевих державних 

органів 

після завершення реорганізації райдержадміністрацій та від моменту переходу повноважень, прав та 

обов’язків райдержадміністрацій, що припиняються, до райдержадміністрацій новоутворених районів, 

архівні фонди припинених райдержадміністрацій закриваються

у тому числі архівні фонди райдержадміністрацій новоутворених районів, які відіграли роль об’єднавчого 

центру, закриваються

архівні фонди новоутворених райдержадміністрацій започатковуються за новими описами з № 1

архівні фонди структурних підрозділів припинених райдержадміністрацій від моменту переходу 

повноважень, прав та обов’язків райдержадміністрацій, що припиняються, до райдержадміністрацій 

новоутворених районів, закриваються

архівні документи структурних підрозділів новоутворених райдержадміністрацій, які є юридичними 

особами публічного права, фондуються в нові архівні фонди за новими описами з № 1

до нових описів складається історична довідка з переліком нових законодавчих актів України і 

передмова

зміни у фондуванні відобразити у відомостях про зміни у складі та обсязі фондів станом на 01.01.2022 р.



Актуальні рішення про фондування 

архівних документів органів влади на тимчасово 

непідконтрольних Україні територіях та органів 

влади в районі антитерористичної операції 

Відповідно до пунктів 2 і 3 Постанови Верховної Ради України від 15 липня 2020 року № 795-ІХ “Про призначення чергових 

місцевих виборів у 2020 році” вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та в окремих 

районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей та депутатів Донецької і Луганської обласних рад не 

призначалися і не проводилися. Отже, рекомендовані вище правила фондування на архівні

документи, утворені цими органами місцевого самоврядування, не поширюються.

Архівні документи військово-цивільних адміністрації, утворених відповідно до Закону України «Про військово-цивільні 

адміністрації» для виконання повноважень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в районі відсічі

збройної агресії Російської Федерації, зокрема в районі проведення антитерористичної операції, та які є тимчасовими державними 

органами у селах, селищах, містах, районах та областях, що діють у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки 

України або у складі Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України, і юридичними особами публічного права, 

фондуються в окремі архівні фонди.

Повноваження відповідних сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, сільських, селищних, 

міських голів припиняються з дня призначення керівника такої військово-цивільної адміністрації відповідно до законів України 

«Про військово-цивільні адміністрації» та «Про правовий режим воєнного стану» та поновлюються у день відкриття першої сесії 

новообраної ради. Отже, архівні фонди зазначених органів місцевого самоврядування припиняються лише тимчасово й 

поновлюються після відновлення цих органів. Їх закриття можливе лише за умови проведення нових виборів за новим 

законодавством України.

У разі набуття відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» районною, обласною державною 

адміністрацією статусу відповідної районної, обласної військово-цивільної адміністрації архівні фонди цих адміністрації 

продовжуються.



Запропоновані інновації в обліку

Усім архівним фондам НАФ, «початок» яких вже зайшов на постійне зберігання до державного архіву області, в архівному 

відділі райдержадміністрації надати постійний номер за списком фондів державного архіву області;

усім новим архівним фондам Національного архівного фонду, які будуть прийматися на зберігання до архівних відділів 

райдержадміністрацій, відразу надавати постійні номери за списком архівних фондів державного архіву області. При цьому 

архівний відділ райдержадміністрації, отримуючи на зберігання новий фонд, інформує про це державний архів області та 

оформлює весь комплекс облікових документів на фонд. Державний архів області, надаючи номер фонду за своїм списком 

архівному фонду, який зберігатиметься в архівному відділі райдержадміністрації, у своєму списку фондів фіксує місце 

зберігання, крайні дати та кількість одиниць зберігання частин цього фонду в державному архіві, архівному відділі 

райдержадміністрації (міської ради) та установі-фондоутворювачі;

архівний відділ РДА переукладає свій список архівних фондів Національного архівного фонду, включаючи до нього фонди не в 

порядку їх надходження, а за номерами списку фондів державного архіву області. У списку фондів архівного відділу 

райдержадміністрації фіксується кількість од. зб. та крайні дати частин фонду, що зберігаються в державному архіві області, 

архівному відділі райдержадміністрації та архівному підрозділі установи-фондоутворювача;

у разі потреби архівний відділ райдержадміністрації окремо укладає та веде списки архівних фондів документів, не віднесених до 

Національного архівного фонду, які ним прийнято на зберігання, а саме депонованого зберігання, фондів на документи з кадрових

питань (особового складу);



Запропоновані інновації в обліку

надходження архівних фондів фіксувати в книгах обліку надходжень окремо у державному архіві області – тих фондів або 

частин фондів, що надходять до нього на зберігання, у архівних відділах РДА – тих фондів  або частин фондів, що надходять до 

них на зберігання;

в архівних відділах райдержадміністрацій перешифрувати всі справи архівних фондів, проставивши на них постійні номери 

фондів;

архівним відділам РДА передати до державних архівів областей підшиті та завірені засвідчувальним написом справи фондів та 

описи фондів, а також аркуші (картки) фондів. При цьому копія справи кожного фонду, копія аркушу фонду та другі примірники 

описів фонду мають зберігатися й у архівному відділі РДА;

Таким чином, весь облік архівних фондів НАФ буде зосереджено в державному архіві області. Хоча архівні фонди фізично 

зберігатимуться в різних місцях, принцип «поваги до фонду» (неподільності архівного фонду) буде дотримано через 

централізований облік фондів у державному архіві області.



