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ДоповіДь Голови Державної архівної
служби україни о. п. ГінзбурГ

“підсумки роботи Державної архівної служби
та архівних установ, установ сФД у 2011 році

та їх завдання на 2012 рік”

Шановні члени колегії та учасники засідання!
В останні роки все актуальнішими стають завдання всебічної мо-

дернізації усіх сфер діяльності держави і суспільства. Економічна криза 
лише загострила необхідність її проведення. Тому зрозуміла і обґрун-
тована політика керівництва держави щодо проведення реформування 
державного управління і державного апарату. Складовою частиною 
цієї політики є проведення реформ бюджетного процесу, широкомасш-
табне впровадження проекту електронного урядування з організацією 
електронних послуг населенню, розвитком інформаційної взаємодії між 
органами влади на базі сучасних інформаційно-комунікаційних систем, 
з впровадженням електронного документообігу.

Архіви як складова частина суспільства не можуть бути поза сус-
пільством, не можуть бути поза межами суспільно-політичних і соці-
ально-економічних процесів, які відбуваються в країні.   Реформування 
органів управління, законодавчі новації щодо надання послуг населен-
ню, про доступ до інформації – все це безпосередньо впливає на діяль-
ність архівів. Тому нам важливо визначитися з напрямами подальшого 
розвитку з урахуванням режиму жорсткої економії бюджетних коштів.

Минулий рік позначений реформуванням, структурними змінами в 
органах виконавчої влади різних рівнів.

З метою вдосконалення системи органів виконавчої влади Уряд 
ліквідував і реорганізував ряд міністерств і комітетів.

Указом Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 “Про 
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” держав-
ний комітет архівів реорганізовано в державну архівну службу, запро-
ваджено спрямування і координацію діяльності Укрдержархіву Міні-
стром юстиції.

Зазначеним Указом Президента України на Укрдержархів покладе-
но додаткові функції щодо забезпечення діяльності системи страхового 
фонду документації. 

Випробування не обминули і місцеві архівні установи. 
У низовій ланці деяких регіонів були спроби необґрунтовано змі-

нити організаційно-правовий статус архівних відділів райдержадміні-
страцій, перетворивши їх у сектори або навіть надати статус головних 
спеціалістів апарату райдержадміністрації.
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На сьогодні не відповідає чинному законодавству статус архівних 
відділів в Автономній Республіці Крим, донецькій, Луганській облас-
тях та місті Києві.

З метою врегулювання цього питання Укрдержархів звернувся до 
Прем’єр-міністра України М. Азарова з проханням зберегти статус ар-
хівних відділів райдержадміністрацій.

У Мінрегіонбуді підготовлено проект постанови Кабінету Міні-
стрів України про примірні переліки структурних підрозділів держав-
них адміністрацій, в яких збережено держархіви областей, архівні від-
діли райдержадміністрацій як самостійні структурні підрозділи.

 Проведення реформи викликало необхідність внесення змін в за-
конодавчу базу діяльності архівних установ та установ системи СФд. 
З цією метою Укрдержархівом у 2011 р. на виконання повноважень 
вживалися заходи щодо активізації законотворчої діяльності, розробки 
та вдосконалення чинних актів законодавства з питань архівної справи. 
Розробки нових та вдосконалення чинних потребують понад 70 норма-
тивно-правових актів. Це великий обсяг роботи.

Розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Закону 
України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, який 
прийнято Верховною Радою у першому читанні.

Подано до Верховної Ради проект Закону України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку зберігання 
архівних документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту 
громадян”.

Підготовлено проект Закону України “Про внесення змін до Закону 
України “Про страховий фонд документації”.

Проведено певну роботу з удосконалення підзаконної нормативної 
бази діяльності архівних установ.

Впродовж року Укрдержархівом розроблено три проекти Указів 
Президента України, 10 проектів постанов Кабінету Міністрів, 3 роз-
порядження Кабінету Міністрів України. 

Постановами Кабінету Міністрів України затверджено Типову ін-
струкцію з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді 
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої 
влади; внесено зміни до Положення про порядок формування, ведення 
та використання галузевого страхового фонду документації; внесено 
зміни до переліку платних послуг, які можуть надаватись архівними 
установами та бюджетними установами державної системи страхового 
фонду документації.

окремо хочу зупинитися на пріоритетному напрямі діяльності ар-
хівних установ – забезпеченні збереженості документів Національного 
архівного фонду.
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У звітному році нам вдалося забезпечити продовження реконструк-
ції комплексу споруд ЦдАУ України у м. Києві. На реконструкцію 
освоєно майже 18 млн. грн. 

38 архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад отримали 
додаткові приміщення загальною площею 1,7 тис. кв. м. 

Відремонтовано 100 приміщень у 93-х архівних установах. 
В архівосховищах встановлено понад 5 тис. погонних метрів сте-

лажних полиць.
Архівними установами вживалися заходи щодо посилення охорон-

ного та протипожежного режимів, зокрема забезпечення позавідомчої 
охорони, встановлення охоронної та пожежної сигналізації, систем по-
жежогасіння та відеоспостереження. 

У держархіві донецької області, 37-ми архівних відділах рай-
держадміністрацій і міських рад встановлено охоронні сигналізації, у 
держархівах Вінницької, Чернігівської областей, 22 архівних відділах 
райдержадміністрацій і міських рад відремонтовано наявні охоронні 
сигналізації.

держархівом Хмельницької області встановлено електронну систе-
му контролю доступу до приміщень архіву. держархівами Волинської, 
Київської, Хмельницької областей додатково встановлено камери віде-
оспостереження.

У 34 архівних відділах встановлено пожежну сигналізацію. У 25 
архівних установах відремонтовано наявні пожежні сигналізації. Вста-
новлено автоматичну систему пожежогасіння у 5-ти архівних відділах 
міських рад.

Пріоритетним напрямом роботи державних архівів є перевіряння 
наявності та стану документів НАФ. Цей показник у 2011 р. переви-
конано, перевірено 2,8 млн. одиниць зберігання.

Протягом 2011 р. архівними установами відреставровано 250 тис. 
аркушів, відремонтовано 1 млн. аркушів документів на паперовій 
основі.

Укрдержархівом у 2011 р. проведено стажування працівників дер-
жархівів на базі державного центру збереження документів Національ-
ного архівного фонду та науково-практичний семінар “Реставрація до-
кументів Національного архівного фонду”. 

Незважаючи на деякі позитивні зрушення, спрямовані упродовж 
2011 року на покращення умов зберігання архівних документів, зали-
шаються невирішеними питання зміцнення матеріально-технічної бази 
архівних установ, забезпечення їх приміщеннями, придатними для збе-
рігання матеріалів.

Кількість державних архівів, які вичерпали резерви площ для комп-
лектування документами або впритул наблизилися до граничної межі, з 
кожним роком збільшується.
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Залишаються невирішеними питання розміщення ЦдАМЛМ, 
ЦдіАЛ, ЦдНТА, ЦдАЗУ у власних приміщеннях, переміщення доку-
ментів НАФ держархіву Чернігівської області із культових будівель у 
місті Ніжині задля забезпечення належних умов зберігання документів. 
Не завершено будівництво держархівів Київської, Тернопільської об-
ластей та м. Севастополь. Не облаштовано будівлю “Закарпаткнига”, 
передану в оперативне управління держархіву Закарпатської області.

Не знято питання щодо переміщення фондів держархівів Харків-
ської та одеської областей з аварійних будівель.

до цього часу не розв’язано проблему функціонування Галузевого 
державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна 
України.

Проблемою, яка потребує особливої уваги, є фінансування охорони 
архівів. Відповідно до постанови Уряду від 10 серпня 1993 р. № 615 
“Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших 
форм власності”, державні архіви підлягають обов’язковій державній 
охороні. Водночас, стаття щодо закупівлі послуг державної охорони 
для державних архівів у державному бюджеті не віднесена до захище-
них статей.

Є домовленість Укрдержархіву з Міністерством внутрішніх справ 
щодо встановлення єдиної ціни – 23,30 грн. за годину в усіх регіональ-
них підрозділах державної служби охорони.

