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ЗАгАльнА конференція Євро-АЗійського 
регіонАльного відділення МіжнАродної рАди
Архівів тА консультАтивнА рАдА керівників 

держАвних Архівних служб держАв-учАсниць снд

20–23 травня 2010 р. у м. одесі відбулася 11-та Загальна конфе-
ренція Євро-Азійського регіонального відділення (ЄВРАЗіКА) Міжна-
родної ради архівів (МРА), Консультативна рада керівників державних 
архівних служб держав-учасниць СНд (Консультативна рада) та між-
народні наукові конференції: “Спільна архівна спадщина та національ-
ні архівні фонди”, “Електронний документообіг та електронні архіви”, 
організована державним комітетом архівів України та державним ар-
хівом одеської області за підтримки одеської обласної державної ад-
міністрації.

У цьогорічній щорічній 11-й Загальній конференції ЄВРАЗіКИ, 
Консультативній раді та міжнародних конференціях взяли участь пред-
ставник Виконкому СНд о. М. Аскольський, керівники державних 
архівних служб та відповідальні працівники державних архівних уста-
нов Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстану, Латвії, Росії, 
Узбекистану, України. Загальна кількість учасників – 40 осіб.

На відкритті Консультативної ради з вітальним словом до учасни-
ків міжнародних заходів звернулися заступник голови – керівник апа-
рату одеської обласної державної адміністрації М. В. пундик, Голова 
державного комітету архівів України о. п. Гінзбург, директор Націо-
нального архіву Вірменії А. С. Вірабян (Голова ЄВРАЗіКИ та Консуль-
тативної ради), представник Виконкому СНд о. М. Аскольський.

На засіданні Консультативної ради виступили з повідомленнями 
про розвиток архівної справи в їх державах керівники державних ар-
хівних служб. 

Вперше за останні п’ять років участь у роботі Консультативної ради 
взяли представники державної архівної служби Азербайджанської Рес-
публіки. А. А. пашаєв, начальник Національного архівного управління 
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республіки, констатував, що за роки незалежності Азербайджану прий-
нято низку законодавчих та нормативних актів, що визначили страте-
гічні напрями розвитку архівної галузі та сприяли проведенню захо-
дів, спрямованих на забезпечення збереження Національного архівного 
фонду Азербайджанської Республіки. Це, зокрема, Закон “про Націо-
нальну архівну справу” (1999 р.), Указ президента Азербайджанської 
Республіки “про удосконалення архівної справи в Азербайджанській 
Республіці” (2002 р.), програма з оснащення установ архівної служби 
матеріально-технічним обладнанням, забезпечення архівів необхідними 
приміщеннями, проведення ремонтних та відновлюваних робіт у них, 
покращення соціального стану працівників архівів (2004 р.). 

Заступник директора Національного архіву Вірменії С. С. Мірзоян 
у своїй доповіді акцентувала увагу на співпраці вірменських архівістів 
із засобами масової інформації та проведенні документальних виста-
вок. Результатом інформаційної роботи вірменських архівістів стало 
підвищення уваги ЗМі до діяльності архівів та складу і змісту архівних 
фондів. Нині, за свідченням директора Національного архіву Вірменії 
А. С. Вірабяна, практично кожен день на національному телебаченні 
згадуються архіви. 

Найактуальнішим питанням керівництво Національного архіву Вір-
менії також вважає підвищення кваліфікації архівних кадрів, організа-

Відкриття Консультативної ради керівників державних архівних служб
держав-учасниць СНд та 11-ї Загальної конференції Євро-Азійського

регіонального відділення Міжнародної ради архівів, 21 травня 2010 року, м. одеса
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цію та проведення атестації співробітників. З цією метою Національним 
архівом розроблено програму спеціальних науково-практичних занять 
для молодих спеціалістів. Цікавим є те, що за результатами атестації 
молодь має можливість реального просування по службі.

директор департаменту з архівів та діловодства Міністерства юс-
тиції Республіки Білорусь В. і. Адамушко відзначив, що у центрі уваги 
білоруських архівістів перебуває робота із забезпечення схоронності 
архівних фондів, зміцнення матеріально-технічної та ресурсної бази 
архівів.