Список юридичних осіб – джерел

формування НАФ, які передають

документи до архівного відділу (список

джерел комплектування архіву), список

юридичних осіб – джерел формування

НАФ, які не передають документи до

архівного відділу, список юридичних

осіб, у діяльності яких не утворюються

документи НАФ, укладаються архівним

відділом райдержадміністрації нового

(укрупненого) району з урахуванням

аналізу юридичних осіб, що діють на

територіях ліквідованих районів, які

увійшли до складу нового (укрупненого)

району.

Доречно не поспішати з укладанням

нових списків до кінця адміністративно-

територіальної реформи та процесу

реорганізації органів влади.

Найменування 

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Форма власності на 

документи

Форма приймання 

документів

(повна, вибіркова)

районна рада
державна

(комунальна)
повна

селищні ради
державна

(комунальна)
повна

сільські ради
державна

(комунальна)
повна

районна державна

адміністрація
державна повна

виконавчі органи

(комітети), структурні

підрозділи виконавчих

органів сільських,

селищних, міських рад

структурні підрозділи

районної державної

адміністрації – юридичні

особи публічного права

державна

(комунальна)
повна

територіальні органи

центральних органів

виконавчої влади (окрім

тих, що знаходяться у

зоні комплектування

галузевих державних

архівів)

державна

(комунальна)
повна

районна територіальна,

селищні та сільські

виборчі комісії

державна

(комунальна)
повна

центральна районна

лікарня

державна

(комунальна)
повна

заклади середньої

загальної освіти, ліцеї

державна

(комунальна)
повна

Інші юридичні особи

Примірний перелік установ, що включаються до списку 

юридичних осіб - джерел формування НАФ, які передають 

документи до архівного відділу райдержадміністрації 



Організація виконання запитів фізичних і юридичних 

осіб архівними відділами районних державних 

адміністрацій 

Запити фізичних і юридичних осіб виконуються архівними відділами райдержадміністрацій з урахуванням 

вимог Порядку виконання архівними установами запитів юридичних і фізичних осіб на підставі архівних документів 

та оформлення архівних довідок (копій, витягів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України 2 березня  

2015 р. № 295/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 4 березня 2015 р. за № 251/26696

У разі якщо запит виконувався на підставі архівних документів, що зберігаються у сховищах архівного 

відділу РДА, розташованих у адміністративному центрі району, відповідь на запит у формі архівної довідки, 

архівної копії чи витягу з архівного документа (архівного витягу) оформлюється на офіційному бланку 

архівного відділу РДА, підписується начальником архівного відділу РДА та засвідчується гербовою печаткою 

архівного відділу РДА.

У разі якщо запит виконано на підставі архівних документів, що зберігаються у сховищах, 

розташованих у колишніх райцентрах ліквідованих районів (відокремлений підрозділ, сектор архівного 

відділу), відповідь на запит у формі архівної довідки, архівної копії чи витягу з архівного документа (архівного 

витягу) оформлюється на офіційному бланку архівного відділу РДА та підписується завідувачем сектору 

архівного відділу РДА або головним спеціалістом архівного відділу РДА та засвідчується гербовою печаткою 

архівного відділу РДА із відповідним номером.

У цьому разі завідувач сектору архівного відділу РДА або головний спеціаліст архівного відділу РДА, що 

працюють у відокремленому підрозділі, засвідчують архівну довідку, архівну копію чи витяг із архівного документа 

(архівний витяг) своїм підписом на підставі наказу начальника архівного відділу РДА про розподіл обов’язків.



Право на застосування гербових печаток та бланків архівним відділом РДА, як структурним 

підрозділом районної державної адміністрації, закріплено у пункті 15 Типового положення про 

структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженому постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887

та у Методичних рекомендаціях із розроблення Положення про архівний відділ 

районної, районної у місті Києві і Севастополі державної адміністрації, затверджених 

наказом Державної архівної служби України від 18 січня 2013 р. № 4

пунктам 19-30 «Бланки» та пунктам 67-69 «Відбиток печатки» розділу ІІ «Документування 

управлінської діяльності» Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших 

центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55.

Бланк архівного відділу РДА розробляється із урахуванням вимог Національного 

стандарту України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система 

організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» (ДСТУ 4163 -

2003), у якому чітко визначено порядок розташування та відтворення реквізитів на бланку. 

Бланки та печатки архівного відділу 

райдержадміністрації



Зразки видів бланків затверджуються наказом начальника архівного відділу райдержадміністрації. 

Бланки та печатки архівного відділу 

райдержадміністрації

Гербовою печаткою архівного відділу РДА фіксується підпис начальника архівного відділу

райдержадміністрації на документах, що вимагають засвідчення відповідно до законодавства, у тому

числі архівних довідок, архівних копій та витягів з архівних документів (архівних витягів).

У разі передавання підпису начальником архівного відділу райдержадміністрації завідувачеві

сектору архівного відділу райдержадміністрації або головному спеціалісту, які відповідно до розподілу

обов’язків виконують функції у відокремленому підрозділі в ліквідованому районі, для засвідчення

архівних довідок, архівних копій та витягів з архівних документів (архівних витягів) застосовується

гербова печатка із порядковим номером.



Державна архівна служба України

https://archives.gov.ua/ua/