існує гостра потреба в оснащенні архівних приміщень охоронними 
системами, протипожежними засобами та сучасними системами вен-
тиляції і кондиціювання повітря, новітніми технічними засобами для 
дезінсекції, дезінфекції документів.

Залишається не вирішеним питання стосовно виділення держар-
хіву Хмельницької області приміщення та доукомплектування штатів 
задля розгортання роботи центру реставрації постраждалих документів 
внаслідок пожежі 2003 р. та гарантоване забезпечення збереженості до-
кументів.

обсяги робіт з реставрації, ремонту, мікрофільмування та оциф-
ровування документів НАФ, що виконуються державними архівними 
установами не задовольняють потреб суспільства. Задля невідкладного 
вирішення цієї проблеми необхідно виділити додаткові штатні одиниці 
державним архівним установам та оснастити лабораторії з реставрації 
документів та виготовлення мікрофільмів страхового фонду відповід-
ним сучасним обладнанням і матеріалами.

Таким чином, незадовільний стан матеріально-технічної бази архів-
них установ, спричинений недостатнім фінансуванням архівної сфери, 
створює серйозну загрозу збереженості документів НАФ. Вирішенням 
проблеми має стати розширення площ архівосховищ шляхом будівни-
цтва нових приміщень або виділення і пристосування під архіви наяв-
них вільних будівель.
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З метою вирішення зазначених проблем Укрдержархів розпочав 
розроблення проекту Концепції державної цільової програми, реаліза-
ція якої дала б можливість державним архівним установам впровадити 
сучасні засоби зберігання документів НАФ.

З метою створення репрезентативної джерельної бази архівними 
установами України вжито заходів щодо формування національного 
архівного фонду документами, що всебічно відбивають усі аспекти 
життя українського суспільства. 

На постійне зберігання до архівних установ надійшло понад 470 тис. 
одиниць зберігання різних видів документів НАФ, що перевищує по-
казники минулого року на 33% у зв’язку з прийняттям документів від 
ліквідованих урядових та інших державних органів. 

Кількість установ – джерел формування НАФ порівняно з минулим 
роком залишається стабільною і становить 42378, з них 73 % установ 
мають зведені номенклатури справ, погоджені з державною архівною 
установою.

до описів справ внесено 70 % справ постійного зберігання, схва-
лених експертно-перевірними комісіями державних архівів, та 77 % 
справ з особового складу, погоджених експертними комісіями архівних 
установ.

Значна увага приділялася питанням контролю за станом діловод-
ства та організації зберігання документів в архівних підрозділах уста-
нов – джерел формування НАФ; зокрема, державними архівами, архів-
ними відділами міських рад проведено 38 оглядів стану діловодства 
та збереженості архівних документів на підприємствах, в установах і 
організаціях, 7770 комплексних, тематичних і контрольних перевірянь 
роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів.

У минулому році нарешті завершився довготривалий процес під-
готовки та затвердження постановою Кабінету Міністрів України Ти-
пової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, 
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах вико-
навчої влади. На сьогодні вона активно впроваджується в роботу орга-
нів виконавчої влади. Положення інструкції застосовують також й інші 
установи, підприємства і організації для підготовки власних інструкцій 
з діловодства.

Завершено підготовку Переліку типових документів, що створю-
ються під час діяльності органів державної влади та місцевого само-
врядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням 
строків зберігання документів. Затвердження Переліку було затримано 
у зв’язку з тим, що його проект Укрдержархів був змушений двічі узго-
джувати з 13-ма зацікавленими установами у зв’язку з адміністратив-
ною реформою центральних органів виконавчої влади. 
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З дня на день Перелік має бути зареєстрований у Мін’юсті як нор-
мативно-правовий акт. однак він вже набере чинності з 2013 року, а не 
в цьому році, як ми раніше планували.

Центральною експертно-перевірною комісією Укрдержархіву роз-
глянуто та схвалено проект Переліку соціально значущих документів, 
що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, 
установ, організацій, які не належать до джерел формування Націо-
нального архівного фонду, розроблений Українським науково-дослід-
ним інститутом архівної справи та документознавства разом з Укрдер-
жархівом. Перелік також потребує реєстрації в Мін’юсті. 

Значна увага з боку Укрдержархіву приділялася забезпеченню збе-
реженості соціально значущих документів підприємств і організацій 
недержавних форм власності, потрібних для соціального забезпечення 
громадян. Нині в Україні триває процес створення єдиної системи ар-
хівних установ для централізованого тимчасового зберігання архівних 
документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудо-
вих архівів).

На сьогодні в регіонах України функціонують 1260 трудових ар-
хівів, із них 283 мають статус юридичної особи. У трудових архівах 
зберігається понад 4,5 млн. одиниць зберігання. Працівники трудових 
архівів виконали 314813 запитів соціально-правового характеру, що 
значною мірою зменшило навантаження на державні архіви.

Водночас в сфері формування НАФ є невирішені питання. В 
умо вах припинення планового комплектування державних архівних 
уста нов через відсутність вільних площ архівосховищ вже кілька ро-
ків поспіль не вдається вирішити проблему передавання на постійне 
зберігання документів, що зберігаються на підприємствах, в устано-
вах, організаціях понад встановлений строк. Нині їх кількість складає 
1 млн. 791 тис. одиниць зберігання.

Так, майже не комплектуються державні архіви Харківської облас-
ті, міста Києва, 59 % державних архівів областей мають завантаженість 
архівосховищ понад 90 %. 

Невирішеною залишається проблема приймання документів з осо-
бового складу до держархівів областей та архівних відділів. У цьому 
році ситуація поліпшилася (на 22% менше надійшло документів з осо-
бового складу), однак це не вирішує проблеми в цілому, оскільки ме-
режа трудових архівів створюється повільно. У 2011 р. створено лише 
62 трудових архіви, з них 12 – зі статусом юридичної особи. Крім того, 
деякі архіви не забезпечили передавання документів з особового скла-
ду до трудових архівів.

Водночас життя ставить перед нами нові завдання, особливо у 
зв’язку з переходом до електронного документообігу із застосуванням 
електронного цифрового підпису.
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У 2011 р. Кабінетом Міністрів України прийнято низку норматив-
но-правових актів, спрямованих на перехід органів виконавчої влади 
на безпаперовий документообіг і запровадження системи електронної 
взаємодії між ними. Це ставить перед Укрдержархівом як мінімум два 
завдання. 

Перше. як й інші органи виконавчої влади, ми повинні вже у цьому 
році запровадити в апараті систему електронного документообігу з під-
ключенням її до міжвідомчого електронного документообігу, зокрема: 
прокласти захищену локальну мережу, придбати необхідне устаткуван-
ня, програмне забезпечення, навчити кадри. Через недостатнє фінансу-
вання ми не зможемо вирішити це питання в 2012 році.

Ще більш складним є друге завдання – організація методичного 
забезпечення та контролю з боку Укрдержархіву та державних архівів 
за впровадженням електронного документообігу у всіх органах вико-
навчої влади відповідно до розпоряджень Уряду. 

На сьогодні Укрдержархівом разом з УНдіАСд розроблено проект 
Порядку роботи з електронними документами в діловодстві та їх підго-
товки до передавання на архівне зберігання, який буде зареєстрований 
в Мін’юсті як нормативно-правовий акт. однак практично забезпечити 
збереженість електронних документів буде важко, оскільки теорія не 
завжди підтверджується практикою. Крім того, наші архіви не мають 
сучасного обладнанням для забезпечення приймання електронних до-
кументів на постійне зберігання.

Головне, що нині вдалося вирішити, – переконати Уряд у необхід-
ності створення документів постійного та тривалого зберігання пара-
лельно у двох формах: паперовій і електронній. 

У минулому році продовжувалося впровадження інформаційних 
технологій в архівну галузь. На жаль, через брак фінансування протя-
гом 2011 року суттєвих зрушень не відбулося. 

На сьогодні усі державні архіви мають сучасні сайти, а не веб-
сторінки, 974 комп’ютери, 667 з них об’єднано в локальні мережі. У 
порівнянні з минулим роком ці показники збільшилися відповідно на 
6 та 9 відсотків. Проте загалом в локальні мережі об’єднано лише 2/3 
комп’ютерів. доступ до мережі інтернет забезпечено лише з половини 
комп’ютерів, у 2011 році цей показник зріс на 12 %.