Не зважаючи на кризу, департаменту вдалося ввести в експлуата-
цію в 2009 році приміщення Зонального державного архіву в м. Мо-
лодечно, в рамках державної інвестиційної програми продовжено ре-
конструкцію приміщень НіАБ у м. Гродно, здійснено реконструкцію 
приміщення держархіву Брестської області, проведено капітальний 
ремонт приміщення ЗдА в м. Борисові та архівосховища Вітебської 
області, модернізовано фасад приміщення БдАКФФд за рахунок про-
веденого ремонту розширено площі для здійснення реставрації в при-
міщенні ЦЛМРд.

Електронний державний фондовий каталог департаменту нарахо-
вує 57.594 електронні картки фондів (90 % від загальної кількості, що 
потребує введення). 

Начальник Національного архівного управління республіки Азербайджан
А. А. пашаєв, директор державного архіву звукозапису

Г. А. Мадатов (зліва направо)
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Голова Комітету інформації та архівів Міністерства зв’язку та ін-
формації Казахстану Б. Т. Берсебаєв зупинився на реалізації казахськи-
ми архівістами програми розвитку архівної справи та систем докумен-
тації Республіки Казахстан на 2007–2009 рр., відповідно до вимог якої 
найбільша увага приділялася удосконаленню нормативно-правової та 
методичної бази архівної справи, документування та управління доку-
ментацією, функціонування державних архівних установ.

4 червня 2009 р. підписано Закон Республіки Казахстан “про вне-
сення змін та доповнень до окремих законодавчих актів з питань доку-
ментаційного забезпечення”. З метою реалізації положень цього Закону 
27 квітня 2009 року затверджено перелік типових документів, що утво-
рюються в діяльності організацій в форматі електронного документа, з 
зазначенням термінів зберігання, 25 вересня 2009 р. – Типові правила 
документування та управління документацією в державних та недер-
жавних організаціях та перелік типових документів, що утворюють-
ся в діяльності державних та недержавних організацій, з зазначенням 
термінів зберігання. Таким чином казахським архівістам вдалося на 
загальнодержавному рівні запровадити єдині вимоги до створення та 
організації роботи з документами, термінів збереження документів, що 
відповідає рекомендаціям міжнародного стандарту іСо 15489 “інфор-
мація та документація. Управління документацією”.

делегація білоруських архівістів (зліва направо): В. і. Адамушко,
А. Є. Рибаков, В. д. Селеменєв
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Комітет інформації та архівів Міністерства зв’язку та інформації 
Казахстану також затвердив Стандарти державних послуг з видачі ар-
хівних довідок та апостилювання архівних довідок та копій архівних 
документів, що видаються державними архівами республіки. Коміте-
том завершено розробку Єдиних правил комплектування, зберігання, 
обліку та використання документів Національного архівного фонду та 
довідників Єдиної системи електронного документообігу державних 
органів.

Казахські архівісти, визнаючи необхідність урегулювання пи-
тань переміщення архівних документів через державні кордони, взяли 
участь в розробці положення про порядок ввезення на митну терито-
рію держав – учасниць митного союзу та вивозу з митної території 
держав – учасниць митного союзу культурних цінностей, документів 
національних архівних фондів та оригіналів архівних документів, а 
також Єдиного переліку товарів, до яких застосовується заборона або 
обмеження на ввезення та вивезення державами – учасницями митного 
союзу в рамках Євразійського економічного товариства, до якого вне-
сено архівні документи.

Казахська та грузинська делегації (зліва направо): Голова Комітету інформації та 
архівів Міністерства зв’язку та інформації Казахстану Б. Т. Берсебаєв та начальник 

управління архівів та документації цього Комітету Є. К. Жусупов,
заступник директора Національного архіву Грузії Г. С. Чежия та координатор

з електронних архівів Національного архіву Грузії Г. Т. Зурмухташвілі
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На засіданні Міжвідомчої комісії з питань удосконалення адміні-
стративного законодавства підтримано пропозицію Комітету щодо вне-
сення до Кодексу Республіки Казахстан “про адміністративні право-
порушення” норм, що передбачають адміністративну відповідальність 
фізичних та юридичних осіб за порушення національного архівного за-
конодавства, котрими закріплюється механізм адміністративного впли-
ву та передбачаються конкретні санкції, що застосовуються до право-
порушників.

оснащення державних архівів сучасною технікою дозволило казах-
ським архівістам активізувати роботу з перенесення архівних докумен-
тів на нові носії. Так, у Національному архіві запроваджено Систему 
електронних архівів державних органів (СЕА до). після передачі до 
кінця 2010 р. СЕА до на баланс архіву планується його копіювання та 
передавання державними архівам республіки.

