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РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ
ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
24 лютого ц. р. у приміщенні Клубу Кабінету Міністрів України відбулося розширене засідання колегії Державної архівної служби
України, присвячене обговоренню підсумків роботи архівних установ
та спеціальних установ страхового фонду документації у 2015 р. та
основних завдань на 2016 р. З доповіддю виступив заступник Голови
Державної архівної служби України І. В. Бондарчук.
В обговоренні взяли участь: директор Центрального державного
електронного архіву України Ю. С. Ковтанюк, директор Державного архіву Луганської області К. М. Безгинська, заступник директораголовний зберігач фондів Державного архіву Житомирської області
Н. Г. Шимченко, директор Українського науково-дослідного інституту
архівної справи та документознавства О. Я. Гаранін, директор Державного департаменту СФД А. В. Меленець та директор Південно-східного регіонального центру СФД В. Г. Мазур.
З доповіддю “Про загрозу збереженості документів НАФ Держархіву Одеської області у зв’язку з передачею його аварійної будівлі громадській організації” виступив директор Державного архіву Одеської
області В. В. Левчук.
У рамках розширеного засідання колегії обговорювалися актуальні питання формування, забезпечення збереженості та використання
інформації документів Національного архівного фонду, ефективного
функціонування державної системи страхового фонду документації,
функціонування місцевих архівних установ в умовах децентралізації,
впровадження електронних сервісів для населення, оцифровування документів генеалогічного характеру, інші пріоритетні напрямки діяльності архівної системи та системи СФД у 2016 р.
Зазначалося, що Укрдержархів та установи, що належать до сфери
його управління, у 2015 р. спрямували свою діяльність на безумовне
виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету
Міністрів України та Стратегією сталого розвитку “Україна – 2020”,
реформування відносин у сфері архівної справи та страхового фонду
документації, виконали основні показники, заплановані на 2015 р.
За традицією, під час роботи колегіального органу Укрдержархіву,
відбулося урочисте відзначення переможців минулорічних конкурсів.
Зокрема, премію імені Василя Веретенникова у номінації “археографія,
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архівна евристика” присуджено директору Державного архіву Херсонської області В. О. Лебедю, доценту кафедри туризму Херсонського
державного університету О. А. Макієнку, заступнику начальника відділу використання інформації документів Державного архіву Херсонської області І. Ю. Сінкевич за підготовку збірника документів “Діяльність земських установ на Херсонщині. 1865–1920”.
Переможцем конкурсу “Автор року” – 2015, оголошеного редакційною колегією науково-практичного журналу “Архіви України”, визнано
доктора історичних наук, професора кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка М. Г. Палієнко за статті “Архівна система
Туреччини: становлення, еволюція, сучасна організація” (вип. 2 (296) і
“Історичні традиції та сучасні тенденції розвитку європейської і американської моделей архівної освіти” (вип. 5–6 (299).
Участь у розширеному засіданні колегії взяли Голова Комітету
Верховної Ради України з питань культури і духовності М. Л. Княжицький, заступник міністра юстиції – керівник апарату О. П. Іванченко, відповідальні працівники апарату Верховної Ради України та Міністерства юстиції, керівництво і відповідальні працівники Укрдержархіву
та державних архівних установ, спеціальних установ СФД, інститутів
системи НАН України, представники громадськості, ЗМІ.
Наступного дня, 25 лютого, у Державній архівній службі відбулися
науково-практичні семінари. Модераторами цих заходів виступили:
представник FamilySearch в Україні (“Про співпрацю із державними
архівами України та щодо оцифровування документів генеалогічного характеру”); заступник директора департаменту – начальник відділу нормативно-методичного забезпечення діловодства Укрдержархіву
О. В. Денисенко; директор Центрального державного електронного
архіву України Ю. С. Ковтанюк (“Про електронні сервіси”); директор департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів НАФ Укрдержархіву С. В. Сельченкова (“Здійснення заходів
архівними установами щодо виконання Закону України “Про доступ
до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму
1917–1991 років”); директор департаменту організації архівної роботи Укрдержархіву Т. П. Прись (“Система місцевих архівних установ в
умовах децентралізації”).
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ДОПОВІДЬ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ І. В. БОНДАРЧУКА
Основні підсумки роботи державних архівних установ
та спеціальних установ страхового фонду документації
у 2015 р. та їх завдання на 2016 р.
Шановні члени колегії та учасники засідання!
Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи у 2015 р. і маємо затвердити пріоритети та плани роботи на 2016 р.
Минулий, 2015 р., був важким як для нашої країни, так і для архівної галузі. Фінансово-економічна криза та військові дії на Півдні і Сході країни не обійшли й архівну галузь, про що свідчить недовиконання
більшості загальних планових показників щодо зміцнення матеріальнотехнічної бази архівів, їх охоронної та пожежної безпеки. Більше того,
не визначеною залишається доля фондів державних архівів Донецької
і Луганської областей, архівних установ, що перебувають у зоні проведення Антитерористичної операції (далі – АТО).
Незважаючи ні на що, у 2015 р. архівісти України забезпечили збереження, поповнення та використання документів Національного архівного фонду (далі – НАФ) – частини історико-культурної спадщини
українського народу, що містить інформацію, необхідну для забезпечення державного суверенітету й національної безпеки країни, її зовнішньополітичної діяльності, ефективного функціонування всіх державних органів, розвитку вітчизняної науки, культури та освіти.
Діяльність Державної архівної служби України (далі – Укрдержархів), центральних державних архівних установ, Державного департаменту страхового фонду документації (далі – СФД), спеціальних установ СФД, місцевих державних архівних установ та архівних відділів
міських рад здійснювалася відповідно до затверджених планів роботи,
пріоритетів діяльності та завдань на 2015 р., визначених рішенням колегії Укрдержархіву від 25 лютого 2015 р.
До пріоритетів діяльності архівних установ України віднесено:
– збереження та примноження НАФ, як складової всесвітньої культурної спадщини, для формування національної самосвідомості українського народу;
– здійснення дієвого контролю за станом діловодства, експертизою цінності та збереженістю архівних документів на підприємствах, в
установах і організаціях з метою якісного формування НАФ;
– упровадження електронного документообігу;
– всебічна підтримка та розвиток української ідентичності;
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Зліва направо: заступник Голови Державної архівної служби України
І. В. Бондарчук, Голова Комітету Верховної Ради України з питань культури
і духовності М. Л. Княжицький, завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради
України з питань культури і духовності Н. Р. Колесніченко-Братунь,
член Громадської ради при Комітеті Верховної Ради України
з питань культури і духовності К. Є. Новохатський,
Голова Державної архівної служби України Т. І. Баранова.

– забезпечення реалізації державної політики у сфері створення та
ефективного функціонування державної системи СФД.
ПРІОРИТЕТ І.
Здійснення дієвого контролю за станом діловодства, експертизою
цінності та збереженістю архівних документів на підприємствах,
в установах і організаціях з метою якісного формування НАФ
У 2015 р. продовжувалося формування НАФ документами сучасної української історії. На постійне зберігання надійшло понад 410 тис.
одиниць зберігання з різними носіями інформації, що значно перевищує планові показники. Перевиконання планів із приймання управлінської документації та документів із кадрових питань (особового складу)
пов’язане, насамперед, із ліквідацією центральних органів виконавчої
влади та їхніх територіальних підрозділів, що спричинило позапланове
приймання документів від них.
НАФ поповнився також документами особового походження відомих діячів науки, культури, літератури, у т. ч. – української діаспори.
Активно проводилася робота щодо збирання документів та спогадів
учасників, що відбивають події, пов’язані з Революцією гідності та
проведенням АТО.
Найкращі показники з приймання документів НАФ:
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Голова Державної архівної служби України Т. І. Баранова,
перший заступник Голови Державної архівної служби України І. М. Кісіль,
завідувач сектору взаємодії з Державною архівною службою України
департаменту взаємодії з органами влади та інформаційно-аналітичної роботи
Міністерства юстиції України В. Л. Рудь (зліва направо).

– управлінської документації – у держархівах Запорізької та Хмельницької областей; архівних відділах райдержадміністрацій Харківської
та Вінницької областей;
– документів особового походження – у держархівах Полтавської,
Тернопільської та Херсонської областей; архівних відділах Волинської
та Хмельницької областей;
– фотодокументів – у держархівах Волинської та Одеської областей; архівних відділах Херсонської та Хмельницької областей;
– фонодокументів – у Держархіві Херсонської області;
– відеодокументів – у держархівах Тернопільської та Херсонської
областей.
Забезпечено надходження на постійне та тимчасове зберігання
комплексу документації з місцевих виборів. При цьому слід зазначити, що кожні вибори створюють для архівістів чималі проблеми. Наразі у державних архівах зберігається 3 тис. тонн виборчих бюлетенів.
Сховища перевантажені, не вистачає місця для приймання документів
НАФ. Укрдержархівом неодноразово надавалися пропозиції відповідним законодавчим органам щодо необхідності внесення змін до всіх законів про вибори з метою унормування порядку надходження виборчої
документації тимчасового строку зберігання до трудових архівів, а не
до державних архівних установ. Однак пропозиції Укрдержархіву не
були враховані.
У жовтні минулого року Укрдержархів надіслав Міністерству юстиції України та Верховній Раді України пропозиції до проекту Вибор-
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Учасники розширеного засідання колегії
Державної архівної служби України.