Кількість серверів у галузі за 2011 рік не змінилась і складає 33 
одиниці, з яких 3 працюють в Укрдежархіві, 8 – у центральних держ-
архівах.

Водночас 16 державних архівних установ взагалі не мають серве-
рів. 

Лише 14 архівних установ виконали рішення колегії 2011 року 
щодо реєстрації сайтів в архівному домені України, а офіційний сайт 
ЦдАВо взагалі знаходиться на сервері іноземної держави.
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На жаль, значна кількість державних архівних установ продовжує 
користуватись безкоштовними сервісами електронної пошти, які нада-
ються зарубіжними або вітчизняними підприємствами. Неприпустимо 
вести службове листування електронною поштою через такі сервери, 
оскільки вони не забезпечують захисту інформації, що належить дер-
жаві, тому протягом 2012 року всі державні архівні установи повинні 
впровадити власні поштові сервери і зареєструватись в архівному до-
мені України, тим більше, що це робиться безкоштовно. окрім того, 
для забезпечення ефективного управління кожен співробітник й струк-
турний підрозділ повинні отримати офіційну адресу електронної по-
шти. Ця проблема була висвітлена на попередній підсумковій колегії і 
впродовж звітного року вирішена не була.

Необхідно також усвідомити цінність електронної інформації, ство-
рюваної у процесі повсякденної роботи архівних працівників і вжити 
заходи щодо запобігання втраті цього ресурсу шляхом організації збе-
рігання усіх файлів на серверах та впровадження технологій захисту 
інформації в інформаційних системах, у тому числі регулярного авто-
матичного страхового копіювання на надійні носії. донині жодна уста-
нова архівної галузі такої системи не має. Також обов’язково повинні 
бути призначені особи, відповідальні за захист інформації. 

У 2011 році на вимогу державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації призупинено роботу над проектом “Український 
мартиролог” у зв’язку з відсутністю Комплексної системи захисту ін-
формації в Укрдержархіві та архівних установах. Цю проблему слід 
вирішити негайно, оскільки не тільки “Український мартиролог”, а й 
будь-які наступні архівні проекти не можуть бути реалізовані без сер-
тифікованого захисту інформації.

У минулому році усі держархіви оцифровували довідковий апа-
рат та архівні документи, однак різними темпами та з неоднаковою 
ефективністю. держархіви Вінницької, Волинської, донецької, Жито-
мирської, Закарпатської, Запорізької та Чернігівської областей мають 
книжкові сканери та можливість оцифровувати архівні ресурси, але по-
стає питання організації ефективного та зручного доступу, захисту та 
надійного зберігання електронної інформації.

Водночас, у держархівах (за винятком ЦдіАК, ЦдКФФА та дер-
жархіву Волинської області) відсутні централізовані сховища даних 
для зберігання отриманих цифрових зображень. Це унеможливлює 
ефективне використання вже наявної інформації та її захист від пошко-
дження або втрати.

За звітний рік не створено жодного підрозділу з інформаційних 
технологій. У цілому це свідчить про відсутність належної уваги з 
боку держави та безпосередньо директорів архівних установ до питань 
накопичення та надійного збереження електронної інформації, відсут-
ність ресурсів для переведення архівної інформації в електронну форму 
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та неготовність архівів до надання послуг громадянам і суспільству в 
електронному вигляді.

Розвиток інформаційного суспільства в Україні, державні програми 
“Електронний Уряд” та інші не дозволяють архівній галузі залишати-
ся осторонь процесів інформатизації. Щоб не залишитись на узбіччі 
розвитку, у 2012 році державним архівним установам необхідно вжити 
низку заходів, а саме: завершити побудову підвалин власних інфор-
маційних систем як складових галузевої системи, зокрема, придбати 
сервери, завершити побудову локальних мереж і підключити до них 
усі комп’ютери, крім тих, де обробляється інформація з обмеженим до-
ступом, побудувати систему захисту інформації. 

дуже гостро стоїть питання легалізації програмного забезпечення, 
і Уряд приділяє цьому пильну увагу. Упродовж 2012 року необхідно 
здійснити легалізацію усього програмного забезпечення, що викорис-
товується в архівній установі, у тому числі програм антивірусного за-
хисту як для окремих комп’ютерів, так і для серверів, або замінити на 
аналоги, які не потребують ліцензування.

Безумовно, на ці заходи потрібні чималі кошті, які своєчасно необ-
хідно передбачати у бюджетному запиті щороку. 

2011 рік у діяльності архівних установ характеризується збільшен-
ням показників щодо здійснення інформаційної політики та проведен-
ня іміджевих заходів, активізації співпраці із громадськістю.

Архівними установами розглянуто 378 964 запити, понад 87 % з 
яких виконано з позитивним результатом.

78,6 % запитів соціально-правового характеру виконано архівними 
відділами райдержадміністрацій, міських рад, 20,6 % – держархівами 
областей, 0,8 % – центральними держархівами.

На адресу державних архівних установ надійшло 2 188 генеалогіч-
них замовлень. 

Читальні зали держархівів відвідали понад 27,5 тис. користувачів, 
у тому числі – 1 169 іноземних дослідників.

державні архівні установи підготували і провели 464 радіопере-
дачі, 464 телепередачі, на сторінках періодичної преси опубліковано 
1373 документальних публікації.

Значно перевиконано планові показники з підготовки виставок до-
кументів: загальна кількість виставок – 1617 (на 10 % більше ніж мину-
лого року), з них 120 підготовлено центральними державними архівами, 
485 – держархівами областей, міст Києва та Севастополя, 700 – архів-
ними відділами райдержадміністрацій, 312 – архівними відділами місь-
крад. Найбільш активними в організації та проведенні виставок були 
ЦдАВо, ЦдКФФА та держархіви в Автономній Республіці Крим, Во-
линської, Закарпатської, одеської, Тернопільської, Харківської, Хер-
сонської, Хмельницької, Чернігівської областей, м. Києва.
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Серед проведених виставок за інформативністю та кількістю від-
відувань слід відзначити, зокрема такі: “Хотинська війна 1621 року”, 
до 70-х роковин трагедії Бабиного яру, “Партизанська слава”, до 15-ї 
річниці прийняття Конституції та 20-ї річниці проголошення Незалеж-
ності України у приміщенні Верховної ради України, “Василь Єрмілов” 
у приміщенні “Мистецького арсеналу”, “Війна. документ. Пам’ять. Рік 
41-й” до 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни у приміщенні Ме-
моріального комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизня-
ної війни 1941–1945 років”, “Чорнобильська трагедія та її відлуння” до 
25-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС, “Космічна ера в контексті 
архівної спадщини”, “до дня пам’яті жертв Куренівської катастрофи”.

Керівництво Укрдержархіву взяло участь у 50 іміджевих заходах, 
серед яких: прес-конференції, брифінги, відкриття документальних 
виставок, участь у робочих засіданнях за участі представників влади, 
ЗМі та громадськості, виступи на радіо та телебаченні тощо. Співпра-
ця Укрдержархіву, державних архівних установ та СФд із ЗМі спри-
яє розповсюдженню серед широких верств населення інформації про 
державну політику у сфері архівної справи та системи СФд, склад та 
зміст документів Національного архівного фонду, діяльність архівів у 
напрямі забезпечення соціальних гарантій, прав та інтересів громадян 
стосовно отримання ними доступу до ретроспективної архівної інфор-
мації (робота читальних залів, виконання запитів соціально-правового 
характеру, інше). 

Співпраця Укрдержархіву з громадськістю здійснювалася шляхом 
електронних консультацій та консультацій у рамках діяльності Громад-
ської та Науково-експертної рад. 

одним з дієвих інструментів інформаційної політики Укрдержархі-
ву, висвітлення точки зору його керівництва щодо найважливіших пи-
тань функціонування та розвитку архівної сфери залишається офіцій-
ний веб-портал Укрдержархіву. За період свого функціонування обсяг 
інформації на ньому збільшився з 20 МБ до 8 ГБ, кількість відвідувачів 
зросла від 120 до 2–4 тисяч на добу (з них – близько 75 % громадяни 
України, решта – представники 108 країн світу).