Заступник керівника Федерального архівного агентства (Російська 
Федерація) В. п. Тарасов зупинився на питаннях фінансування архів-
ної галузі в 2009–2010 рр., проінформувавши присутніх про прийняття 
Закону, що регулює питання фінансування та діяльності автономних 
і некомерційних організацій. Некомерційні організації (в системі Ро-
сархіву – це журнал “отечественные архивы”), фінансуватимуться за 
кошторисом відповідно до положення (статуту). Новий Закон перед-
бачає повернення частини коштів, отриманих за платні послуги на 
матеріально-технічні потреби цих організацій.

З 2011 р. федеральні державні архіви буде віднесено до казенних 
установ, і Росархів нині спільно з Мінфіном вирішує питання їх подаль-
шого фінансування, основою якого має стати конкурсний відбір серед 
бюджетних організацій, кожна з них має довести необхідність вико-
нання поставлених перед нею державних завдань. У разі проходження 
конкурсу ці організації отримують субсидії з державного бюджету для 
своєї діяльності. З метою врегулювання цього питання Росархівом роз-
роблюється відповідна нормативна база діяльності федеральних дер-
жавних архівів у рамках нового законодавства.

як і в попередні роки, російські архівісти приділяють значну увагу 
матеріально-технічному забезпеченню федеральних архівів. Включен-
ня до Федеральної цільової програми “Культура Росії” (2006–2011) ар-
хівних проектів дало можливість розпочати роботи з будівництва трьох 
об’єктів: нового приміщення РдАНТд, філіалу РдА в подольському 
районі Московської області, нового лабораторного корпусу Центра збе-
реження страхового фонду. 

В інформаційній діяльності російських архівів головна увага за 
звітний період приділялася святкуванню 65-ї річниці перемоги в Вели-
кій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. Російські архівісти взяли участь у 
роботі міжнародної конференції в Москві, реалізували значний за об-
сягом електронний проект на базі документів РдАНТд “Закаленные 



подія 11

Великой отечественной...”, який дав можливість презентувати на веб-
сайті “Архіви Росії” понад 1000 документів та експонатів технічних 
засобів, розроблених у довоєнні роки та під час війни, котрі використо-
вувалися під час бойових дій на фронті (танк Т–134, “Катюша” та ін.), 
розповісти мовою документів про “Радянське суспільство” та війну. На 
веб-сайті “Архіви Росії” розміщено також он-лайновий проект “пере-
мога 1941–1945”.

Важливим є рішення керівництва Російської Федерації щодо 
створення окремого Архіву документів Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 рр., до якого мають увійти документи ЦАМо РФ та час-
тина документів РдВА. 2016 р. закінчується термін відомчого збері-
гання документів цього періоду в ЦАМо, і перед Росархівом постав-
лено питання щодо прийняття цих документів на державне зберігання 
федеральними державними архівами. для Архіву документів Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 рр. планується побудувати нове примі-
щення, а сам архів має стати найбільшим інформаційним центром зі 
збереження документальної інформації цього періоду. Реалізація про-
екту має бути завершена до 70-ти річчя перемоги.

Важливим є залучення Росархіву до роботи з запровадження між-
відомчого електронного документообігу, що сприяло підвищенню ролі 
архівістів у суспільстві.

Відкриття Консультативної ради керівників державних архівних служб
держав-учасниць СНд. Зліва направо: заступник голови-керівник апарату одеської 
облдержадміністрації М. В. пундик, Голова державного комітету архівів України
о. п. Гінзбург, директор Національного архіву Вірменії, Голова Євро-Азійського 

регіонального відділення МРА та Консультативної ради А. С. Вірабян
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У Російській Федерації створено портал “державні послуги”, на 
якому розміщено інформацію ряду федеральних регламентів, що дало 
можливість громадянам отримувати послуги від архівістів через мере-
жу інтернет. 

Генеральний директор Агентства “Узархів” при Кабінеті Міністрів 
Республіки Узбекистан А. Х. Абдуллаєв стисло поінформував присут-
ніх про стан розвитку архівної справи в республіці. 2009 р. узбецькими 
архівістами розпочато надання інтерактивних державних послуг та за-
проваджено на веб-сайті “Узархіву” електронну пошту довіри, на по-
стійній основі здійснюються регулярні перевірки організацій, моніто-
ринги щодо дотримання ними законодавства в сфері архівної справи. 
проведено атестування усіх керівників архівів, у тому числі інспекторів 
на компетентність та відповідність займаним посадам. Ведеться будів-
ництво нових архівних приміщень в Самарканді, Кашкуадар’ї, Навої, 
здійснено капітальний ремонт трьох центральних державних архівів, 
підготовлено для розгляду Урядом пропозиції щодо будівництва 12 но-
вих архівів. 