чого кодексу України в частині порядку передавання на архівне зберігання виборчої документації. Сподіваємося, що ці пропозиції врахують
і проблема буде врегульована.
Архівні установи активно працюють з установами-джерелами формування НАФ, що знаходяться в зоні їх комплектування. Так, станом
на 1 січня 2016 р. до списків юридичних осіб ‑ джерел формування
НАФ включено понад 38 тис. підприємств, установ і організацій, з них
понад 32 тис. є джерелами комплектування державних архівних установ та архівних відділів міських рад.
Значна увага з боку архівних установ приділялася контролю за станом діловодства та архівної справи в установах-джерелах формування
НАФ, що сприяло покращенню показників їхньої роботи. За звітними
даними, 68% установ описали документи постійного строку зберігання
та 83% – з кадрових питань (особового складу), від загальної кількості
документів, що зберігаються в архівних підрозділах фондоутворювачів.
Експертно-перевірними комісіями державних архівів схвалено описи справ постійного строку зберігання управлінської документації майже на 647 тис. од. зб., погоджено описів справ із кадрових питань (особового складу) – на 455 тис. од. зб., що перевищує планові показники
відповідно на 101% і 145%.
З метою забезпечення якісного формування НАФ документами, що
відображають сучасну історію України, прийнято такі нормативно-правові акти:
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Під час розширеного засідання колегії
Державної архівної служби України.

– постанова Кабінету Міністрів від 17 липня 2015 р. № 518 “Про
внесення змін до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення
експертизи цінності документів”;
– наказ Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 р. № 1000/5
“Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях”.
Водночас поглиблюються і традиційні проблеми у сфері комплектування. Через брак вільних площ майже не комплектуються держархіви Харківської, Львівської, Чернівецької областей та Державний архів
м. Києва.
Станом на 1 січня 2016 р. 11 держархівів областей не мають резервних площ для приймання документів. Понад встановлені строки
в архівних підрозділах установ-джерел формування знаходиться більш
як 2 млн 307 тис. од. зб. документів НАФ. Ми не можемо гарантувати
їх збереженість. У минулому році цей показник підвищився на 9%.
У зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні, в
ході у подальшому якої передбачається ліквідація деяких центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
проблема ще більше загострюється, оскільки необхідно буде забезпечити приймання документів на постійне зберігання. У зв’язку з цим ми
плануємо ініціювати перед Кабінетом Міністрів України надання доручення обласним державним адміністраціям щодо виділення державним
архівам додаткових площ.
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Директор Центрального
державного електронного архіву
України Ю. С. Ковтанюк
виступає на науково-практичному
семінарі “Про електронні
сервіси”.

ПРІОРИТЕТ ІІ.
Збереження та примноження Національного архівного фонду
як складової всесвітньої культурної спадщини для формування
національної самосвідомості українського народу
Забезпечення збереженості документів НАФ та документів страхового фонду протягом 2015 р. здійснювали 2 472 установи: 9 центральних державних архівів, 2 центральні державні архівні установи, 2 науково-дослідних інститути, 8 спеціальних установ СФД, 12 галузевих
державних архівів, 24 державні архіви областей, Державний архів міста Києва, 464 архівні відділи райдержадміністрацій, 132 архівні відділи
міських рад, 4 міські архіви, 1681 трудовий архів.
Протягом 2015 р. мережа архівних установ зазнала таких змін:
– відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня
2015 р. № 145 було ліквідовано Галузевий державний архів фінансових
посередників Фонду державного майна;
– у зв’язку зі зміною підпорядкування м. Очаків ліквідовано архівний
відділ Очаківської міської ради;
– відновлено правовий статус 6 архівних відділів Хорольської та Решетилівської райдержадміністрацій Полтавської області; Троїцької, Новоайдарської, Сватівської, Старобільської райдержадміністрацій Луганської області;
– змінено правовий статус 8 архівних відділів райдержадміністрації,
які було перетворено на сектори;
– створено 27 та ліквідовано 11 трудових архівів.
Протягом року архівним установам вдалося вирішити низку питань
матеріально-технічного забезпечення. Триває будівництво нового приміщення Держархіву Тернопільської області, у 2015 р. було виділено і
освоєно 5 млн грн.
Держархівом Вінницької області у 2015 р. було взято на баланс
2 будівлі військового містечка площею 1380 м², проте нині вони потребують капітального ремонту та відповідного облаштування.
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Директор Департаменту
діловодства, формування,
зберігання та обліку документів
НАФ Укрдержархіву
С. В. Сельченкова виступає перед
учасниками науково-практичного
семінару “Здійснення
заходів архівними установами
щодо виконання Закону України
“Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного
тоталітарного режиму
1917–1991 років”.