За даними Секретаріату Кабінету Міністрів України, Укрдержархів 
займає 7 позицію щодо рівня інформаційного наповнення веб-сайтів 
серед 43 міністерств, відомств, інших центральних органів виконавчої 
влади.

Видавнича діяльність державних архівів, а саме підготовка збір-
ників документів, наукових розвідок, монографій, біографічних та до-
відкових видань була спрямована на виконання Перспективного плану 
науково-видавничої роботи на 2009–2013 роки.

друком вийшли путівники держархівів Волинської області та Тер-
нопільської областей.
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Рекомендовано до друку путівники держархівів Рівненської та Тер-
нопільської областей, міжархівні довідники “Зведений каталог метрич-
них книг, що зберігаються в державних архівних установах України” 
том 4, 5, 6, 7 та “Реєстр розсекречених архівних фондів України (фонди 
розсекречені в 2004–2010 рр.), анотовані реєстри описів держархів Кі-
ровоградської та Чернівецької областей.

Видано 16 документальних публікацій. 
Водночас, підсумовуючи стан виконання держархівами Плану на-

уково-видавничої роботи на 2011 рік можна констатувати, що зазначе-
ний план виконано лише на 5 %.

Традиційно в центрі уваги громадськості знаходяться питання до-
ступу до архівних документів.

державні архіви провели велику роботу з розсекречування архів-
них документів.

держархівами переглянуто 21 136 справ (171 724 документів), в 
результаті чого було скасовано грифи секретності 15385 справ (127081 
документів), знижено грифи секретності 625 справ (13371 документів).

Станом на 01.01.2012 загальна кількість секретних справ, що знахо-
дяться на державному зберіганні в архівних установах України, складає 
94 509 справ, з яких засекречені до 1992 року – 88 715 справ, засекрече-
ні після 1992 року – 5 794 справи. Співвідношення кількості секретних 
справ, що знаходяться на зберіганні в держархівах, до загальної кіль-
кості справ станом на 01.01.2012 складає 0,22 %.

Найбільш активно у минулому році робота з розсекречення архів-
них документів колишнього СРСР проводилась держархівами Запорізь-
кої, Рівненської, Харківської, Чернігівської областей та м. Києва. 

Завершено роботу з перегляду грифів секретності МНі колишнього 
СРСР та приведення їх у відповідність до вимог законодавства держар-
хівами Миколаївської, одеської, Полтавської, Тернопільської, Херсон-
ської, Хмельницької областей та міста Севастополя. 

Згідно з указом Президента України від 25 січня 2012 року № 35, 
Голові державної архівної служби України надано статус державного 
експерта з питань таємниць.

науково-дослідна та методична робота архівних установ спря-
мовувалась на забезпечення пріоритетних напрямів практичної діяль-
ності архівних установ. 

Архівні установи у минулому році розробляли 7 науково-дослідних 
тем та 101 методичний посібник.

Виконано запланований обсяг робіт з розробки 6 науково-дослід-
них тем і 86 науково-методичних розробок.

УНдіАСд підготовлено навчальний посібник “документознав-
ство” для вузівської підготовки фахівців зі спеціальностей “Архівоз-
навство”, “документознавство та інформаційна діяльність”, у якому 
викладено теоретичні засади класичного документознавства та основні 
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закономірності функціонування службового документа як основи су-
часного діловодства.

Підготовлено аналітичний огляд “державна архівна служба та при-
ватні архіви: форми та напрями співробітництва” та Концепцію пере-
роблення структури та змісту державного класифікатора управлінської 
документації, завдяки якій державний класифікатор управлінської до-
кументації доповнено новітніми різновидами сучасних документів, з 
присвоєнням їм відповідного коду, без чого неможливе запровадження 
електронного документообігу.

Підготовлено методичні рекомендації “Страхування документів 
НАФ їх власниками або уповноваженими ними юридичними чи фізич-
ними особами”, які передбачають низку заходів, спрямованих на забез-
печення збереження документів, що передаються у користування поза 
архівними установами, шляхом їх страхування.

Підготовлено другу редакцію “Правил роботи з науково-технічною 
документацією в державних архівах України”, що регламентують усі 
процеси роботи з науково-технічною документацією. 

Значна увага приділялася розробці проблем забезпечення збереже-
ності документів НАФ. Питанням перевіряння наявності, забезпечення 
фізичної збереженості документів, запобігання можливості їх знищен-
ня, пошкодження присвячено 30 % методичних посібників від загаль-
ної кількості розроблених посібників.

У порівнянні з минулим роком удвічі збільшилася кількість мето-
дичних посібників з питань формування НАФ, експертизи цінності до-
кументів (22 посібники).

З метою розв’язання питань запровадження електронного діловод-
ства та організації роботи з електронними документами УНдіАСд, 
ЦдЕА розроблено низку посібників: “Перелік форматів даних електро-
нних документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання”, 
“Порядок організації електронного документообігу із застосуванням 
електронного цифрового підпису в органах виконавчої влади”, “Поря-
док роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки 
до передавання на архівне зберігання”, “Створення архівного конвер-
тованого електронного документа”.

Проведено щорічний конкурс на здобуття премії імені В. Веретен-
никова за кращі наукові дослідження у галузі архівознавства, докумен-
тознавства, археографії. для участі у конкурсі подали матеріали вісім 
державних архівних установ: ЦдАГо, держархіви дніпропетровської, 
донецької, Житомирської, Запорізької, одеської, Харківської, Херсон-
ської областей. 

У номінації “Археографія, архівна єврістика” премію присудже-
но авторам збірника “окупаційний режим на дніпропетровщині в 
хронологічних довідках місцевих органів влади”. У номінації “доку-
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ментознавство” премію присуджено автору посібника “діловодство” 
(С. В. Сель ченкова, директор департаменту діловодства, формування, 
зберігання та обліку документів НАФ Укрдержархіву). 

Крім того, подяками Укрдержархіву відзначено авторські колекти-
ви видань “історичні автографи. З фондів державного архіву Харків-
ської області”, “Українська політична еміграція 1919–1945: докумен-
ти і матеріали / інститут політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. і. Ф. Кураса НАН України, ЦдАГо України” та “Нариси етнічної 
історії донеччини (ХVIII–початок ХХ ст. )”.

державними архівними установами в 2011 році не виконано 15 за-
планованих тем, що складає 13,9 % від їх загальної кількості. Поверну-
то на доопрацювання 13 методичних розробок.

одним з факторів невиконання плану є недостатній рівень підго-
товки посібників. Зокрема, Нормативно-методичною комісією Укрдер-
жархіву повернено на доопрацювання 22 % посібників.

держархівами дніпропетровської, івано-Франківської, Львівської, 
Чернівецької областей науково-методична робота у 2011 році не пла-
нувалася та не проводилася.

Слід відзначити, що держархівом івано-Франківської області на-
уково-дослідна та методична робота не планується протягом останніх 
4 років.

 Науково-дослідним інститутом макрографії виконано 22 науко-
ві роботи у сфері страхового фонду документації, проведено науково-
технічну експертизу 34 міжнародних стандартів.

У 2011 році міжнародна діяльність Укрдержархіву та державних 
архівів була спрямована на подальшу активізацію двостороннього спів-
робітництва з архівними службами іноземних держав та пошук нових 
міжнародних контактів; проведення аналізу на відповідність чинному 
законодавству існуючих міжнародних міжвідомчих договорів; забезпе-
чення участі делегацій українських архівістів у міжнародних форумах, 
встановлення зв’язків з українцями, які проживають за межами Украї-
ни; організацію виявлення, відбору та копіювання історичних докумен-
тів іноземних архівосховищ про Україну.

Укрдержархівом упродовж 2011 року укладено Угоди про співро-
бітництво між державною архівною службою України та Генеральним 
державним архівом Грецької Республіки , між державною архівною 
службою України і Національним Меморіалом Катастрофи і Героїзму 
яд Вашем (ізраїль), План спільних заходів державної архівної служби 
України і Федерального архівного агентства (Російська Федерація) на 
2011–2013 роки.