Голова державного комітету архівів України о. п. Гінзбург інфор-
мувала учасників Консультативної ради про стан науково-дослідної та 
методичної роботи в українських архівах, забезпечення їх кваліфікова-
ними кадрами, роботу з комплектування й забезпечення збереженос-

прийом учасників міжнародних заходів керівництвом
одеської обласної державної адміністрації.

21 травня 2010 р., м. одеса, будинок прийомів одеської мерії
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ті документів, використання ретроспективної архівної інформації та 
міжнародну діяльність українських архівістів. У своїй доповіді Голова 
державного комітету значну увагу приділила питанням забезпечення 
державних архівів новими площами архівосховищ, відновленню робіт 
з реконструкції комплексу споруд центральних архівів та будівництва 
нових приміщень центральних державних архівів у м. Києві.

Найбільш важливим у 2010 р. стало збереження архівних кадрів, 
постійно існувала загроза їх скорочення на 20 %. Аналіз кадрового за-
безпечення українських архівів свідчить про старіння кадрів, необхід-
ність підготовки нових кваліфікованих кадрів.

державний комітет планує вийти на Уряд з пропозицією створення 
вертикалі управління державними архівами, що дозволить підпорядку-
вати держкомархіву не тільки центральні державні архіви, а й державні 
архіви областей. Це сприятиме цільовому фінансуванню їхньої діяль-
ності, забезпечить безперебійне фінансування галузі.

Цікавими були повідомлення керівників державних архівних служб 
Грузії та Латвії, які виступили як спостерігачі.

Заступник директора Національного архіву Грузії Г. С. Чежия ін-
формував, що нині архівна система Грузії складається з Національного 
архіву, якому підпорядковані Центральний архів, Центральний архів у 

Голова державного комітету архівів України о. п. Гінзбург та
начальник Національного архівного управління Республіки Азербайджан
А. А. пашаєв після підписання Меморандуму про співробітництво між

державним комітетом архівів України та Національним архівним
управлінням Республіки Азербайджан
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Кутаїсі, Центральний архів сучасної історії, Центральний історичний 
архів, Центральний аудіовізуальний архів, 59 місцевих архівів (тери-
торіальні організації). при Національному архіві діє Лабораторія мі-
крофільмування та реставрації документів та Науково-інформаційна 
бібліотека. 

Національний архів входить до системи Міністерства юстиції Гру-
зії. Водночас грузинські архівісти не є державними службовцями і їх 
діяльність не фінансується з державного бюджету. Національний ар-
хів фінансується за рахунок платних послуг. Так, за 2009 р. грузинські 
архівісти заробили один млн. доларів США, середня заробітна плата 
архівіста становить 300/400 доларів США.

Закон про Національний архівний фонд Грузії прийнято 2004 р. 
Відповідно до останніх змін, внесених до цього Закону, що стосуються 
електронних архівів, установи та організації Грузії мають здавати на 
збереження до архівів текстові та електронні варіанти документів, ко-
трі утворилися за час їхньої діяльності. 

Національним архівом Грузії розроблено та запроваджено електро-
нне дистанційне обслуговування населення. Зазначену систему цього 
року було презентовано на Vііі Європейській конференції з електро-
нного архівування в Женеві (Швейцарія).

Генеральний директор державних архівів Латвії В. Е. Шталс зупи-
нився на кадрових проблемах архівної галузі республіки. У зв’язку з 
фінансовою кризою за останні два роки штат латвійських державних 
архівів був скорочений на 30 %. Зменшилось також фінансування лат-
війських державних архівів із державного бюджету, у зв’язку з чим 
архівісти мали збільшити планові показники на платні послуги. У се-
редньому, щоб забезпечити рівень заробітної плати 2008 р., архівіст 
мав кожен день заробляти приблизно 15 доларів США (7,5 лат). 

Новими формами платних послуг стало проведення державними 
архівами підвищення кваліфікації для представників приватних фірм, 
збільшення обсягу прийому документів на депозитне зберігання від 
приватних установ та організацій. 