Поліпшено умови зберігання документів НАФ шляхом заміни або
надання додаткових приміщень 47 архівним відділам райдержадміністрацій і міських рад. У 8 державних архівах протягом року відремонтовано 2,5 тис. м² площ, у 27 архівних відділах райдержадміністрацій
відремонтовано 1,4 тис. м². В архівних установах протягом року майже
на 5 тис. погонних метрів збільшилася протяжність стелажного обладнання.
З метою поліпшення фізичного стану всіх видів документів тривали виявлення та облік документів, що потребують ремонту і реставрації, проводилася дезінфекція, дезінсекція і знепилення справ.
Протягом 2015 р.:
– відреставровано понад 238 604 тис. аркушів (найвищі показники в
ЦДІАЛ України, держархівах Харківської та Хмельницької областей);
– відремонтовано понад 1 млн аркушів (найвищі показники у
ЦДАВО України, ЦДАГО України, ЦДІАК України, ЦДІАЛ України,
держархівах Волинської та Житомирської областей);
– оправлено і підшито 82,5 тис. од. зб.;
– проведено консерваційно-профілактичне оброблення 1 360 од. зб.
СФД НАФ, 3 149 од. зб. кінодокументів, 1 4718 од. зб. фотодокументів,
1 185 од. зб. фонодокументів, 73 од. зб. відеодокументів.
Держархівом Волинської області відреставровано 72 м² (40) карт.
Окремо варто відзначити роботу Держархіву Хмельницької області
з реставрації документів, що постраждали внаслідок пожежі. Впродовж
року ідентифіковано 2 500 ум. од., ушкоджених пожежею.
Здійснено реставрацію 43 224 арк. документів НАФ, із них:
14 386 арк., ушкоджених пожежею, та 28 838 арк. з числа пошкоджених внаслідок незадовільного зберігання в колишньому Кам’янецьПодільському міському архіві. До реставрації та ремонту було додатково залучено 3 штатні одиниці, які працювали за угодою.
Від початку проведення реставраційно-відновлювальних робіт (з
2004 р.) реставраторами ідентифіковано понад 30 тис. ум. од. зб., відреставровано понад 100 тис. арк., ушкоджених пожежею.
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Відповідно до Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009–2019 рр., затвердженої наказом
Укрдержархіву від 10 листопада 2009 р. № 190, протягом року було
перевірено 2 592 535 од. зб., що на 6% більше від запланованого. Центральними держархівами, архівними відділами райдержадміністрацій і
міських рад перевиконано план відповідно на 15%, 35% і 43%. Водночас, держархівами областей заплановані обсяги з перевіряння наявності
документів виконані лише на 93%.
У 2015 р. тривала робота з виявлення унікальних документів НАФ.
Так, архівними установами переглянуто понад 30 тис. од. зб. За результатами проведеної роботи у ЦДІАЛ України виявлено 10 документів,
які можуть бути віднесені до унікальних, у Держархіві Чернівецької
області – 1 документ. У 2015 р. рішенням ЦЕПК визнано унікальними
2 документи ЦДІАЛ України.
Приділялася увага посиленню пожежної та охоронної безпеки архівних приміщень. У 14 архівних установах установлено пожежні сигналізації, ще у 14 встановлено охоронні сигналізації. Системи кондиціювання та вентиляції повітря протягом року встановлено в 9 архівних
відділах міських рад.
Викликає занепокоєння ситуація, що склалася з охороною будівель
архівних установ. На сьогодні близько 60% будівель державних архівів не забезпечено позавідомчою охороною, 25% будівель державних
архівів – охоронною сигналізацією. В архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад цей показник складає 84% і 40% відповідно.
Залишається велика потреба в обладнанні архівосховищ системами
вентиляції і кондиціювання повітря, оскільки такими системами обладнані лише половина сховищ державних архівів. Проте і наявні системи
часто потребують ремонту або модернізації.
Через відсутність фінансування призупинені будівництво, реконструкція та облаштування комплексу споруд центральних державних
архівів України у місті Києві – центрального архівного містечка держави.
У 2015 р. знову виявлено факти крадіжки документів. Цього разу
на “антикварному ринку” з’явилися документи з Держархіву Житомирської області. На сьогодні відкрито кримінальне провадження. Причиною таких крадіжок є не лише незадовільне забезпечення архівів технічними засобами для створення і підтримання охоронного режиму, а
й недотримання затверджених нами самими ж норм і приписів щодо
руху документів усередині архіву.
Невідомою є “доля” документів НАФ та документів із кадрових
питань (особового складу), що залишилися в архівних установах на непідконтрольній Україні територіях Донецької та Луганської областей.
Переважна більшість архівних установ розміщувалася в адміністратив-
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них будівлях, що часто опинялися в епіцентрі бойових дій. Деякі з цих
будівель у результаті бойових дій зазнали пошкоджень або були захоплені бойовиками, тому встановити наявність пошкоджень чи втрат
цих документів неможливо.
Укрдержархів ініціював перед Міністерством закордонних справ
України та Міністерством культури України питання приєднання
України до Другого протоколу Гаазької Конвенції 1954 р., який передбачає додатковий захист культурної спадщини, а саме – забезпечення
збереженості документів НАФ, що залишилися в Автономній Республіці Крим, м. Севастополі та зоні проведення АТО.
ПРІОРИТЕТ ІІІ.
Всебічна підтримка та розвиток української ідентичності
Наближення діяльності архівних установ до потреб громадянського суспільства шляхом розширення доступу до архівних документів
через запровадження сучасних інформаційних технологій, підготовки
збірників документів, монографій, біографічних та довідкових видань,
створення системи інформаційних ресурсів перебувало в центрі уваги
діяльності архівних установ України у 2015 р.
Видавнича діяльність
Підготовка збірників документів, наукових розвідок, монографій,
біографічних та довідкових видань була спрямована на виконання Плану науково-видавничої роботи державних архівних установ на 2015 р.,
Програми підготовки архівних довідників на 2014–2016 рр. та Перспективного плану науково-видавничої роботи на 2014–2018 рр.
Варто відзначити науково-видавничу роботу ЦДАВО України,
ЦДАГО України, ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЦДКФФА України
імені Г. С. Пшеничного, ЦДАМЛМ України, держархівів Закарпатської,
Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.
Серед видань, що вийшли друком у 2015 р., слід відзначити збірники документів та науково-документальні видання: “Державне регулювання сільськогосподарської науки в УСРР/УРСР у 1935–1940 роках”, “Українська Держава (квітень – грудень 1918 року)” у 2-х томах,
“Дом Булгакова”, “Мукачівська греко-католицька єпархія”, 3-й том, “З
історії діяльності земських установ на Херсонщині”, “Поділля і Південно-Східна Волинь у добу Української революції (1919–1921 рр.) та
повстанського руху під проводом Я. Гальчевського (1921–1924 рр.)”,
“Красилівщина в роки Другої світової війни”, “Матеріали Кам’янецьПодільської обласної комісії із встановлення збитків і розслідування
злочинів нацистів в регіоні (1941–1945 рр.)”, “Украдене дитинство”,
довідкові видання: “Анотований перелік описів фондів Державного архіву Закарпатської області Угорського походження берегівського під-
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розділу 1918/1919–1938–1944/1945”, 1-й том, “Державний архів Херсонської області: фонди періоду після 1917 року: анотований реєстр
описів”, 2-й том.
У 2015 р. відбулися три засідання Науково-видавничої ради Укр
держархіву, на яких розглянуто та рекомендовано до друку:
– анотований каталог кінодокументів “Кінолітопис. Анотований
каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів
(1976–1985)”;
– збірник документів “Діяльність земських установ на Херсонщині.
1865–1920”;
– спеціальний довідник “Державний архів Кіровоградської області: анотований реєстр описів. Фонди періоду після 1917 року. Книга 3,
Том 2”;
– спеціальний довідник “Державний архів Луганської області: анотований реєстр описів архівних фондів. Том 1”;
– путівник “Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України: путівник. Випуск 4”;
– путівник “Державний архів Миколаївської області”.
Виставкова діяльність
Традиційно архівні установи проводили активну роботу з популяризації історико-культурної спадщини. Так, протягом 2015 р. організовано та проведено 1 485 документальних виставок (на 42% більше,
ніж заплановано), з яких 117 підготовлено центральними державними
архівами, 395 – держархівами областей, м. Києва, 767– архівними відділами райдержадміністрацій, 206– архівними відділами міськрад. Найактивніше працювали в цьому напрямку ЦДАГО України, держархіви
Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Миколаївської,
Хмельницької та Чернігівської областей.
Необхідно також відзначити активну виставкову роботу архівних
відділів райдержадміністрацій та міських рад Волинської, Донецької,
Дніпропетровської Тернопільської, Херсонської та Чернігівської областей.
На високу оцінку заслуговує підготовка таких виставок: “Україна:
шлях до Перемоги”, присвяченої 70-ій річниці Перемоги над нацизмом
у Європі; “До 24-ї річниці незалежності України”; “Конституційний
процес в Україні: мовою документів”; “До 70-річчя заснування Організації Об’єднаних Націй”; “Герой України П. Т. Тронько: що залишилося нащадкам”.
Діяльність читальних залів
Порівняно з минулим роком зросла кількість користувачів, зареєстрованих у читальних залах архівних установ – 25,3 тис., із них – 948
громадян зарубіжних країн. До читальних залів архівних установ було
видано 415 955 справ (на 43% більше запланованого).
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Найбільша кількість дослідників працювала в читальних залах
ЦДАВО України (743), ЦДІАК України (1 417), ЦДІАЛ України (816),
держархівів Волинської (1 426), Дніпропетровської (847), Житомирської (872) та Одеської (1018) областей.
Основна тематика досліджень, що проводилися користувачами у
читальних залах архівних установ протягом 2015 р.: архітектура та
містобудування; історія релігійних конфесій та культових споруд; дослідження родоводу; історія Другої світової війни, період нацистської
окупації; визвольний рух ХХ ст.; репресивна політика радянської влади, причини, перебіг та наслідки голодомору 1932–1933 рр. в Україні;