Упродовж року проводилися консультації та узгодження текстів до-
говорів про співробітництво з Національним архівом Республіки Куба, 
Національним архівом Югославії, Генеральною дирекцією державних 
архівів Баварії, державними архівами Бельгії.
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делегації українських архівістів на чолі з Головою державної ар-
хівної служби о. П. Гінзбург взяли участь у консультаціях із керівни-
цтвом Генеральної дирекції архівів Баварії, 12-й Загальній конференції 
Євро-Азійського регіонального відділення Міжнародної ради архівів, 
черговому засіданні Консультативної ради керівників архівних служб 
держав-учасниць СНд та міжнародній науковій конференції “державні 
архівні служби та приватні архіви: досвід взаємодії”; щорічній тристо-
ронній зустрічі керівників державних архівних служб України, Росії та 
Білорусі за участі директорів державних архівних установ цих держав; 
черговому засіданні Міжнародної конференції Круглого столу архівів.

Працівники державних архівів у листопаді 2011 року пройшли на-
вчання/стажування в осінній архівній школі при Міжнародному інсти-
туті архівознавства Трієста та Марібору (італія), взяли участь у роботі 
другої конференції архівів слов’янських держав ( Словенія).

державною архівною службою та державними архівами здійснюва-
лися також й інші заходи, спрямовані на поглиблення та встановлення 
конструктивних взаємозв’язків з державними архівними службами іно-
земних держав.

На виконання Протоколів про спільні проекти з Федеральним ар-
хівним агентством (Російська Федерація) від 21 березня 2007 року та 
департаментом з архівів та діловодства Міністерства юстиції Республі-
ки Білорусь від 18 вересня 2008 року державна архівна служба відпо-
відно до своїх зобов’язань має у 2012 році провести щорічну тристо-
ронню зустріч керівників державних архівних служб України, Росії та 
Білорусі на базі держархіву Закарпатської області в м. Ужгороді.

2012 рік – це також рік проведення чергового Міжнародного кон-
гресу архівів Міжнародної ради архівів, він має відбутися 20–25 серпня 
в Брісбені (Австралія). З 2004 року делегації українських архівістів бе-
руть участь у роботі Міжнародних конгресів архівів МРА.

Поглиблення взаємодії із закордонним українством, поповнення 
НАФ документами, що належать до культурної спадщини української 
нації і перебувають на зберіганні в архівосховищах іноземних держав, 
лишаються пріоритетними напрямами міжнародної діяльності Укрдер-
жархіву.

У 2011 році до ЦдАМЛМ із США надійшли документи, пов’язані 
із творчістю мистецтвознавця, поета Юхима Михайліва (подаровано 
його дочкою Тамарою Скрипкою), та документ з особового архіву відо-
мої правозахисниці, громадського діяча та журналіста, лауреата Націо-
нальної премії України ім. Т. Г. Шевченка Надії Світличної (подарунок 
архіву від її чоловіка Павла Стокотельного).

Попри фінансову кризу та відсутність фінансування робіт із ви-
явлення в іноземних архівосховищах документів з історії України, 
архівні установи постійно здійснюють роботу щодо виявлення таких 
документів.
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Відповідно до Указу Президента України “Про оптимізацію систе-
ми центральних органів виконавчої влади” на Укрдержархів покладено 
додаткові функції з реалізації державної політики у сфері створення та 
забезпечення функціонування системи страхового фонду документації.

Здійснено заходи щодо ліквідації урядового органу – державного 
департаменту страхового фонду документації МНС України, передачі 
функцій з реалізації державної політики у сфері створення та функціо-
нування державної системи страхового фонду документації до держав-
ної архівної служби України.

основні завдання щодо створення страхового фонду документації, 
інші закріплені завдання і функції департаменту та установ СФд в ці-
лому виконано.

У 2011 році спільно з центральними і місцевими органами вико-
навчої влади, органами місцевого самоврядування розроблено та за-
тверджено 7 галузевих (на вироби та об’єкти Міністерства промислової 
політики, на об’єкти та споруди ВП “Южно-Українська АЕС”, УдП 
“Укрхімтрансаміак”, на об’єкти, будови, споруди та інженерні мережі 
ВП “Атомремонтсервіс” НАЕК “Енергоатом”, на об’єкти та споруди 
водогосподарсько-меліоративного комплексу, на об’єкти авіаційного 
транспорту, на об’єкти ВП “Атоменергомаш”) і 35 регіональних (АРК, 
Волинської, дніпропетровської, донецької, Закарпатської, Київської, 
Миколаївської, одеської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської об-
ластей, міст Київ, Сімферополь, Харків, Рівне, Херсон, Тернопіль, Ло-
зова Харківської області, Сєверодонецьк і Стаханов Луганської області, 
іллічівськ одеської області, Красноперекопськ і джанкой АРК, Труска-
вець Львівської області, Вознесенськ Миколаївської області, Жмерин-
ка Винницької області, Красноперекопського, Ленінського, Чорномор-
ського і Кіровського районів АРК, Тальнівського району Черкаської 
області, Новобузького та Вознесенського районів Миколаївської об-
ласті, Тиврійського та Погребищенського районів Винницької області) 
програм (доповнень до програм) формування СФд.

За 2011 рік створено страховий фонд документації на 68 виробів 
та 3523 об’єкти промисловості, будівництва, життєзабезпечення, тран-
спортних зв’язків, пам’яток історії, культури, містобудування та архі-
тектури, інші об’єкти.

до бази даних державного реєстру ПНо внесені відомості про 
1578 об’єктів, оновлені (актуалізовані) дані про 1979 об’єктів, вилуче-
но з реєстру 245 ПНо. 

державною технічною інспекцією було перевірено дотримання ви-
мог законодавства у сфері страхового фонду документації 47 суб’єктами 
державної системи СФд, а саме: 5 територіальними підрозділами цен-
тральних органів виконавчої влади, 16 місцевими органами виконав-
чої влади, 14 органами місцевого самоврядування, 12 підприємствами, 
установами та організаціями.
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Роботи щодо реалізації державної програми формування страхо-
вого фонду документації на продукцію спеціального призначення на 
2005–2014 роки виконані в установлені терміни відповідно до обся-
гів фінансування, передбачених у державному бюджеті України на 
2011 рік.

Регіональними центрами СФд у повному обсязі виконано планові 
показники з виготовлення та передачі на зберігання документів страхо-
вого фонду. Заборгованості з виплати заробітної плати немає.

Суб’єктам господарювання видано 4939 адміністративних актів.
Водночас у діяльності державної системи СФд є низка проблемних 

питань.
В першу чергу, це відсутність нормативно-правового акта щодо пе-

редавання установ СФд із сфери управління МНС до сфери управління 
Укрдержархіву. Проект розпорядження Кабінету Міністрів із зазначе-
ного питання передано до Кабінету Міністрів.

У нормативно-правовій базі сфери будівництва не враховано вимо-
ги щодо обов’язковості закладення до СФд документації на закінчені 
будівництвом (реконструкцією) об’єкти при введенні їх в експлуатацію.

У державному бюджеті на 2012 рік відсутні видатки на введення 
у дію бази зберігання страхового фонду документації, готовність якої 
складає близько 80%, і як наслідок, виникнення загрози значно біль-
ших витрат на консервацію об’єкта та поновлення будівельних робіт.

існує загроза ліквідації державної технічної інспекції у зв’язку з 
тим, що стаття 14 підготовленого законопроекту про внесення змін до 
Закону України “Про страховий фонд документації України” не міс-
тить норми про покладення функцій контролю за додержанням зако-
нодавства у сфері формування та ведення страхового фонду докумен-
тації суб’єктами державної системи страхового фонду документації на 
державну технічну інспекцію департаменту, а також зниження статусу 
трьох посад головних державних інспекторів до старших державних 
інспекторів у введеному в дію штатному розписі Укрдержархіву.

Загальний обсяг фінансування Укрдержархіву, державного департа-
менту страхового фонду документації, центральних державних архівних 
установ, бюджетних установ системи страхового фонду документації, 
держархіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, 
міст Києва і Севастополя в 2011 році становив 169 794,0 тис. грн. 

