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РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ
ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

28–29  лютого 2012 року відбулося розширене засідання державної 
архівної служби України, на якому обговорено підсумки роботи дер-
жавних архівних установ та установ системи страхового фонду доку-
ментації у 2011 році та їх завдання на 2012 рік.

Робота колегіального органу розпочалася 28 лютого у конференц-
залі Верховної Ради України. Відкриваючи засідання, Голова держав-
ної архівної служби України о. П. Гінзбург представила запрошених 
для участі в роботі колегії, а також новопризначених директорів дер-
жавних архівів та регіональних центрів страхового фонду документації. 
Перед присутніми виступив Голова Комітету Верховної Ради України 
з питань культури і духовності В. о. яворівський. Потім учасники за-
сідання заслухали доповідь Голови державної архівної служби України 
о. П. Гінзбург. В обговоренні доповіді виступили заступник Голови 
державної архівної служби України о. В. Музичук, директор департа-
менту організації архівної роботи державної архівної служби України 
Т. П. Прись, помічник Міністра юстиції України і. Б. Матяш, директори 
державних архівів: Черкаської області – Т. А. Клименко,Чернігівської 
області – Р. Б. Воробей, івано-Франківської області – і. і. Гриник, 
директор Центрального державного електронного архіву України 
о. М. Ус, директор Центрального державного архіву зарубіжної украї-
ніки В. Г. Бер ковський, директор Західного регіонального центру СФд 
Ю. П. Нікіфоров. Після предметного й конструктивного обговорення 
учасники засідання ухвалили рішення колегії.

Наступна частина роботи колегії розпочалася з урочистостей – 
вручення відзнак Укрдержархіву за самовіддану працю та ініціативу 
в роботі. Зокрема оголошено Подяки Прем’єр-міністра України ди-
ректору Центрального державного науково-технічного архіву України 
Є. В. Семенову та директору державного архіву Волинської області 
В. М. Гиці. директор державного архіву дніпропетровської облас-
ті Н. В. Киструська удостоєна нагрудного знака “Почесний архівіст 
України”. Премію імені Василя Веретеннікова за кращі наукові дослі-
дження у сфері архівної справи і діловодства присуджено директору 
департаменту діловодства,формування,зберігання та обліку документів 
Національного архівного фонду державної архівної служби України 
С. В. Сель ченковій (номінація “документознавство”), директору дер-
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Президія розширеного засідання колегії державної архівної служби України. 
Зліва направо: Голова Комітету Верховної Ради України з питань

культури і духовності В. о. яворівський, Голова державної архівної служби
України о. П. Гінзбург, перший заступник Голови державної архівної служби 
України В. М. Воронін, заступник Голови державної архівної служби України 

о. В. Музичук, директор департаменту організації архівної роботи
Укрдержархіву Т. П. Прись.

Учасники розширеного засідання колегії.
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Виступ заступника Голови державної архівної служби України о. В. Музичук.
Зліва – перший заступник Голови державної архівної

служби України В. М. Воронін.

директор Центрального державного архіву громадських об’єднань України
В. С. Лозицький, заступник директора департаменту організації архівної
роботи-начальник відділу міжнародного співробітництва Укрдержархіву

Ю. А. Прилепішева, директор Центрального державного архіву вищих органів
влади та управління України Н. В. Маковська, директор державного архіву

Київської області С. А. Каменєва (зліва направо).
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Зліва направо: директор державного архіву донецької області
Н. д. Буценко, директор державного архіву одеської області і. і. Ніточко та

директор державного архіву Черкаської області Т. А. Клименко.

директор державного архіву Чернігівської області Р. Б. Воробей,
директор державного архіву Волинської області В. М. Гика

та директор державного архіву Рівненської області М. і. Григорук (зліва направо).
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Виступ директора державного архіву івано-Франківської області і. і. Гриника
(в центрі), зліва – директор державного архіву Волинської області В. М. Гика, 

справа – директор державного архіву Сумської області В. В. Артюх.

Виступ директора Центрального державного архіву зарубіжної україніки
В. Г. Берковського. Поряд – директор Центрального державного електронного
архіву України о. М. Ус, директор Галузевого державного архіву державної

прикордонної служби України В. М. Гордієнко.
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жавного архіву дніпропетровської області Н. В. Киструській та заступ-
нику начальника відділу інформації та використання документів цього 
ж архіву о. В. Касьянову(номінація “Археографія,архівна евристика”). 
диплом переможця конкурсу “Автор року–2011 за кращу статтю, на-
друковану в журналі “Архіви України”, вручено начальнику відділу 
довідкового апарату та обліку документів Центрального державного 
історичного архіву України, м. Київ Г. В. Путовій.

29 лютого в приміщенні державної наукової архівної бібліотеки 
продовжилося розширене засідання колегії,під час якого відбулося під-
писання Угоди між державною архівною службою України та ЦК проф-
спілки працівників державних установ України на 2012–2017 роки.

Результати рейтингового оцінювання ефективності діяльності міс-
цевих державних архівів проаналізувала заступник директора депар-
таменту-начальник відділу організаційно-аналітичної роботи та між-
регіонального співробітництва Н. К. Богунова.За досягнення високих 
показників Подяками Укрдержархіву відзначені колективи державних 
архівів: Чернігівської області (директор Р. Б. Воробей), Миколаїв-
ської області (директор Л. Л. Левченко), Волинської області (директор 
В. М. Гика) та Херсонської області (директор В. Ф. Боровик).

Учасники засідання також заслухали питання організації співпраці 
з Національним інститутом стратегічних досліджень при Президентові 
України, яке висвітлив секретар робочоі групи з питань оцінки стану 
збереження національних культурних цінностей К. Л. Кобцев. Про тех-
ніко-технологічні аспекти створення СФд архівних установ розповів 
директор науково-дослідного, проектно-конструкторського та техноло-
гічного інституту мікрографії В. М. Приходько.

Потім відбулися виробничі наради та консультації керівників 
структурних підрозділів Укрдержархіву, під час яких порушувалися 
актуальні проблеми діяльності архівної галузі. Підсумки роботи роз-
ширеного засідання колегії підбила Голова державної архівної служби 
України о. П. Гінзбург.


