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РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ
АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

27–28 лютого 2013 року відбулося розширене засідання колегії 
державної архівної служби України, присвячене обговоренню підсум-
ків роботи архівних установ, установ системи страхового фонду доку-
ментації у 2012 році та їх завдання на 2013 рік.

Засідання колегії розпочалося у конференц-залі Верховної Ради 
України. Відкриваючи роботу колегіального органу Укрдержархіву, 
Голова державної архівної служби України о. П. Гінзбург відрекомен-
дувала запрошених для участі в засіданні, а також новопризначених 
директорів державних архівних установ та керівників регіональних 
центрів страхового фонду документації. Перед присутніми виступив 
Голова Комітету Верховної Ради України з питань культури і духо-
вності В. А. Ки риленко.

Потім учасники засідання заслухали доповідь Голови державної 
архівної служби України о. П. Гінзбург. В обговоренні доповіді взяли 
участь директор ЦдАВо України Н. В. Маковська, голова профспілки 
працівників державних установ України Т. В. Нікітіна, директор дер-
жавного архіву Хмельницької області В. Г. Байдич, директор Галузе-
вого державного архіву МВС України Н. і. Татусь, директор держав-
ного архіву Вінницької області Ю. В. Легун, директор Українського 
науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства 
о. я. Га ранін, директор Північно-Західного регіонального центру стра-
хового фонду документації В. В. Кулічов, директор державного архі-
ву Миколаївської області Л. Л. Левченко, директор державного архіву 
Рівненської області М. і. Григорук, заступник директора департамен-
ту – начальник управління взаємодії з державними службами Міністер-
ства юстиції України С. В. Мартиненко. Після обговорення доповідей 
учасники засідання ухвалили рішення колегії.

Під час роботи колегіального органу відбулася церемонія вручен-
ня нагород. Нагрудним знаком “Почесний архівіст України” відзначені 
В. С. Лозицький, директор ЦдАГо України (2000–2013 рр.), Н. д. Бу-
цен ко, директор державного архіву донецької області та Г. П. Біло-
ус, директор державного архіву Полтавської області (2003–2012 рр.). 
По чесною грамотою державної архіної служби України нагороджено 
директора Центрального державного науково-технічного архіву Украї-
ни Є. В. Семенова. дипломом I ступеня конкурсу науково-методичних 
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З доповіддю на розширеному засіданні колегії Укрдержархіву виступає
Голова державної архівної служби України о. П. Гінзбург.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності
В. А. Кириленко, завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України

з питань культури і духовності Н. Р. Колесніченко-Братунь.
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Нагрудний знак “Почесний архівіст України” отримує В. С. Лозицький,
директор ЦдАГо України (2000–2013 рр.)

Голова державної архівної служби України о. П. Гінзбург вручає
нагрудний знак “Почесний архівіст України” Г. П. Білоус,

директору державного архіву Полтавської області (2003–2012 рр.)
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Нагрудним знаком “Почесний архівіст України” нагороджується
директор державного архіву донецької області Н. д. Буценко.

Почесною грамотою державної архівної служби України
нагороджується директор Центрального державного
науково-технічного архіву України Є. В. Семенов.
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Учасники розширеного засідання колегії Укрдержархіву.
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Виступ директора Центрального державного архіву вищих органів влади
та управління України Н. В. Маковської (друга справа).

Голова профспілки працівників державних установ України Т. В. Нікітіна.
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Заступник директора департаменту організації архівної роботи - 
начальник відділу міжнародного співробітництва Ю. А. Прилепішева,

директор державного архіву одеської області і. і. Ніточко,
директор державного архіву Херсонської області В. Ф. Боровик,

директор державного архіву івано-Франківської області і. і. Гриник (зліва направо).

Учасники розширеного засідання колегії під час відвідин Храму Святого 
Великомученика димитрія Солунського в етнографічному комплексі “Українське 

село”. Екскурсію проводить народний депутат України В. д. Бондаренко.   
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Під час презентації спільного українсько-російського видання
“олександр довженко. Щоденникові записи. 1939–1956 рр.”.

Зліва направо: Голова національної спілки кінематографістів України С. В. Тримбач, 
Герой України, поет, академік НАНУ, Голова комітету з Національної премії

імені Тараса Шевченка Б. і. олійник,
Голова державної архівної служби України о. П. Гінзбург,

начальник управління організації архівних послуг Федерального
архівного агентства РФ  А. В. Юрасов,

заступник директора Російського державного архіву літератури
та мистецтва Г. Р. Злобіна.

Під час перегляду фрагментів хронікально-документального фільму
“олександр довженко. Роздуми після життя”.
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і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства та 
археографії нагороджена завідувач відділу архівознавства УНдіАСд 
Л. Ф. Приходько, дипломами II ступеня – начальник відділу інформа-
ційних технологій Укрдержархіву Ю. і. Забенько та заступник директо-
ра Центрального державного електронного архіву України Ю. С. Ков-
танюк, дипломом III ступеня – провідний спеціаліст відділу довідкового 
апарату та  обліку документів ЦдАМЛМ України Ю. В. Бентя. Пе-
реможцями конкурсу “Автор року-2012”, оголошеного редколегією 
науково-практичного журналу “Архіви України”, визнано директора 
державного архіву Миколаївської області Л. Л. Левченко та історика, 
публіциста М. о. Бердник.

28 лютого у приміщенні ЦдАМЛМ України продовжилося роз-
ширене засідання колегії Укрдержархіву. із звітом про стан реалізації 
програм створення страхового фонду документації та діяльність їх ре-
гіональних центрів виступив директор державного департаменту СФд 
Укрдержархіву В. Л. Степаненко. Після предметного обговорення звіту 
ухвалено відповідне рішення.

З інформацією про підсумки рейтингового оцінювання діяльності 
архівних установ за 2012 рік виступила заступник директора департа-
менту-начальник відділу організаційно-аналітичної роботи та міжрегіо-
нального співробітництва Укрдержархіву Н. К. Богунова, яка зазначила, 
що рейтингування проводилося з використанням методичних рекомен-
дацій “Застосування критеріїв та показників визначення ефективності 
діяльності місцевих державних архівів”, розробленими Українським 
науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства.

Наказом Укрдержархіву від 31.01.2013 № 19 затверджено персо-
нальний склад рейтингової комісії. За підсумками оцінювання ефек-
тивності діяльності державних архівних установ рейтинговою комісією 
визначено держархів з найвищим рейтингом (перше місце у рейтинго-
вій шерензі). Ним став державний архів Волинської області.

Того ж дня відбулася ще одна подія – презентація спільного укра-
їнсько-російського видання “олександр довженко. Щоденникові запи-
си. 1939–1956 рр.”. Учасники засідання, усі запрошені, представники 
засобів масової інформації мали змогу оглянути виставку архівних 
документів, присвячених життю та творчій діяльності відомого пись-
менника, кінорежисера, художника, класика світового кінематографа 
олександра довженка.