З них видатки на оплату праці (з нарахуваннями) – 97 040,5 тис. 
грн., на оплату комунальних послуг – 10 109,6 тис. грн., видатки роз-
витку – 3 096,5 тис. грн. 

Виділене фінансування не забезпечувало у повному обсязі вирі-
шення першочергових проблем життєдіяльності державних архівних 
установ та установ страхового фонду документації, зокрема вжиття 
заходів з охорони архівних приміщень та забезпечення фінансування 
комунальних послуг.
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Видатки, передбачені у державному бюджеті України на 2011 рік 
Укрдержархіву, як головному розпоряднику коштів, на загальну суму 
110 480,1 тис. грн. спрямовувалися на забезпечення найнагальніших 
потреб установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву. 

У 2011 році Укрдержархівом виконувалося 5 бюджетних програм. 
На виконання указів Президента України за Укрдержархівом було за-
кріплено нову програму “Створення і зберігання страхового фонду до-
кументації”.

Використання коштів Укрдержархівом у 2011 році становило 99,7% 
від загального обсягу фінансування. 

Середньомісячна зарплата у 2011 році у центральних державних 
архівних установах з розрахунку на одного штатного працівника ста-
новила 2940 грн. (2010 рік – 2 662 грн.), установах страхового фонду 
документації 2 792 грн. (2010 рік – 2 542 грн.).

На фінансування державного архіву в Автономній Республіці Крим, 
держархівів областей, міст Києва і Севастополя у державному бюджеті 
було передбачено видатки по загальному фонду на суму – 52 323,9 тис. 
грн., фактично спрямовано – 51 287,2 тис. грн. З них видатки на оплату 
праці (з нарахуваннями) становили – 37 917,3 тис. грн., на оплату ко-
мунальних послуг – 5 959,2 тис. грн., на інші поточні видатки – 7 008,7 
тис. грн., видатки розвитку – 393,0 тис. грн. 

як можна забезпечувати збереженість документів НАФ, якщо на 
розвиток 27-и установ виділено лише 393,0 тис. грн.?

Найефективніше використали бюджетні кошти держархіви Волин-
ської, Рівненської, Тернопільської, Черкаської, Чернігівської областей. 

додатковим джерелом фінансування архівів та установ страхового 
фонду документації залишалися позабюджетні кошти. У порівнянні з 
минулим роком вони збільшилися на 57% і становили 17 626,2 тис. 
грн., збільшення значною мірою відбулося за рахунок установ страхо-
вого фонду документації (9 398,0 тис. грн.).

Від надання платних послуг центральні державні архівні установи 
отримали 1 871,0 тис. грн. Найактивніше у цьому напрямі працювали 
ЦдіАЛ (456,1 тис. грн.), ЦдАГо (377,2 тис. грн.), ЦдАВо (337,3 тис. 
грн.), ЦдКФФА (323,2 тис. грн.).

Від надання платних послуг установи страхового фонду докумен-
тації отримали 9 398,0 тис. грн. Найбільше зусиль до цього доклали 
донбаський РЦ СФд (1 387,8 тис. грн.), Західний РЦ СФд (1 361,6 тис. 
грн.), Південно-східний РЦ СФд (1 290,0 тис. грн.), Кримський РЦ 
СФд (1 200,7 тис. грн.).

Від надання платних послуг на спецрахунки держархіву в Авто-
номній Республіці Крим, держархівів областей, міст Києва і Севасто-
поля надійшло 6 324,4 тис. грн. Найвагоміших результатів досягли дер-
жархіви Полтавської (674,8 тис. грн.), Миколаївської (493,4 тис. грн.), 
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івано-Франківської (445,8 тис. грн.), м. Києва (417,7 тис. грн.), Рівнен-
ської (384,9 тис. грн.), дніпропетровської (345,2 тис. грн.) областей.

Аналіз обсягів надходження коштів засвідчив, що внаслідок ефек-
тивного надання платних послуг держархіви Полтавської, Миколаїв-
ської, івано-Франківської, Рівненської, дніпропетровської областей в 
середньому майже чверть свого бюджетного фінансування у 2011 році 
поповнили додатково для потреб установи.

Недостатньо проводилася ця робота в держархівах Луганської та 
Черкаської областей, де від надання платних послуг надійшло лише 
відповідно 19,8 тис. грн. та 11,5 тис. грн. Зазначені суми становили 
лише відповідно 1,3 % та 0,9 % від бюджетного фінансування установи 
на рік.

Зазначені завдання в архівній сфері та системі СФд виконують 
лише 4 тис. працівників.

Штатна чисельність працівників апарату Укрдержархіву та держав-
них архівних установ становить 3415 штатних одиниць. Статус дер-
жавних службовців мають 57 % працівників архівної галузі.У зв’язку з 
проведеною реорганізацією до апарату Укрдержархіву віднесено дер-
жавний департамент СФд, і штатна чисельність становить 118 оди-
ниць. окрім того, до сфери управління Укрдержархіву віднесено 10 
бюджетних установ системи страхового фонду документації із загаль-
ною кількістю 605 штатних одиниць. 

Шановні колеги! Минулий рік не був для нас простим, але як Ви 
почули з доповіді, за деякими напрямами нам вдалося досягти вагомих 
результатів. дозвольте подякувати Вам за виконану роботу. Впевнена, 
що в наступному році ми також виконаємо ті завдання, які перед нами 
ставить суспільство і держава. 

Підсумки 2011 року, пріоритети і завдання на 2012 рік викладено у 
звіті та проекті рішення колегії. Прошу його підтримати.
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Р і Ш Е Н Н я
К о Л Е Г і Ї  д Е Р Ж А В Н о Ї  А Р Х і В Н о Ї

С Л У Ж Б И  У К Р А Ї Н И
м. Київ  28 лютого 2012 р. 

про підсумки роботи
архівних установ та установ страхового фонду документації

у 2011 році та завдання на 2012 рік
державна архівна служба та установи, які перебувають у сфері її 

підпорядкування, у 2011 році спрямували свою діяльність на безумов-
не виконання завдань, визначених Указами Президента України, Про-
грамою економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” і домоглися 
певних позитивних результатів з основних напрямків своєї діяльності, 
забезпечили подальше реформування архівної справи та системи стра-
хового фонду документації відповідно до сучасних вимог.

основні показники роботи архівних установ, установ СФд, запла-
новані на 2011 рік, виконано.

Вжито заходи щодо виконання Указу Президента України від 9 
грудня 2010 р. № 1085 “Про оптимізацію системи центральних органів 
виконавчої влади” та реформування держкомархіву в Укрдержархів.

Тривала робота щодо удосконалення архівного законодавства та 
законодавства страхового фонду документації.

Верховною Радою України у першому читанні прийнято проект За-
кону України “Про внесення змін до Закону України “Про Національ-
ний архівний фонд та архівні установи”.

Розроблено та подано до Верховної Ради України проект Закону 
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із забезпе-
ченням соціального захисту громадян”.

Підготовлено проект Закону України “Про внесення змін до Закону 
України “Про страховий фонд документації”.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11. 2011 № 1242 за-
тверджено Типову інструкцію з діловодства у центральних органах ви-
конавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 
органах виконавчої влади.

Підготовлено проекти Переліку типових документів, що створю-
ються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядуван-
ня, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків 
зберігання документів, Переліку соціально значущих документів, що 
мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, 
установ, організацій, які не належать до джерел формування Націо-
нального архівного фонду.
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Загальний обсяг фінансування Укрдержархіву, центральних дер-
жавних архівних установ, установ системи страхового фонду докумен-
тації, держархіву в Автономній Республіці Крим, держархівів облас-
тей, міст Києва і Севастополя в 2011 році становив 169 794,0 тис. грн. 
З них видатки на оплату праці (з нарахуваннями) – 97 040,5 тис. грн., 
видатки розвитку – 3 096,5 тис. грн. 

Необхідним джерелом фінансування архівів та установ СФд у су-
часних економічних умовах залишалися позабюджетні кошти. У порів-
нянні з минулим роком вони збільшилися на 57% і становили 17 626,2 
тис. грн., збільшення значною мірою відбулося за рахунок коштів, 
отриманих установами СФд.