історія соціально-побутового та культурного життя національних меншин; краєзнавчі дослідження; життя та діяльність історичних постатей,
діячів культури, мистецтва, освіти і науки.
Слід зазначити, що у 2015 р. значно збільшилася кількість користувачів, які працювали в читальних залах державних архівів за генеалогічною тематикою. Якщо протягом 2012–2014 рр. кількість таких
користувачів коливалася у межах від 3 до 3,5 тис. на рік, то у 2015 р.
у читальних залах за генеалогічною тематикою працювали вже 5 604
користувачі.
Водночас, через незадовільне фінансування не вирішеними залишаються питання оснащення читальних залів системами відеоспостереження, встановлення комп’ютерів для потреб користувачів, підключення їх до електронних ресурсів архівів та всесвітньої мережі Інтернет.
Архівні установи протягом року також організовували та проводили екскурсії, уроки та лекції для учнів загальноосвітніх і професійнотехнічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів,
брали активну участь у семінарах, “круглих столах”, наукових конференціях, інших інформаційно-просвітницьких та навчально-виховних
заходах.
Виконання запитів
Минулого року архівними установами розглянуто та опрацьовано
понад 355,8 тис. запитів, із них:
– тематичні запити – 50,9 тис.;
– запити за актами цивільного стану – 43,1 тис.;
– генеалогічні запити – понад 1,8 тис.;
– запити соціально-правового характеру – понад 260 тис.
Основна тематика запитів соціально-правового характеру у 2015 р.
залишалася незмінною: підтвердження трудового стажу та розміру заробітної плати, виділення земельних ділянок, отримання нагород, політичні репресії та розкуркулення, участь у партизанському русі, перебування на примусових роботах у Німеччині, проживання на окупованій
території, навчання. Центральні державні архіви виконали 4,3 тис. запитів соціально-правового характеру, держархіви областей – 64, 7 тис.,
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архівні відділи райдержадміністрацій – 103, 3 тис., архівні відділи міськрад – 87,7 тис. запитів.
Окремо слід згадати Держархів Львівської області, працівники якого, через значне збільшення кількості запитів громадян щодо документального підтвердження переселення їхніх родичів з території Польщі
в Україну у період 1944–1946 рр., за 2015 р. виконали 24 718 запитів
соціально-правого характеру, що на 115% більше, ніж минулого року.
На особистому прийомі громадян керівництвом та працівниками
столів довідок архівних установ прийнято майже 179 тис. звернень.
При розгляді звернень громадян особлива увага приділялася виконанню звернень, що надходили до архівних установ від інвалідів
Великої Вітчизняної війни, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, ветеранів війни та праці, інвалідів, жінок, яким присвоєно почесне
звання України “Мати – героїня”, громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей, одиноких матерів та
інших громадян, які потребують соціального захисту і підтримки. Такі
запити виконувалися першочергово і у стислі терміни.
Наявність скарг на роботу архівних установ із виконання звернень
громадян становить 1% від загальної кількості, здебільшого вони стосуються додаткового виявлення відомостей за архівними документами.
Фактів безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників із боку Укрдержархіву та архівних установ не зафіксовано.
Архівними установами активізовано висвітлення своєї роботи зі
зверненнями громадян та надання роз’яснень із найактуальніших питань, що хвилюють громадян, у засобах масової інформації. Серед
центральних державних архівів та держархівів областей найактивніше
працювали у цьому напрямку ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, держархіви Дніпропетровської, Київської, Одеської, Полтавської та Чернігівської областей.
Співпраця із засобами масової інформації
Співпраця Укдержархіву та державних архівних установ, спеціальних установ СФД із засобами масової інформації та інститутами громадянського суспільства спрямовувалася на забезпечення доступу громадян до офіційної інформації про їхню діяльність.
У 2015 р. за участі Укрдержархіву, державних архівних установ
та спеціальних установ СФД вийшло понад 357 телесюжетів та телепередач, 351 радіосюжет та радіопередача, підготовлено 13 документальних фільмів, опубліковано у друкованих періодичних виданнях
1 194 статті, що на 14% більше, ніж минулого року.
Діяльність Укрдержархіву та державних архівних установ висвітлювалася в ефірі телеканалів: “Перший національний”, “Культура”,
“Київ”, БТБ, УТР, “Еспресо.TV”, ТСН, “Громадське ТБ”, “1+1”, ZIK,
ОДТРК “Лтава”, “ВТВ плюс”.
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Найактивнішими у підготовці теле- та радіопередач були: ЦДАВО
України, ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЦДАМЛМ України, держархіви Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Миколаївської,
Одеської, Полтавської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької та
Чернігівської областей; публікацій у пресі – ЦДАВО України, ЦДІАК
України, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, ЦДАМЛМ України, ЦДАЗУ, держархіви Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської,
Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Хмельницької та
Чернігівської областей.
Фактично всі названі архівні установи мають постійні рубрики на
теле- та радіоканалах, у друкованих виданнях.
Слід відзначити роботу архівних установ із пошуку нових шляхів
популяризації своїх фондів. Так, у 2015 р. ЦДАВО України започаткував проект “Гортаючи архівні сторінки”, у рамках якого відбуваються
документальні презентації тематичних добірок документів, що зберігаються в архіві; ЦДІАК України – проекти “Архів Alive” та “Архів
Blitz”, якими передбачено проведення тематичних зустрічей колективу
архіву з фахівцями різних сфер, заходи з популяризації документальної
спадщини архіву, інші акції задля піднесення статусу професії архівіста
і архівів у суспільстві.
ЦДАВО України та ЦДІАЛ України упродовж року співпрацювали
з телеканалом ZIK, який проводив в архівах зйомки сюжетів для програми “Історична правда з Вахтангом Кіпіані”.
ЦДАМЛМ України започаткував вихід рубрики “Архівна брама” у
передачі “Світолад” на каналі “Культура” українського радіо.
Актуальні питання архівної справи та документознавства постійно висвітлюються у галузевому журналі “Архіви України”, спеціалізованих журналах “Діловодство та документообіг”, “Кадрова політика”,
“Довідник кадровика”, “Секретар-референт” та “Освіта України”.
Спеціальні установи СФД співпрацюють з журналами “Науковотехнічна інформація”, “Стандартизація, сертифікація, якість” та “Надзвичайна ситуація”.
Взаємодія спеціальних установ СФД із ЗМІ та громадськими організаціями носить обмежений характер, що пояснюється специфікою
їхньої діяльності. Основна форма інформування про діяльність – розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті та публікація
фахових статей у науково-технічних журналах і збірниках матеріалів
наукових конференцій з певної тематики. Питання забезпечення взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю раз на рік розглядаються на засіданнях колегій Укрдержархіву, державних архівних
установ та науково-технічної ради Державного департаменту СФД.
Офіційний веб-портал Укрдержархіву забезпечує реалізацію інформаційної політики Укрдержархіву, Державного департаменту СФД та
державних архівних установ, оперативно оприлюднює рішення керів-
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ництва Укрдержархіву щодо найважливіших питань функціонування
та розвитку архівної сфери. На кінець грудня 2015 р. обсяг контенту становив 21 ГБ. Кількість відвідувачів на добу у 2015 р. становила
3,0 тис. (у 2014 р. – 2,5 тис.). Кількість відвідувань за рік у поточному
році становить близько 900 тис. Цільовою аудиторією офіційного вебпорталу є громадяни України (60% усіх відвідувачів порталу) та інших
країн світу (понад 120 країн). Найчастішими зарубіжними гостями офіційного веб-порталу Укрдержархіву є громадяни Канади, Німеччини,
Польщі, Росії, США, Франції.
На офіційному веб-порталі Укрдержархіву функціонує 41 тематична рубрика, інформація в яких постійно оновлюється. У 2015 р. на вебпорталі розміщено нові рубрики: “Очищення влади”, “Захист інформації”, “Україна у Другій світовій війні”, “Незалежна, соборна! Держава,
що об’єднує (архівні документи)”. Інформація про основні іміджеві заходи розміщена у рубриках “Новини”, “Анонси” та “Прес-центр”, супроводжується фотоматеріалами, прес-релізами, у разі потреби – афішами, буклетами, відео- та аудіоматеріалами.
Упродовж 2015 р. проводилася робота з покращення параметрів
та дизайнів власних офіційних веб-сайтів державних архівних установ. Спеціальну панель для користувачів з вадами зору з можливістю
обрання шрифтів та кольорів сайту створено на офіційних веб-сайтах
ЦДЕА України, Одеської, Рівненської, Харківської та Чернівецької областей.
ЦДЕА України планує забезпечити доступність інформації власного офіційного веб-сайту для користувачів з вадами слуху шляхом забезпечення супроводу текстом аудіо- та відеоматеріалів, розміщених
на сайті архіву.
Кількість відвідувань на добу власних офіційних веб-сайтів державних архівних установ у середньому збільшилося до 200 осіб на
добу, обсяг розміщеної інформації – на 50-80%. Найчастішими відвідувачами цих сайтів є громадяни Росії, Білорусі, США, Ізраїлю, Канади,
країн ЄС.
Результати оцінювання інформаційної відкритості показують, що
на власних офіційних веб-сайтах державних архівних установ найповніше представлена інформація про їхню основну діяльність: новини,
мережа архівних установ області, основні завдання, вакансії, структура,
діяльність дорадчих органів, фонди, довідковий апарат, контакти, доступ до публічної інформації, нормативна база, публікації на порталі.
На власних офіційних веб-сайтах державних архівних установ забезпечується постійний зв’язок із громадськістю шляхом розміщення
найбільш актуальної інформації, а саме: інформаційних оголошень про
графік роботи читальних залів, столів довідок, зразки заяв. Активно