Не зважаючи на скорочення штатів, державними архівами прийня-
то на зберігання 600 тис. справ від ліквідованих установ та організацій, 
140 баз даних в електронному вигляді.

Нині в Латвії існує два електронних архівосховища. Ведеться по-
ступова дигіталізація церковних метричних книг з подальшим розмі-
щенням їх даних на веб-сайті Генеральної дирекції.

У квітні 2010 р. Сеймом прийнято новий Закон “про архіви”, який 
має набути чинності з січня 2011 р. Цей Закон передбачає ліквідацію 
Генеральної дирекції та створення Національного архіву Латвії, а та-
кож закріплює за Національним архівом право сертифікації приватних 
архівів, що зберігають документи з особового складу. Законом визна-
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чається відповідальність Національного архіву за організацію та контр-
оль за роботою з документами в міністерствах, відомствах, установах 
та організаціях.

Новий Закон також регулює питання електронних архівів. Через 
п’ять років з часу створення електронних документів міністерства, ві-
домства, установи і організації мають передавати їх на державне збері-
гання до Національного архіву.

Відповідно до положень нового Закону архівісти мають право 
провести дигіталізацію (оцифровування) окремих видів документів на 
паперових носіях, копії яких мають бути автентичні оригіналам, при 
цьому оригінали документів знищуються. Це стосується таких видів 
документів, як статистичні відомості, бухгалтерські документи та т. п.

Нормативно-правові акти, розроблені до Закону, буде рекомендо-
вано для використання у роботі приватних установ та організацій.

підсумовуючи виголошене у доповідях, заступник керівника Фе-
дерального архівного агентства (Російська Федерація) В. п. Тарасов 
зазначив, що незважаючи на фінансову кризу архівні служби кожної 
з держав розвиваються у наступаючому напрямку. Більшість архівних 
служб зберегла традиції, закладені в радянській архівній справі і про-
довжує розвиватися на цих традиціях. У той же час, кожна держава 
знайшла своє місце в нових реаліях і архівна справа в них розвивається 
з урахуванням не тільки здобутого за радянським часів досвіду, а та-

Генеральний директор державних архівів Латвії В. Е. Шталс
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кож і світового. постійно вдосконалюється нормативно-правова база, 
вносяться зміни до національних архівних законодавств, більшість з 
яких містять положення щодо електронного архівування та електро-
нного документообігу і діловодства. За минулий рік усім архівним 
службам вдалося зберегти штат архівних установ. Значна увага приді-
ляється задоволенню потреб суспільства, окремих громадян в отриман-
ні ретроспективної архівної інформації, у тому числі для задоволення 
соціально-правових потреб, захисту їх законних прав та інтересів.

Спільною для всіх архівних служб є кадрова проблема. поступово 
відбувається старіння кадрів, і це потребує заміни підготовленими на 
відповідному фаховому рівні працівниками. Архівними службами при-
діляється постійна увага підвищенню кваліфікації кадрів, їх атестації та 
підвищенню рівня роботи. прикладом тут може слугувати робота, що 
проводиться Національним архівом Вірменії (підвищення кваліфікації), 
Агентством “Узархів” при Кабінеті Міністрів Республіки Узбекистан 
(дистанційне навчання).

Архівні служби окремих держав (Білорусь, Латвія) забезпечують 
контроль за діловодством та управлінням документацією в міністер-
ствах, відомствах та організаціях, мають інспекції, на які покладено 
контролюючі функції в цій сфері.

Керівництво архівних служб значну увагу приділяє матеріально-
технічній базі архівних установ. програмний метод фінансування 

Заступник керівника Федерального архівного агентства
В. п. Тарасов та начальник відділу міжнародних зв’язків Федерального архівного 

агентства (Російська Федерація), секретар ЄВРАЗіКИ К. Г. Черненков 
(справа наліво)
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більшості архівних служб дозволяє досягнути поставлених завдань та 
забезпечити нормальну діяльність архівів. Ведеться будівництво при-
міщень нових архівосховищ в Росії, Узбекистані. Все більше архівів 
використовують у своїй діяльності новітні технології.

практично вдвічі збільшилися показники інформаційної діяльнос-
ті архівних служб. В. п. Тарасов відзначив організацію та проведення 
всіма архівними службами спільних заходів, присвячених 65-й річниці 
перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.