Від надання платних послуг ЦдА отримали 1 871,0 тис. грн., уста-
нови СФд – 9 398,0 тис. грн., держархів в Автономній Республіці Крим, 
держархіви областей, міст Києва і Севастополя – 6 324,4 тис. грн.

У 2011 році архівні установи перевиконали завдання з комплек-
тування всіма видами документів. На постійне зберігання надійшло 
470 146 од. зб., з них 455 631 од. зб. управлінської документації, 
2 915 од. зб. документів особового походження, 6 798 од. зб. науко-
во-технічної документації, 4 802 од. зб. кіно-, фото-, фоно-, відео до-
кументів. окрім того, прийнято 127 641 од. зб. з особового складу від 
ліквідованих підприємств, установ і організацій.

Кількість установ – джерел формування НАФ залишається стабіль-
ною і становить 42 378, з них 73 % установ мають зведені номенклату-
ри справ, погоджені з державною архівною установою.

до описів справ включено 70 % справ постійного зберігання, схва-
лених ЕПК держархівів, та 77 % справ з особового складу, погоджених 
ЕПК (ЕК) архівних установ.

Проведено 7 770 комплексних,  тематичних, контрольних переві-
рянь роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підроз-
ділів підприємств, установ і організацій, 38 оглядів стану діловодства 
та збереженості архівних документів на підприємствах, в установах і 
організаціях. 

Здійснювалися заходи щодо забезпечення умов надійного довговіч-
ного зберігання документів НАФ. 

Тривала реконструкція комплексу споруд ЦдАУ України у м. Киє-
ві. На реконструкцію освоєно 20 млн. грн. 

додаткові приміщення загальною площею 1720,3 кв. м. отримали 
38 архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад.

Вжито низку заходів щодо посилення контролю за організацією 
охоронного режиму та посилення пожежної безпеки в архівних уста-
новах. держархівом донецької області та 37 архівними відділами вста-
новлено охоронну сигналізацію, держархівами Вінницької, Чернігів-
ської областей та 22 архівними відділами – відремонтовано наявну; 
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держархівом Хмельницької області встановлено електронну систему 
контролю доступу до приміщень архіву; у держархівах Волинської, 
Київської, Полтавської, Хмельницької областей встановлено системи 
відеоспостереження. Крім того, в держархіві Полтавської області вста-
новлено сертифіковану систему технічного захисту інформації.

Встановлено автоматичну систему пожежогасіння в 5 архівних 
відділах міських рад, а у 34 архівних відділах райдержадміністрацій 
і міських рад встановлено пожежну сигналізацію. У держархівах Ві-
нницької, Київської, Хмельницької, Черкаської областей та 21 архівно-
му відділі райдержадміністрацій та міських рад відремонтовано наявні 
пожежні сигналізації. 

З метою контролю за наявністю, станом та рухом документів архів-
ними установами було перевірено близько 2,9 млн. од. зб.

2011 рік у діяльності архівних установ характеризується збільшен-
ням показників у напрямку здійснення інформаційної політики та про-
ведення іміджевих заходів, активізацією співпраці із громадськістю.

Архівними установами розглянуто 378 964 запити, понад 87% з 
яких виконано з позитивним результатом.

78,6 % запитів соціально-правового характеру виконано архівними 
відділами райдержадміністрацій і міських рад.

На адресу державних архівних установ надійшло 2 188 генеалогіч-
них замовлень. 

Читальні зали держархівів відвідали понад 27,5 тис. користувачів, 
у тому числі – 1 169 іноземних дослідників.

Вийшли друком путівники держархівів Волинської області та Тер-
нопільської областей.

Архівними установами завершено розробку 6 науково-дослідних 
тем та 86 методичних посібників. Переважну більшість наукових роз-
робок здійснив УНдіАСд.

Виконано 22 наукові роботи у сфері страхового фонду документа-
ції, проведено науково-технічну експертизу 34 міжнародних стандартів.

Усі центральні держархіви та держархіви областей мають сучасні 
сайти.

За даними Секретаріату Кабінету Міністрів України, Укрдержархів 
займає 7 позицію щодо рівня інформаційного наповнення веб-сайтів 
серед 43 міністерств, відомств, інших центральних органів виконавчої 
влади.

Здійснювалося переведення в електронну форму довідкового апа-
рату держархівів. держархіви Вінницької, Волинської, донецької, Жи-
томирської, Закарпатської, Запорізької та Чернігівської областей мають 
спеціальні сканери та проводять оцифровування документів. 

Укрдержархів разом з УНдіАСд та ЦдЕА активно займалися пи-
таннями впровадження електронного документообігу з електронним 
цифровим підписом та архівного зберігання електронних документів. 
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делегації українських архівістів взяли участь у роботі Міжнародної 
конференції Круглого столу архівів (іспанія) та 12-ї Загальної конфе-
ренції Євро-Азійського регіонального відділення МРА (Білорусь). Під-
писано три міжнародні договори.

За 2011 рік розроблено та затверджено 7 галузевих і 35 регіональ-
них програм (доповнень до програм) формування СФд.

Створено страховий фонд документації на 68 виробів та 3 523 
об’єкти промисловості, будівництва, життєзабезпечення, транспортних 
зв’язків, пам’яток історії, культури, містобудування та архітектури, 
інші об’єкти.

до бази даних державного реєстру ПНо внесені відомості про 
1 578 об’єктів, оновлені (актуалізовані) дані про 1 979 об’єктів, вилу-
чено з реєстру 245 ПНо. 

державною технічною інспекцією було перевірено дотримання ви-
мог законодавства у сфері страхового фонду документації 47 суб’єктами 
державної системи СФд.

Установами СФд у повному обсязі виконано планові показники з 
виготовлення та передачі на зберігання документів страхового фонду. 

Суб’єктам господарювання видано 4 939 адміністративних актів.
Водночас, попри значний обсяг виконаних у минулому році за-

вдань, залишається ще низка проблемних питань, які потребують ви-
рішення. 

Залишаються не вирішеними питання зміцнення матеріально-тех-
нічного оснащення держархівів та установ СФд, забезпечення їх при-
міщеннями, придатними для зберігання документів і роботи.

Повністю вичерпано можливості для приймання документів на 
зберігання у ЦдіАК, ЦдіАЛ, держархівах Київської, Полтавської, Тер-
нопільської, Харківської областей, м. Севастополя. Майже на 100 % 
заповнені сховища у держархівах дніпропетровської, донецької, Закар-
патської, Львівської, одеської, Рівненської, Херсонської, Хмельниць-
кої, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та м. Києва. 

Через відсутність вільних площ архівосховищ майже не комплек-
туються державні архіви Харківської, Херсонської, Закарпатської, Тер-
нопільської областей та міста Києва.

У зв’язку з цим архівні установи не можуть забезпечити своє-
часне приймання документів від підприємств, установ та організацій. 
1 млн. 791 тис. одиниць зберігання знаходиться в архівних підрозділах 
установ – джерел комплектування державних архівних установ, архів-
них відділів міських рад понад встановлені роки. 

Найгірші показники в Харківській області (282463 од. зб.), Київ-
ській області (157280 од. зб.), місті Києві (181112 од. зб.).

Залишається невирішеним питання розміщення ЦдАМЛМ, ЦдіАЛ, 
ЦдНТА, ЦдАЗУ у власних приміщеннях.
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Не завершено будівництво держархівів Київської, Тернопільської 
областей та міста Севастополя. 

Не вирішено питання щодо переміщення фондів держархівів Хар-
ківської та одеської областей з аварійних приміщень, а держархіву 
Чер нігівської області із культових споруд у місті Ніжині.

до цього часу не вирішено питання функціонування Галузевого 
державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна 
України. 

Не введено у дію базу зберігання страхового фонду документації, 
готовність якої складає близько 80 %.

Недостатнім залишається загальний рівень захищеності архівних 
будівель і сховищ. Зокрема, не оснащено позавідомчою охороною 30 % 
будівель держархівів областей, 85 % архівних відділів райдержадміні-
страцій, 81 % архівних відділів міських рад. Не встановлено охоронну 
сигналізацію у 17 % будівель держархівів областей, у 44 % будівель 
архівних відділів райдержадміністрацій, у 34 % будівель архівних від-
ділів міських рад. 