впроваджується у практику виконання звернень фізичних та юридичних осіб, що надійшли до них електронною поштою, зокрема, вико-
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нання запитів соціально-правового характеру, тематичних запитів, замовлення справ для роботи у читальних залах.
Позитивним є осучаснення методів роботи з інформування громадськості про діяльність державних архівів: супровід власних сторінок
архівів у соціальній мережі Facebook (ЦДАГО України, ЦДІАК України, ЦДАМЛМ України, ЦДАЗУ, ЦДНТА України, ЦДЕА України,
держархіви Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської та
Херсонської областей).
Разом із тим, архівним установам слід уважніше підходити до інформування громадськості про результати діяльності, а саме – шляхом
оприлюднення звітних документів та планів роботи. Звіти та плани
розміщені на власних офіційних веб-сайтах: УНДІАСД, ЦДНТА України, ЦДАЗУ, ЦДЕА України, держархівів Волинської, Закарпатської,
Запорізької, Львівської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської
Черкаської та Чернівецької областей.
Не на всіх офіційних веб-сайтах державних архівних установ наявний контекстний пошук по всій текстовій інформації, розміщеній
на сайтах, зокрема, подекуди відсутні рубрики “Зворотній зв’язок” та
“Очищення влади”, які є обов’язковими.
Актуальною є подальша модернізація сайтів та приведення їх у відповідність до сучасних технічних вимог, які б дозволяли розвивати онлайн сервіси (електронні послуги) та виконувати нові вимоги законодавства щодо забезпечення доступу до інформації особам з особливими
потребами; забезпечення їх відповідності загальноприйнятим вимогам
зручності користування та пошуку інформації на веб-сайтах (автоматизовані системи із функцією пошуку).
Наближення діяльності архівних установ та спеціальних установ СФД до потреб громадянського суспільства
Забезпечення відкритості роботи Укрдержархіву, державних архівних установ та спеціальних установ СФД передбачає залучення громадськості до формування та реалізації державної політики в архівній
сфері, в сфері діловодства та СФД, налагодження ефективної співпраці
з представниками інститутів громадянського суспільства та доступності інформації про їхню роботу.
Укрдержархівом у 2015 р. проводилися прозорі консультації з
громадськістю за участі представників усіх зацікавлених сторін, здійснювалося інформування громадськості про результати їх проведення
й ступінь врахування пропозицій та зауважень, висловлених під час
таких консультацій, проводилися публічні заходи з безпосередньою
участю громадськості, громадською та науково-експертною радами обговорювалися проекти нормативно-правових актів.
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У 2015 р. відбулося чотири спільних засідання громадської та нау
ково-експертної рад при Укрдержархіві та організовано електронні
консультації з громадськістю з обговорення проектів нормативно-правових актів, розроблених Укрдержархівом.
На спільних засіданнях, що відбулися, члени громадської та науково-експертної рад розглянули: проекти законів України “Про внесення
змін до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні
установи”, “Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного
тоталітарного режиму 1917–1991 років”, “Про консультації з громадськістю”; постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до
порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів”, накази Міністерства юстиції “Про затвердження Порядку створення копій унікальних документів для страхового фонду і
фонду користування, реставрацію, ремонт або консервацію унікальних
документів”, “Про внесення змін до Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам”; проект річного плану заходів Укрдержархіву
з реалізації у 2015 р. Стратегії державної політики сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні. Члени спільних засідань одноголосно підтримали розроблені Укрдержархівом проекти.
9 липня відбулася відкрита зустріч із студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка та громадськістю на
тему: “Збережена пам’ять – відкрите суспільство”, організована Укр
держархівом спільно зі Спілкою архівістів України.
Керівництво та відповідальні працівники Укрдержархіву, державних архівних установ брали участь у таких заходах за участі громадськості: “круглих столах” “Імплементація Закону України “Про доступ
до публічної інформації”: міжнародні зобов’язання, поточні виклики та
законодавчі ініціативи” (17 лютого), “Відкриті архіви: законодавче регулювання доступу до документів з архівів комуністичних спецслужб”
(18 лютого), “Інформаційно-комунікативні ресурси просування українських цінностей в умовах інформаційної агресії” (20 серпня); позачерговому VIІ з’їзді Спілки архівістів України (26 лютого); експертній
зустрічі “Актуальні питання забезпечення органами виконавчої влади
доступу до публічної інформації” (11 червня) тощо.
Керівництво Укрдержархіву неодноразово брало участь у прямій
телефонній лінії Кабінету Міністрів України та надавало відповіді на
звернення громадян.
До складу дорадчих органів ЦДАГО України, ЦДІАК України,
ЦДАМЛМ України, ЦДНТА України, ЦДАЗУ, ЦДЕА України, держархівів Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької,
Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської,
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Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та м. Києва введено представників інститутів громадянського
суспільства.
ПРІОРИТЕТ ІV.
Інформатизація архівної галузі та впровадження
електронного документообігу
Протягом 2015 р. значних зрушень у сфері інформатизації архівної
галузі не відбулося.
Зросла кількість комп’ютеризованих робочих місць з 1 050 до 1 160
одиниць, з яких 70% об’єднано у локальні мережі. Доступ до мережі
Інтернет забезпечено з 59% комп’ютерів. На кінець 2015 р. 30 архівних установ мали сервери та централізовані сховища для зберігання
електронних інформаційних ресурсів (лише ЦДІАК України, ЦДКФФА
України імені Г. С. Пшеничного, державні архіви Волинської та Запорізької областей), що створює умови для належного зберігання та використання електронних ресурсів (цифрових копій архівних документів,
баз даних тощо), удосконалення та прискорення виробничих процесів.
Актуальним залишається питання придбання ліцензійного програмного
забезпечення.
З метою захисту інформації та конфіденційності у службовому листуванні наказом Голови Укрдержархіву від 23.12.2015 р. № 187 створено відомчу електронну пошту. На сьогодні 49 установ зареєстрували
поштові скриньки в доменній зоні arch.gov.ua.
Сайти 32 архівних установ зареєстровані в домені gov.ua. Держархів Вінницької області єдиний не має веб-сайту. Відновлено роботу та
здійснюється наповнення сайту Держархіву Луганської області.
З метою впровадження у практику роботи архівних установ сучасних методів та технологій надання послуг громадянам розробляється
пілотний проект щодо надання електронних архівних послуг фізичним
та юридичним особам через мережу Інтернет.
Реалії сьогодення вимагають від архівістів ефективного оброблення
зростаючих обсягів інформації, радикального підвищення продуктивності праці і надання нових видів послуг суспільству, що неможливо
без використання сучасних технологій оброблення гігантських масивів
інформації, що зберігається в НАФ.
Розв’язання цих проблем унеможливлюється, головним чином, через низьку кількість фахівців ІТ-сфер, залучених до виробничих процесів, слабку матеріально-технічну та технологічну базу. До цього слід
додати ще й відсутність належного захисту інформаційних ресурсів,
створених державними архівними установами, що є власністю держави.
З метою комплексного розв’язання питання інформатизації галузі
Укрдержархів замовив УНДІАСД створення Концепції інформатизації
архівної справи.
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Зважаючи на виклики сьогодення, у 2016 р. державним архівним
установам належить приділити увагу побудові підвалин власних інформаційних систем, як складових галузевої системи, продовжити побудову локальних мереж та створення інформаційно-пошукових баз даних.
ПРІОРИТЕТ V.
Діяльність Державного департаменту страхового фонду
документації і установ СФД
Діяльність Державного департаменту страхового фонду документації і установ СФД протягом 2015 р. була спрямована на виконання завдань, пов’язаних із реалізацією державної політики у сфері створення
та функціонування державної системи СФД.
Протягом 2015 р. затверджено Державну програму формування
СФД на продукцію оборонного і мобілізаційного призначення на 2015–
2019 рр. (розпорядження Кабінету Міністрів України від 25. 03. 2015 р.
№ 275-рцт); 4 галузеві програми та доповнення до них, 9 регіональних
програм створення СФД.
Протягом 2015 р. до страхового фонду документації України закладена документація на 942 вироби та об’єкти.
Відсоток реалізації галузевих програм (доповнень до програм)
створення СФД з урахуванням Державної програми СФД на продукцію оборонного і мобілізаційного призначення з початку їх реалізації
складає 63,9% (47 програм), регіональних – 55,9% (108 програм).
За звітний період регіональними центрами СФД фактично передано:
– по загальному фонду – 138,527 тис. арк. ф. А4 (виконано на 75%);
– по спеціальному фонду – 684,2 тис. арк. ф. А4 (виконано на
101%).
У цілому по системі передано 822,7 тис. арк. ф. А4, що становить
95% від загального планового обсягу на 2015 р.
Не в повному обсязі виконаний план передавання на зберігання документів СФД за 2015 р. Південним, Північним, Південно-західним та
Південно-східним регіональними центрами (далі – РЦ) СФД через невиконання планового показника за Державною програмою.
За номенклатурою плани виконали усі регіональні центри СФД.
Бюджетною установою “Фонд” проведено вхідний контроль документів СФД в обсязі 804,1 тис. арк. ф. А4 та періодичний контроль – в
обсязі 8 929 тис. арк. ф. А4.
Протягом 2015 р. регіональними центрами СФД укладено та продовжено термін дії 687 договорів на виготовлення документів СФ на суму
8 млн 224,1 тис. грн. Загальний відсоток фактично отриманих коштів
за договірною діяльністю за 2015 р. від планового обсягу фінансування
на рік складає 76,1%.