З інформацією про підвищення кваліфікації кадрів та діяльність 
інформаційного центру з архівної справи держав-учасниць СНд висту-
пив директор Всеросійського науково-дослідного інституту докумен-
тознавства та архівної справи М. В. Ларін.

ВНдідАС є базовою організацією з перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів держав СНд з архівознавства, документознавства та 
документаційного забезпечення управління. Функція з перепідготовки 
та підвищення кваліфікації кадрів держав СНд за цими напрямками 
здійснюється спеціальним підрозділом ВНдідАС – Галузевим цент-
ром підвищення кваліфікації (ГЦпК). Найбільш поширеною формою 
навчання є організація та проведення міжнародних навчальних семі-
нарів, тематика яких охоплює стандарти архівного описування, збере-
ження архівних документів на сучасному етапі розвитку суспільства, 
комплектування та експертизу цінності архівних документів, науково-
довідковий апарат, інші актуальні напрямки діяльності архівів. 2010 р. 
планується проведення такого семінару за темою “проблеми управлін-
ня електронними архівними документами”.

ГЦпК ВНдідАС також проводить короткотермінові курси підви-
щення кваліфікації, заочні та заочно-очні річні курси підвищення ква-
ліфікації та перепідготовки з такими напрямами: архівознавство та до-
кументаційне забезпечення управління.

діяльність ВНдідАС як базової організації з передпідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів з архівознавства, документознавства та 
документаційного забезпечення управління держав-учасниць СНд була 
визнана позитивною на засіданні Економічної ради СНд. Водночас ли-
шається не вирішеним питання фінансового забезпечення цього напря-
му діяльності ВНдідАС.

ВНдідАС також здійснює роботу з видання інформаційного вісни-
ка з документознавства та архівної справи ЄВРАЗіКИ. інформаційний 
вісник включає інформаційні матеріали з архівного законодавства від-
повідних держав, документи архівних служб, сигнальну інформацію 
про нові надходження, хроніку архівних новин, інформаційні повідом-
лення.

2009–2010 р. до інформаційного вісника увійшли матеріали архі-
вів Вірменії, Білорусі, Казахстану, Росії, Туркменістану, Узбекистану, 
України.
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М. В. Ларін запропонував у наступні роки обмежитися виданням 
інформаційного вісника тільки в електронному вигляді.

Учасниками також було обговорено рішення Ради глав держав СНд 
від 9 жовтня 2009 р. “про Загальне положення про органи галузевого 
співробітництва СНд”. погоджено, що положення про Консультатив-
ну раду керівників державних архівних служб держав-учасниць СНд 
не потребує внесення змін. державному комітету архівів України, який 
згідно з цим положенням має головувати на наступній Консультативній 
раді, доручено підготувати проект Регламенту Консультативної ради та 
організувати його обговорення та погодження з архівними службами 
держав-учасниць СНд до проведення її наступного засідання.

Наприкінці роботи Консультативної ради прийнято також рішення 
про необхідність підготувати огляд архівної справи в державах СНд за 
2001–2010 рр. Головним виконавцем визначено Всеросійський науково-
дослідний інститут архівознавства та архівної справи, співвиконавця-
ми – Білоруський науково-дослідний інститут документознавства та 
архівної справи та Український науково-дослідний інститут архівної 
справи та документознавства.

11-та Загальну конференцію ЄВРАЗіКИ було присвячено обго-
воренню звіту роботи відділення в 2008–2012 рр. та плану роботи на  
2010–2012 рр. З інформацією виступив секретар ЄВРАЗіКИ, начальник 

Заступник директора державного архіву Російської Федерації Л. о. Рогова
та директор Всеросійського науково-дослідного інституту

документознавства та архівної справи М. В. Ларін
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відділу міжнародних зв’язків Федерального архівного агентства (Ро-
сійська Федерація) К. Г. Черненков. У цілому було визнано, що план 
роботи відділення виконується. Місцем проведення наступних Загаль-
них конференцій ЄВРАЗіКИ визначено Білорусь (2011), Узбекистан 
(2012). прийнято рішення про завершення до кінця 2010 р. створення 
Бази даних нормативно-правових актів у сфері архівної справи держав 
членів відділення. Темою міжнародної наукової конференції, що про-
ходитиме у рамках 12-ї Загальної конференції ЄВРАЗіКИ, визначено 
“Архіви державної та приватної форми власності: досвід співпраці та 
взаємодії”. Головну доповідь доручено підготувати Всеросійському 
науково-дослідному інституту документознавства та архівної справи. 
до персонального складу Виконкому відділення обрано Генерально-
го директора Агентства “Узархів” при Кабінеті Міністрів Республіки 
Узбекистан А. Х. Абдуллаєва, до членів відділення категорії “В” – Бі-
лоруський державний архів кінофотофонодокументів, до членів відді-
лення категорії “д” – Голову ЄВРАЗіКИ у 2000–2008 рр., колишньо-
го керівника Федерального архівного агентства (Російська Федерація) 
В. п. Козлова.