У зв’язку з недостатнім фінансуванням не забезпечено воєнізова-
ною охороною установи СФд.

Пожежну сигналізацію не встановлено у 11 % будівель держархівів 
областей, у 47 % будівель архівних відділів райдержадміністрацій, у 
33 % будівель архівних відділів міських рад. 

Залишається не вирішеним питання виділення держархіву Хмель-
ницької області приміщення та додаткової штатної чисельності, що 
унеможливлює розгортання роботи центру реставрації документів, по-
страждалих внаслідок пожежі 2003 року, та гарантоване забезпечення 
збереженості документів.

Невідкладного вирішення потребує також питання оснащення ар-
хівних приміщень та установ СФд сучасними системами вентиляції і 
кондиціювання повітря, новітніми технічними засобами для дезінсек-
ції, дезінфекції документів. 

обсяги робіт з реставрації, ремонту, мікрофільмування та оцифро-
вування документів НАФ не задовольняють потреб суспільства. 

Необхідним є розроблення та фінансування державної цільової 
програми, реалізація якої дала б можливість державним архівним уста-
новам впровадити сучасні засоби зберігання документів НАФ.

У держархівах (за винятком ЦдіАК, ЦдКФФА та держархіву Во-
линської області) відсутні централізовані сховища даних для зберіган-
ня отриманих цифрових зображень, що унеможливлює ефективне ви-
користання вже наявної інформації та її захист.

У локальні мережі об’єднано лише 65 % комп’ютерів. 
Комп’ютерне обладнання державного департаменту страхового 

фонду документації має значний, а в деяких випадках максимальний 
процент зношеності.
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досі не мають власних веб-сайтів дНАБ, дЦЗд НАФ, дЕКС ЦдА.
У 2011 році створено лише 12 трудових архівів зі статусом юри-

дичної особи.
План видавничої роботи архівними установами виконано лише на 

5 %.
Не завершено передачу установ СФд із сфери управління МНС до 

сфери управління Укрдержархіву.
Враховуючи зазначене, з метою подолання проблем архівної спра-

ви та системи СФд та забезпечення подальшого їх розвитку,
колегія вирішує:
1. Визнати діяльність архівних установ та установ СФд у 2011 році 

задовільною.
2. Схвалити проекти Плану розвитку архівної справи в Україні на 

2012 рік, Плану науково-дослідної та методичної роботи державних ар-
хівних установ України на 2012 рік, Плану науково-видавничої роботи 
державних архівних установ України на 2012 рік, Тематичного плану 
прикладних досліджень та дослідно-конструкторських (технологічних) 
робіт на 2012 рік Нді мікрографії (додаються).

3. Керівництву Укрдержархіву, керівникам його структурних під-
розділів забезпечити: 

– реалізацію заходів, спрямованих на виконання пріоритетних за-
вдань державної архівної служби України на 2012 рік;

– розроблення та подання Кабінету Міністрів України проектів За-
конів України “Про внесення змін до Закону України “Про страховий 
фонд документації”, “Про внесення змін до Закону України “Про стра-
хування”;

– розроблення державної цільової науково-культурної програми 
впровадження сучасних засобів зберігання документів Національного 
архівного фонду на 2013–2017 роки;

– проведення моніторингу законодавства та, у разі необхідності, 
підготовку проектів нормативно-правових актів, спрямованих на його 
вдосконалення;

– усунення недоліків, виявлених аудитом Рахункової палати;
– здійснення координації і контролю за створенням страхового 

фонду документації шляхом реалізації програм формування страхового 
фонду документації;

– надійне зберігання страхового фонду документації;
– підготовку звернення до Кабінету Міністрів України, до місце-

вих державних адміністрацій щодо вирішення питання виділення при-
міщень державним архівам;

– участь у Міжнародному конгресі архівів (Брісбен, Австралія); 
– вжити заходів щодо врахування у нормативно-правовій базі сфе-

ри будівництва вимог щодо обов’язковості закладення до СФд доку-
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ментації на забудовані (реконструйовані) об’єкти при введенні їх в екс-
плуатацію.

4. Керівникам державних архівних установ:
– вжити заходів щодо посилення контролю за упорядкуванням до-

кументів установ – джерел формування НАФ;
– забезпечити приймання на постійне зберігання документів НАФ, 

що зберігаються в архівних підрозділах підприємств, установ і органі-
зацій понад встановлені строки;

– посилити контроль та надання консультативно-методичної до-
помоги ліквідованим та реорганізованим підприємствам, установам та 
організаціям з питань передавання та упорядкування документів;

– передбачити заходи щодо впровадження Типової інструкції з ді-
ловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Ав-
тономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвер-
дженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242, 
Переліку типових документів, що створюються під час діяльності орга-
нів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, під-
приємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів;

– ініціювати створення трудових архівів органами місцевого само-
врядування зі статусом юридичних осіб;

– забезпечити передавання документів з особового складу, що збе-
рігаються в державних архівних установах, архівних відділах міських 
рад до трудових архівів;

– забезпечити постійний та чіткий контроль за наявністю, станом 
та рухом документів НАФ; 

– забезпечити надійну експлуатацію архівних будівель і примі-
щень, систем їх життєзабезпечення, а також охоронну й пожежну без-
пеку архівосховищ;

– вжити заходи щодо вивільнення архівних приміщень, які орен-
дуються сторонніми організаціями, та недопущення їх розміщення в 
подальшому;

– забезпечити створення страхового фонду та фонду користування 
документів НАФ;

– підготувати та подати пропозиції разом з фінансово-економічним 
обґрунтуванням до проекту державної цільової програми впроваджен-
ня сучасних засобів зберігання документів Національного архівного 
фонду на 2013–2017 роки;

– забезпечити виконання Перспективного плану науково-видавни-
чої роботи на 2009–2013 роки;

– продовжити роботу з перегляду грифів секретності матеріальних 
носіїв інформації колишнього СРСР;

– завершити побудову локальних мереж і підключення до них усіх 
комп’ютерів, крім тих, де обробляється інформація з обмеженим до-
ступом;
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– здійснити обов’язкову легалізацію програмного забезпечення, що 
використовується в архівних установах;

– про надзвичайні ситуації та проблеми у забезпеченні гарантова-
ного збереження документів Національного архівного фонду негайно 
інформувати Укрдержархів та місцеві органи влади.

5. Керівництву державного архіву Львівської області вжити заходи 
для прискорення завершення суцільного перевіряння наявності та ста-
ну документів у фондах архіву.

6. Керівникам установ страхового фонду документації забезпечити 
реалізацію програм формування страхового фонду документації.

7. Керівництву Укрдержархіву, архівних установ, установ страхо-
вого фонду документації:

– здійснювати постійний аналіз стану використання бюджетних ко-
штів, у разі необхідності своєчасно вносити пропозиції про зміни до 
планових призначень;

– не допускати зростання кредиторської та дебіторської заборгова-
ності;

– забезпечувати своєчасну оплату за спожиті комунальні послуги 
та енергоносії;

– вживати заходи, спрямовані на економію фонду оплати праці та 
недопущення утворення заборгованості із виплати заробітної плати, з 
урахуванням обмежених можливостей державного бюджету;

– здійснювати добір та розстановку кадрів з дотриманням вимог 
чинного законодавства;

– посилити контроль за відповідністю освітньо-кваліфікаційного 
рівня претендентів на посади вимогам до цих посад.

– на виконання підпункту 2 пункту 2 Плану організації виконання 
Указу Президента України від 5 жовтня 2011 р. № 964 “Про першо-
чергові заходи з реалізації Закону України “Про засади запобігання і 
протидії корупції” вжити невідкладних заходів щодо запровадження з 1 
січня 2012 року спеціальної перевірки та забезпечення належних умов 
для своєчасного й об’єктивного її проведення;

– забезпечувати інформаційно-комунікаційне супроводження та 
висвітлення у засобах масової інформації результатів діяльності з пи-
тань контролю за додержанням вимог законодавства про Національний 
архів ний фонд та архівні установи.

Голова Державної архівної служби україни,
голова колегії  о. п. Гінзбург

секретар колегії  і. в. Шеремет