ПОДІЯ

27

За звітний період до бази даних Державного реєстру (далі – Реєстр)
потенційно небезпечних об’єктів (далі – ПНО) внесено відомості про
456 ПНО, оновлено (актуалізовано) дані про 2 004 об’єкти, вилучено
з Реєстру 141 ПНО. Станом на 01. 01. 2016 р. до бази даних Реєстру
внесено інформацію про 25 415 об’єктів.
Відділом контролю за додержанням законодавства у сфері формування та ведення СФД було здійснено перевірку 38 суб’єктів державної
системи СФД щодо дотримання ними вимог законодавства у сфері СФД,
а саме: 5 міністерств, центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів; 11 місцевих органів виконавчої влади; 6 органів
місцевого самоврядування; 16 підприємств, установ та організацій.
Протягом звітного періоду видано 598 актів закладення проектної
(робочої) документації до СФД України та оформлено 2454 свідоцтва
про реєстрацію ПНО.
Відповідно до заявок користувачів, протягом звітного періоду проводилися роботи з виготовлення копій з мікрофільмів за 6 завданнями.
4 завдання виконані у повному обсязі, виготовлені копії з мікрофільмів
загальним обсягом документації 15 694 арк. ф. А4.
Наукова та науково-технічна діяльність у сфері СФД протягом
2015 р. здійснювалася за Тематичним планом наукових робіт Науководослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту
мікрографії на 2015 р., яким передбачалося проведення 17 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.
Протягом звітного періоду, відповідно до технічних завдань на
виконання наукових робіт у 2015 р., Державним департаментом СФД
прийнято 44 етапи 17 науково-дослідних робіт, завершено виконання
13 наукових робіт.
У цілому в 2015 р. забезпечено виконання завдань і функцій у
сфері СФД відповідно до наявної організаційно-штатної структури
Укрдержархіву, розподілу завдань і функцій у сфері СФД, наданих
Департаменту СФД повноважень щодо їх виконання, а також стану
нормативно-правової бази державної системи СФД та обсягів виділеного фінансування.
VІ. ІНШІ ЗАВДАННЯ
Міжнародне співробітництво
У 2015 р. міжнародна діяльність Укрдержархіву та державних архівів була спрямована на подальшу активізацію двостороннього співробітництва з архівними службами іноземних держав та пошук нових
міжнародних контактів; проведення інвентаризації та аналізу на відповідність чинному законодавству існуючих міжнародних міжвідомчих
договорів; встановлення зв’язків з українцями, які проживають за межами України, поповнення НАФ документами, що належать до культур-
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ної спадщини української нації і перебувають на збереженні в архівосховищах іноземних держав.
Прагнення архівістів України до подальшого зміцнення та поглиблення міжнародного співробітництва в архівній сфері свідчить про
розуміння ними важливості прискорення процесу інтеграції до європейської та світової архівної спільноти.
Після проведення перемовин та консультацій у 2015 р. було підписано угоди та меморандуми про співробітництво між:
– Державною архівною службою України та Службою Головного
архівіста Литовської Республіки;
– Державною архівною службою України та Національним архівом
Латвійської Республіки;
– Державною архівною службою України та Національним архівом
Угорщини та Протокол про спільні проекти Державної архівної служби
України та Національного архіву Угорщини;
– Державною архівною службою України та Державним архівом
Республіки Кіпр.
У 2015 р. Укрдержархівом продовжено роботу з узгодження проектів Угод про співробітництво з Державною архівною службою Республіки Молдова, Національним архівом Фінляндської Республіки,
Генеральною дирекцією державних архівів Португальської Республіки
та Генеральною дирекцією національних архівів Алжирської Народної
Демократичної Республіки.
Голова Укрдержархіву взяла участь у роботі :
– VI засідання Міжурядової українсько-польської комісії у справі охорони та повернення втрачених і незаконно переміщених під час
Другої світової війни культурних цінностей (м. Ольштин, Республіка
Польща);
– Міжнародній конференції “Голокост на території СРСР в архівних документах” (м. Єрусалим, Держава Ізраїль);
– третьому засіданні українсько-китайської Підкомісії з питань
співробітництва у сфері культури (м. Київ, Україна).
У ході проведення консультацій з Генеральною дирекцією архівів
Республіки Польща відбувся обмін досвідом у частині реалізації реформ в Україні у сфері архівної справи, зокрема, відмови від паперового документообігу та запровадження електронних безконтактних послуг.
З метою залучення міжнародної технічної допомоги, Укрдержархівом у 2015 р. Міністерству юстиції та Міністерству економічного
розвитку і торгівлі подано пропозиції щодо залучення міжнародної
технічної допомоги для оцифровування документів НАФ та модернізації інформаційно-комунікаційних систем державних архівних установ
України з метою надання ними якісних архівних електронних послуг.
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Минулого року Укрдержархів відвідали дев’ять представників та
делегацій іноземних держав. Відбулися консультації керівництва Укрдержархіву з директором Центру досліджень Голокосту при Меморіальному музеї Голокосту в США; Міністром юстиції Грузії Теа Цулукіані та членами грузинської делегації; Надзвичайним і Повноважним
Послом Держави Ізраїль в Україні; Надзвичайним і Повноважним
Послом Угорщини в Україні; представниками Міністерства культури
Чеської Республіки та Чеського центру у Києві при Посольстві Чеської Республіки в Україні; представниками німецької частини Змішаної
українсько-німецької комісії з питань повернення та реституції втрачених та незаконно переміщених під час та внаслідок Другої світової
війни культурних цінностей та Федерального архіву Німеччини; представником оціночної місії експертів університету Вільнюса (Литовська
Республіка).
Минулого року активною була міжнародна діяльність УНДІАСД,
ЦДАВО України, ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЦДЕА України,
ЦДАЗУ, держархівів Вінницької, Волинської, Закарпатської, Київської,
Миколаївської, Одеської, Херсонської та Чернівецької областей.
Поглиблення взаємодії із закордонним українством, поповнення
НАФ документами, що належать до культурної спадщини української
нації і перебувають на збереженні в архівосховищах іноземних держав,
залишаються пріоритетними напрямками міжнародної діяльності Укрдержархіву.
Слід відзначити роботу у цьому напрямку ЦДАЗУ, ЦДАМЛМ
України, держархівів Волинської, Дніпропетровської, Чернівецької,
Чернігівської областей та м. Києва.
Нормативно-правове та науково-методичне забезпечення діяльності архівних установ, спеціальних установ СФД
На виконання повноважень Укрдержархівом у 2015 р. вживалися
заходи щодо активізації законотворчої діяльності, розроблення та вдосконалення чинних актів законодавства з питань архівної справи, діловодства та СФД.
Протягом 2015 р. Укрдержархівом розроблено 45 проектів нормативно-правових актів: 4 законопроекти, 13 проектів постанов і 2 проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України, 1 проект Указу Президента України та 25 проектів наказів Міністерства юстиції України з
питань архівної справи, діловодства і СФД. Із них прийнято 34 нормативно-правових акти: 1 Закон України, 7 постанов та 3 розпорядження
Кабінету Міністрів України, 23 накази Міністерства юстиції України.
4 червня 2015 р. прийнято Закон України “Про внесення змін до
статті 282 Митного кодексу України (щодо звільнення від сплати мита
дарунків державі)”. Метою прийняття цього Закону є звільнення від
оподаткування митом об’єктів культурної та історичної спадщини, що
передаються у дарунок українським архівним установам із-за кордону.
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Крім того, внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2012 р. № 486 “Про затвердження переліку закладів культури, освітніх та наукових закладів, до яких надсилаються документи
та видання у рамках міжнародного обміну, що звільняються від оподаткування митом”. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 924 “Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 486”, перелік закладів культури, освітніх та наукових закладів, до яких надсилаються
документи та видання у рамках міжнародного обміну, що звільняються
від оподаткування митом, доповнено архівними установами.
Постійно проводилася робота щодо перегляду нормативно-правових актів у сфері архівної справи і діловодства з метою приведення
їх у відповідність до актів законодавства, усунення множинності, скасування застарілих актів та таких, що не відповідають новим умовам
соціально-економічного розвитку України.
Наказами Міністерства юстиції України затверджено:
– “Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях”;
– “Положення про організацію роботи архівів”;
– “Порядок доступу до виборчої документації тимчасового строку
зберігання”;
– “Порядок формування та розміщення державного замовлення на
підготовку фахівців та наукових кадрів для потреб Державної архівної
служби України”;
– “Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду”;
– “Порядок виконання архівними установами запитів юридичних
та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)”;
– “Типове положення про секретний архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи,
організації”;
– “Положення про конкурс науково-методичних розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії”;
– “Порядок проведення перевірок стану архівної справи в архівних
установах України” та інші.
Опрацьовано 30 проектів нормативно-правових актів, що надійшли
на погодження від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
Проведено роботу щодо обліку, підтримання у контрольному стані міжнародних договорів. На веб-порталі Укрдержархіву у рубриці “Міжнародні контакти” розміщено перелік міжнародних договорів
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міжвідомчого характеру, укладених Укрдержархівом, який налічує 31
діючу угоду про співробітництво, 3 протоколи про спільні проекти, 4
меморандуми про співробітництво.
Надано 35 письмових роз’яснень щодо застосування законодавчих
та інших нормативно-правових актів у сфері архівної справи, діловодства і СФД та 118 усних роз’яснень у сфері СФД.
Науково-дослідна та методична робота державних архівних установ та установ СФД у сучасних умовах є базою розвитку архівної галузі
та системи СФД і спрямовується на виконання основних функціональних завдань, забезпечення пріоритетних напрямків діяльності архівних
установ та установ СФД.
У звітний період УНДІАСД працював над виконанням 14 науководослідних робіт (далі – НДР). Відповідно до Тематичного плану наукових робіт протягом року завершено виконання 11 НДР.
Науково-дослідна діяльність УНДІАСД спрямовувалася на розроблення теоретичних та методичних засад роботи архівних установ
України з аудіовізуальними документами; нормативно-методичного забезпечення впровадження електронного документообігу та архівного
зберігання електронних документів; удосконалення нормативно-методичного забезпечення організації діловодства; дослідження біологічного
та ентомологічного стану архівосховищ центральних та обласних державних архівів.
З метою створення методологічного підґрунтя для розвитку галузевої стандартизації та її гармонізації з міжнародною системою було
розроблено Галузеву програму стандартизації у сфері архівної справи
та діловодства на 2016–2020 рр. з урахуванням необхідності її системного розвитку та розширення спектра напрямків гармонізації міжнародних
стандартів.
Варто відзначити роботу Галузевого центру науково-технічної інформації УНДІАСД, який протягом 2015 р. здійснював інформаційне
забезпечення виконання науково-дослідної та науково-методичної роботи як УНДІАСД, так і архівних установ, основних груп користувачів
Укрдержархіву, архівних установ, аспірантів, здобувачів, що працюють
поза аспірантурою та науковців-дослідників.
Архівні установи працювали над 68 методичними розробками. Підготовлено 55 посібників. Позапланово архівними установами підготовлено 21 посібник.
З метою заохочення наукових досліджень у сфері архівознавства,
археографії і документознавства Укрдержархівом проведено конкурс
наукових праць імені Василя Веретенникова. Премію імені Василя Веретенникова у номінації “археографія, архівна евристика” за 2015 р.
присуджено працівникам Держархіву Херсонської області за підготовку збірника документів “Діяльність земських установ на Херсонщині.
1865–1920”.
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Фінансове забезпечення діяльності архівних установ
Загальний обсяг фінансування з Державного бюджету України Укрдержархіву та установ, що належать до сфери його управління, державних архівів областей та м. Києва в 2015 р. становив 161 243,4 тис. грн.
Видатки, передбачені у Державному бюджеті України на 2015 р.
Укрдержархіву за програмою 3609000 “Державна архівна служба України” на загальну суму 104 284,0 тис. грн та програмою 3601700 “Збереження документів страхового фонду документації” на загальну суму
202,8 тис. грн спрямовувалися на забезпечення найнагальніших потреб
установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву.
Виділене фінансування не забезпечувало у повному обсязі вирішення першочергових проблем життєдіяльності державних архівних
установ та спеціальних установ СФД, зокрема, здійснення заходів з
охорони архівних приміщень та комунальних послуг.
З метою недопущення кредиторської заборгованості за комунальні послуги та послуги охорони здійснювався перерозподіл бюджетних
асигнувань між іншими видатками, з урахуванням можливої економії,
в межах загального обсягу бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів та збільшувався обсяг коштів, що спрямовувався на
оплату охорони та комунальних послуг, за рахунок власних надходжень до спеціального фонду державного бюджету.
На фінансування держархівів областей та м. Києва у Державному
бюджеті було передбачено видатки по загальному фонду на суму –
62 491 тис. грн, фактично спрямовано 61 809,4 тис. грн. Із них видатки на оплату праці (з нарахуваннями) становили 52 970,2 тис. грн, на
оплату комунальних послуг – 6 117,7 тис. грн, на інші поточні видатки – 2 721,5 тис. грн.
Додатковим джерелом фінансування центральних державних архівів та спеціальних установ СФД є кошти, отримані від надання платних послуг. Так, від надання платних послуг центральні державні архівні установи та спеціальні установи СФД отримали 10 209,7 тис. грн.
Найактивніше у цьому напрямку працювали Північний РЦ СФД
(1 815 тис. грн), Південно-східний РЦ СФД (1 746,3 тис. грн), Західний
РЦ СФД (1 443,8 тис. грн).
Від надання платних послуг на спецрахунки держархівів областей
та м. Києва надійшло 6 605,2 тис. грн. Найвагоміших результатів досягли держархіви Тернопільської (627,7 тис. грн), Хмельницької областей
(595,2 тис. грн.) та м. Києва (593,7 тис. грн.). Недостатньо проводилася ця
робота в держархівах Запорізької, Черкаської та Херсонської областей.
Кадрове забезпечення діяльності архівних установ
Робота щодо забезпечення стабільності кадрового складу, залучення і збереження кваліфікованих кадрів, підвищення професіоналізму
трудових колективів постійно перебуває в центрі уваги керівництва
Укрдержархіву та керівників установ галузі. Діяльність Укрдержархіву
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спрямовувалася на практичну реалізацію завдань, визначених актами і
дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України у сфері
державної кадрової політики та здійснення контролю за їх виконанням,
а також дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Укомплектованість кадрами установ галузі становить 93,2%. Статус державних службовців мають 43% працівників галузі. Плинність
кадрів становить 26%. Такий високий показник пояснюється проведенням у 2015 р. скорочення чисельності працівників державних архівних
установ.
На виконання пункту 9 розділу ІІІ “Прикінцеві положення” Закону
України від 28. 12. 2014 р. № 76-VIII “Про внесення змін та визнання
такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” керівникам обласних та районних державних адміністрацій було дано доручення вжити заходів щодо скорочення чисельності працівників цих
органів на 20 %.
Найбільшого скорочення зазнали: Держархів Львівської області,
штатну чисельність якого скорочено з 67 до 47 працівників; Держархів
Волинської області – з 54 до 43, Держархів Дніпропетровської області – з 55 до 45 працівників.
Зменшення штатної чисельності працівників архівних установ різко
негативно позначилося на виконанні їх функцій і унеможливлює виконання покладених на них Законом України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” завдань щодо забезпечення державного
зберігання документів НАФ і своєчасного виконання соціально-правових та інших запитів громадян.
72 % фактичної чисельності працівників мають повну вищу освіту. Найчисельнішою залишається вікова група від 46 до 55 років, що
становить 29 % від загальної кількості працюючих, а це – працівники з
уже наявним професійним досвідом.
Працівникам створено відповідні умови для їх безперервного навчання, підвищення кваліфікації, професійного розвитку та службової
кар’єри. Керівництвом підтримується навчання молодих фахівців в аспірантурі. Науковий ступінь мають 80 осіб (76 кандидатів наук та 4
доктори наук).
З метою популяризації архівної роботи, залучення молоді до роботи в архівних установах створювалися умови для проходження практики студентами вищих навчальних закладів та стажування. Організовувалися зустрічі керівництва архіву із випускниками шкіл та студентами
вузів.
Кадрові призначення, формування складу державних службовців
проводилися відкрито і прозоро, на конкурсній основі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 “Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” та з використанням кадрового резерву. Прак-
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тикується ротація кадрів на місцях з урахуванням професійних і ділових
якостей, результативності роботи. Укомплектування архівної галузі висококваліфікованими кадрами набуває першочергового значення.
Шановні колеги!
Минулий рік не був для нас простим, але як Ви почули з доповіді, з низки напрямків нам вдалося досягти вагомих результатів. Дякую
Вам за виконану роботу. Впевнений, що в наступному році ми також
виконаємо ті завдання, які перед нами ставить суспільство і держава.
Труднощів багато, але є й шляхи їх подолання. Тому я закликаю
всіх вас, шановні колеги, об’єднати наші зусилля, підтримувати один
одного, спільно розв’язувати проблеми, залишатися професіоналами і
не втрачати оптимізму!