після закінчення офіційної частини засідання 11-ї Загальної конфе-
ренції ЄВРАЗіКИ відбулися міжнародні наукові конференції: “Спіль-
на архівна спадщина та національні архівні фонди”, “Електронний 
документообіг та електронні архіви” (22 травня), на яких заслухано 
доповіді:

першого заступника Голови державного комітету архівів України 
і. Б. Матяш “Спільна архівна спадщина та національні архівні фонди”;

директора департаменту з архівів та діловодства Міністерства юс-
тиції Республіки Білорусь В. і. Адамушка “Спільна архівна спадщина 
та Національний архівний фонд Республіки Білорусь”,

заступника директора Національного архіву Вірменії С. С. Мірзоян 
“документи з історії вірменського народу в сховищах держав СНд”,

доцента історико-архівного інституту РдГУ Г. М. Ланського “Роль 
історико-архівного інституту РдГУ в підготовці спеціалістів із збере-
ження Архівного фонду Російської Федерації”;

генерального директора Агентства “Узархів” при Кабінеті Мініст-
рів Республіки Узбекистан А. Х. Абдуллаєва “Актуальні питання впро-
вадження технічних регламентів у справу забезпечення збереження та 
використання загальної архівної спадщини”;

заступника директора Національного архіву Вірменії Г. В. Закояна 
“Архівна спадщина: національне та загальнолюдське. проблеми інтер-
претації, використання та взаємодії”;

директора Білоруського науково-дослідного центру електронної 
документації В. Л. Носевича “Електронний документообіг та електрон-
ні архіви”;



подія20

директора Всеросійського науково-дослідного інституту докумен-
тознавства та архівної справи М. В. Ларіна “досвід впровадження елек-
тронного документообігу у федеральних органах виконавчої влади Ро-
сійської Федерації”;

генерального директора державних архівів Латвії В. Е. Шталса 
“Експертиза цінності електронних документів та баз даних і процеду-
ри з прийняття на державне зберігання інформації постійного збере-
ження”;

заступника директора державного архіву Російської Федерації 
Л. о. Рогової “досвід створення електронного архіву РВАН (Радян-
ської воєнної адміністрації в Німеччині)”;

генерального директора Агентства “Узархів” при Кабінеті Міні-
стрів Республіки Узбекистан А. Х. Абдуллаєва “досвід архівних уста-
нов Республіки Узбекистан з впровадження системи електронного до-
кументообігу”;

заступника голови державного комітету архівів України о. В. Му-
зичук “Електронний документообіг та електронні архіви – досвід 
України”;

доцента історико-архівного інституту РдГУ Г. М. Ланського “про-
фесійна підготовка спеціалістів по роботі з електронними документами 

Заступники директора Національного архіву Вірменії С. С. Мірзоян
та Г. В. Закоян (зліва направо) 
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та архівами: досвід історико-архівного інституту РдГУ та Міжнарод-
них архівних курсів”.

Учасниками міжнародних наукових конференцій прийнято рішен-
ня про підготовку та видання матеріалів цих конференції, яке доруче-
но виконати організатору міжнародних заходів – державному комітету 
архівів України.

21 травня 2010 р. у рамках 11-ї Загальної конференції ЄВРАЗіКИ 
на виконання доручень Кабінету Міністрів України підписано Мемо-
рандум про співробітництво між державним комітетом архівів України 
та Національним архівним управлінням Азербайджанської Республіки, 
Меморандум про співробітництво між державним комітетом архівів 
України та Національним архівом Грузії, Угоду про співробітництво 
в сфері архівної справи між державним комітетом архівів України та 
Міністерством зв’язку та інформації Республіки Казахстан.

Вищезазначені міжнародні міжвідомчі договори від української 
сторони підписано Головою державного комітету Гінзбург о. п.