35

ПОДІЯ

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
24. 02. 2016

м. Київ

№ 1/1

Про підсумки роботи архівних установ
та спеціальних установ страхового фонду документації
у 2015 році та основні завдання на 2016 рік
Розглянувши питання «Про підсумки роботи архівних установ та
спеціальних установ страхового фонду документації у 2015 році та
основні завдання на 2016 рік», колегія відзначає, що Укрдержархівом,
установами, що належать до сфери його управління, архівними установами у регіонах у цілому забезпечувалася реалізація державної політики у сфері архівної справи та страхового фонду документації (СФД).
Ключовим напрямком у діяльності архівних установ у звітному
періоді було наближення діяльності архівних установ до потреб громадянського суспільства шляхом розширення доступу до архівних документів, запровадження з цією метою сучасних інформаційних технологій, переведення в електронну форму довідкового апарату архівів та
архівних документів.
На виконання Закону України «Про доступ до архівів репресивних
органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років» архівні установи здійснювали заходи щодо забезпечення доступу до документів репресивних органів.
З метою соціального захисту громадян за звітний період архівні
установи виконали понад 260 тис. запитів соціально-правового характеру, на особистому прийомі керівництвом та працівниками столів довідок архівних установ прийнято майже 179 тис. звернень.
Читальні зали архівів відвідали понад 25 тис. користувачів.
Реалізовувався один із найважливіших напрямків роботи Укрдержархіву – збереження та примноження Національного архівного фонду
(НАФ), як складової всесвітньої культурної спадщини, для формування
національної самосвідомості українського народу.
Протягом року архівним установам вдалося вирішити низку питань
щодо гарантованого збереження документів НАФ та матеріально-технічного забезпечення.
Зокрема, на будівництво нового приміщення Держархіву Тернопільської області у 2015 р. було виділено і освоєно 5 млн грн.
Держархівом Вінницької області було взято на баланс дві будівлі
військового містечка площею 1380 м², що потребують капітального ремонту та облаштування.
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У зв’язку з проведенням антитерористичної операції Держархів Донецької області тимчасово переміщено в м. Костянтинівка, а Держархів
Луганської області – у м. Сєвєродонецьк.
Поліпшено умови зберігання документів НАФ шляхом заміни або
надання додаткових приміщень 47 архівним відділам райдержадміністрацій і міських рад. Відремонтовано частину площ у 59 архівних
установах.
У 24 архівних установах встановлено або відремонтовано охоронну
сигналізацію, у 28 – пожежну сигналізацію.
Встановлено системи кондиціювання та вентиляції повітря у 9 архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад та відремонтовано
такі системи у 4 архівних відділах.
Архівними установами відреставровано 238 тис. аркушів, відремонтовано понад 1 млн аркушів документів із паперовою основою, перевірено понад 2,5 млн справ та знайдено 233 справи, що перебували
у розшуку.
Разом із тим, упродовж останніх років спостерігається поступове
погіршення матеріально-технічного забезпечення державного зберігання документів НАФ.
Невирішеним залишається питання продовження реконструкції
комплексу споруд центральних державних архівних установ України
у м. Києві.
Не завершено облаштування будівлі «Закарпаткнига», переданої в
оперативне управління Держархіву Закарпатської області, фінансування проекту будівництва спеціалізованої споруди для розміщення Держархіву Харківської області.
Повністю вичерпано можливості для приймання документів на зберігання у 9 державних архівах, сховища ще 17 державних архівів заповнені на 91–99%.
Близько 58% будівель державних архівів не забезпечені позавідомчою охороною, 25% будівель державних архівів – охоронною сигналізацією. В архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад цей
показник складає 84% і 40% відповідно. Близько 30% архівосховищ
державних архівів не оснащені системами вентиляції і кондиціювання
повітря.
Невідкладного вирішення потребує питання збільшення обсягів
страхового копіювання документів НАФ.
У 2015 р. на антикварному ринку виявлено у продажу документи,
що належать до фондів Держархіву Житомирської області. Нині відкрито кримінальне провадження.
Під загрозою – збереженість близько 5,6 млн од. зб. документів
НАФ, що залишилися в архівних установах анексованої Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя, а також на тимчасово окупова-
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них територіях Донецької та Луганської областей.
У звітному періоді здійснювалися дієві заходи щодо забезпечення
якісного формування НАФ.
На постійне зберігання надійшло 410 440 од. зб. документів, із
них – 402 160 од. зб. управлінської документації, 3 679 од. зб. документів особового походження, 3 023 од. зб. науково-технічної документації, 1 578 од. зб. кіно-, фото-, фоно-, відеодокументів.
Держархівами областей, архівними відділами райдержадміністрацій та міських рад проведено 58 оглядів стану діловодства та збереженості архівних документів на підприємствах, в установах і організаціях.
ЦЕПК Укрдержархіву схвалено проекти переліків документів із
строками зберігання документів, що створюються під час діяльності
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Служби
зовнішньої розвідки України.
Разом із тим, у сфері формування НАФ залишається низка невирішених питань.
Станом на 01.01.2016 р. установами описано лише 68% документів
НАФ, що може спричинити втрату документів НАФ та уповільнити поступовий перехід на електронний документообіг.
В архівних підрозділах юридичних осіб – джерел комплектування
державних архівних установ, Інституту архівознавства Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, галузевих державних архівах, архівних відділах міських рад понад встановлені роки зберігаються понад 2 млн 307 тис. од. зб. документів НАФ.
Через відсутність вільних площ не комплектуються документами
державні архіви Львівської, Харківської, Чернівецької областей, міста Києва.
Потребує законодавчого врегулювання порядок передавання на архівне зберігання виборчої документації.
Кількість діючих сьогодні трудових архівів є недостатньою для забезпечення зберігання документів, необхідних для соціального захисту
громадян.
Наближення діяльності архівних установ до потреб громадянського
суспільства шляхом запровадження сучасних інформаційних технологій, нормативне врегулювання питань роботи з електронними документами та їх підготовки до передавання на архівне зберігання були одним
із пріоритетів у діяльності Укрдержархіву у звітному періоді.
Здійснювалися заходи щодо впровадження «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання
на архівне зберігання», затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 11.11.2014 р. №1886/5.
Ці питання були одним із пріоритетних напрямків і наукових досліджень. Протягом року на основі аналізу метаданих розроблено Ви-
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моги щодо структури та змісту метаданих електронного примірника
опису справ постійного зберігання та обкладинки архівної електронної
справи, що будуть використані архівними установами для забезпечення
архівного зберігання та обліку електронних документів у відповідності
до «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх
підготовки до передавання на архівне зберігання».
Водночас залишається низьким рівень впровадження електронного
документообігу відповідно до «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання в установах – джерелах формування НАФ».
Незадовільний стан матеріально-технічної бази у державних архівних установах, а також у багатьох установах – джерелах формування
НАФ не дає змоги створити автоматизовані робочі місця архівістів для
організації своєчасної та якісної роботи з передавання-приймання електронних документів на постійне зберігання.
У звітному періоді забезпечувалася реалізація державної політики
у сфері створення та ефективного функціонування СФД.
Протягом 2015 р. затверджено 4 галузеві програми та доповнення
до галузевих програм створення СФД; до страхового фонду документації України закладена документація на 942 вироби та об’єкти.
До бази даних Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів
внесено відомості про 456 потенційно небезпечних об’єктів (ПНО), видано 598 актів закладення проектної (робочої) документації до страхового фонду документації України та оформлено 2 454 свідоцтва про
реєстрацію ПНО.
У цілому спеціальними установами СФД передано на зберігання
822,7 тис. арк. ф. А4, що становить 95% від загального планового обсягу на 2015 р.
Протягом 2015 р. спеціальними установами СФД укладено та продовжено термін дії 687 договорів на виготовлення документів СФ на
суму 8 млн 224,1 тис. грн. Загальний відсоток фактично отриманих коштів за договірною діяльністю за 2015 р. від планового обсягу фінансування на рік складає 76,1%.
Попри це, темпи створення та стан справ щодо забезпечення надійного зберігання документів СФД не відповідають потребам економіки
і суспільства.
Відсоток реалізації галузевих програм (доповнень до програм)
створення СФД з урахуванням Державної програми формування страхового фонду документації на продукцію оборонного і мобілізаційного призначення на 2005–2020 рр. з початку їх реалізації складає лише
63,9%, регіональних – 55,9%.
Не здійснюються заходи щодо модернізації матеріально-технічної
бази спеціальних установ СФД.
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Не в повному обсязі виконаний план передавання на зберігання
документів СФД за 2015 р. Південним, Північним, Південно-західним
та Південно-східним регіональними центрами (РЦ) СФД через невиконання планового показника за Державною програмою.
Зазначене вище засвідчує, що реальний стан архівної справи та
страхового фонду документації вимагає змін у стратегії розвитку та політиці управління галуззю, а також визначення пріоритетів діяльності
Укрдержархіву у 2016 р., які повинні бути спрямовані на:
– всебічну підтримку та розвиток української ідентичності;
– збереження та примноження НАФ, як складової всесвітньої культурної спадщини, для формування національної самосвідомості українського народу;
– здійснення дієвого контролю за станом діловодства, експертизою цінності та збереженістю архівних документів на підприємствах, в
установах і оганізаціях із метою якісного формування НАФ;
– упровадження електронного документообігу;
– забезпечення ефективного функціонування державної системи
страхового фонду документації.
Заслухавши та обговоривши доповідь заступника Голови, колегія
відзначає, що темпи проведення реформ у галузі в 2015 р. були недостатніми, актуальні проблеми не знайшли свого вирішення, а стратегічні завдання Укрдержархіву повинні бути переглянуті відповідно до
вимог сьогодення.
Враховуючи зазначене та з метою подолання проблем архівної
справи, страхового фонду документації та забезпечення подальшого їх
розвитку,
колегія вирішує:
1. Визнати діяльність архівних установ, наукових установ та спеціальних установ СФД у 2015 р. задовільною.
2. Схвалити пріоритети у роботі Державної архівної служби України на 2016 р.
3. Керівництву Укрдержархіву, керівникам його структурних підрозділів забезпечити:
– виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»;
Термін: протягом 2016 р.
– виконання пріоритетних завдань Державної архівної служби
України на 2016 р.;
Термін: протягом 2016 р.
– підготовку проекту Указу Президента України про невідкладні
заходи щодо збереження національних архівних цінностей України;

40

ПОДІЯ

Термін: перше півріччя 2016 р.
– підготовку проекту Закону України «Про внесення змін до статті
55 Бюджетного кодексу України» щодо віднесення до захищених видатків бюджету оплату послуг з охорони архівних установ;
Термін: протягом 2016 р.
– організацію проведення ревізії з метою виявлення архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму
1917–1991 рр.;
Термін: до травня 2016 р.
– підготовку звернення до Кабінету Міністрів України, місцевих
державних адміністрацій щодо вирішення питання збереження штатної
чисельності працівників державних архівів областей, архівних відділів
райдержадміністрацій, міських рад.
Термін: до кінця травня 2016 р.
4. Керівникам державних архівних та наукових установ забезпечити:
– виконання Плану розвитку архівної справи на 2016 р.;
Термін: протягом 2016 р.
– виконання плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 рр.;
Термін: протягом 2016 р.
– виконання плану заходів із підготовки та відзначення 25-ї річниці
незалежності України;
Термін: протягом 2016 р.
– надійну експлуатацію архівних будівель і приміщень, систем їхнього життєзабезпечення, посилення охоронної і пожежної безпеки архівосховищ;
Термін: протягом 2016 р.
– обладнання архівосховищ системами вентиляції і кондиціювання
повітря, дотримання температурно-вологісного, світлового та санітарно-гігієнічного режимів у архівосховищах;
Термін: протягом 2016 р.
– посилення контролю за наявністю, станом і рухом документів,
виконання завдань Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009–2019 рр.;
Термін: протягом 2016 р.
– створення страхового фонду та фонду користування на документи НАФ, оцифрування описів;
Термін: протягом 2016 р.
– підготовку та своєчасне подання відповідних обґрунтованих бюджетних пропозицій;
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Термін: до 01.08.2016 р.
– приймання на постійне зберігання документів НАФ, що зберігаються в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій понад
встановлені роки;
Термін: протягом 2016 р.
– контроль за станом упорядкування архівних документів за встановлені законодавством строки їх зберігання в архівних підрозділах органів виконавчої влади для здійснення поступового переходу на електронний документообіг;
Термін: протягом 2016 р.
– контроль за станом діловодства, експертизою цінності та збереженістю архівних документів на підприємствах, в установах і організаціях з метою якісного формування НАФ;
Термін: протягом 2016 р.
– контроль та надання консультативно-методичної допомоги підприємствам, установам та організаціям із питань впровадження нових
нормативно-правових актів із питань діловодства та архівної справи;
Термін: протягом 2016 р.
– проведення анкетування юридичних осіб – джерел формування
НАФ із метою вивчення стану впровадження в них електронного документообігу, наявності електронних документів та їх відповідності
вимогам «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві
та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого
наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 р. №1886/5;
Термін: до 15 квітня 2016 р.
– участь у Міжнародному конгресі архівів «Архіви, гармонія, дружелюбність: забезпечення культурної чуйності, справедливості і співробітництва в глобалізованому світі».
Термін: вересень 2016 р.
5. Директору Департаменту СФД Меленцю А. В. забезпечити:
– супровід внесення змін до Закону України «Про страховий фонд
документації України»;
Термін: до затвердження.
– продовження заходів щодо визначення єдиного структурного підрозділу у складі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, відповідального за формування, ведення та використання обласного (регіонального) СФД;
Термін: І квартал 2016 р.
– проведення заходів із міністерствами, іншими центральними та
місцевими органами виконавчої влади щодо здійснення методичного
керівництва з питань розроблення у 2016 р. галузевих, обласних (регіональних) програм та доповнень до діючих програм створення СФД.
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Термін: протягом 2016 р.
6. Директорам спеціальних установ СФД забезпечити:
– безумовне виконання позицій Державної програми за номенклатурою виробів та обсягами документації відповідно до планів виготовлення та передавання на зберігання документів СФД на 2016 р.;
Термін: протягом 2016 р.
– безумовне виконання планів робіт РЦ СФД на 2016 р., планів
робіт реалізації затверджених програм формування СФД на 2016 р.,
планів виготовлення та передавання на зберігання документів страхового фонду на І квартал 2016 р. за виробами і об’єктами та обсягами
документації;
Термін: І квартал 2016 р.
– організацію розроблення та подання на затвердження планів виготовлення та передавання на зберігання документів СФД на ІІ квартал
2016 р.;
Термін: до 10 березня 2016 р.
– затвердження місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування обласних (регіональних) програм створення
СФД;
Термін: І квартал 2016 р.
7. Директорам архівних установ, спеціальних установ СФД та НДІ
мікрографії забезпечити надходження коштів до спеціального фонду в
обсягах, визначених кошторисом.
Термін: протягом 2016 р.
8. Директорам УНДІАСД, НДІ мікрографії забезпечити дотримання термінів подання та належної якості звітних матеріалів за темами
Тематичного плану 2016 р.
Термін: протягом 2016 р.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників
Голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
Голова Державної
архівної служби, голова колегії

Т. І. Баранова

Секретар колегії

Г. В. Кіслова

