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У Державній архівній службі України (Укрдержархіві)

11 липня 2019 року
У Державному агентстві з питань електронного урядування України від-

булася зустріч із представниками міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади, на якій обговорено ключові питання щодо уніфікованих ви-
мог (дизайн-коду) до офіційних вебсайтів органів виконавчої влади.

21 серпня 2019 року
Державна архівна служба України презентує онлайн виставку архівних 

документів із фондів центральних державних архівів України до 28-ї річниці 
незалежності України.

22–23 серпня 2019 року
У приміщенні комплексу споруд центральних державних архівних уста-

нов України експонувався унікальний документ – оригінал Акта проголошен-
ня незалежності України.

29 серпня 2019 року
Під головуванням Голови Державної архівної служби України Т. Барано-

вої відбулося засідання колегії Укрдержархіву.

6 вересня 2019 року
За участі Голови Державної архівної служби України Т. Баранової у 

ЦДАМЛМ України відбулася урочиста презентація нового надходження мис-
тецьких творів та архівних документів від українського художника Адольфа 
Ошерова (Німеччина) до Архіву-музею.

12 вересня 2019 року
У рамках зустрічі Президента України В. Зеленського з Президентом Фін-

ляндської Республіки С. Нііністьо відбулося підписання українсько-фінських 
документів, зокрема Меморандуму про співробітництво Державної архівної 
служби України та Національного архіву Фінляндії.

13 вересня 2019 року
Голова Державної архівної служби України Т. Баранова зустрілася з ди-

ректором Національного архіву Фінляндії Ю. Нуортевом.

19 вересня 2019 року
У зустрічі з питань використання процедури електронного голосування 

під час формування громадської ради за участі голів громадських рад та пред-
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ставників структурних підрозділів із питань взаємодії з громадськістю цен-
тральних та місцевих органів влади, організованій Секретаріатом Кабінету 
Міністрів України, взяли участь начальниця управління міжнародного співро-
бітництва та документального забезпечення Укрдержархіву Ю. Прилепішева 
та голова громадської ради при Укрдержархіві І. Сидоров.

У Центральному державному архіві вищих органів влади 
та управління України (ЦДАВО України)

5 липня 2019 року
На базі ЦДАВО України проходила архівна практика студентів ІІ року 

навчання ОР «Бакалавр» за спеціальністю 032 – Історія та археологія ОП «Іс-
торія України, етнологія та джерелознавство» (спеціалізація: Військова істо-
рія України) Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
У рамках практики проведено тематичні заняття і лекції на тему: «Джерельна 
база ЦДАВО України: розширення доступу», «Реалізація проекту «Українська 
революція 1917–1921 років: архівні хроніки», «Ведення обліку документів у 
ЦДАВО України», «Виявлення архівних документів» та «Використання доку-
ментів ЦДАВО України для реалізації прав громадян на інформацію та соці-
альний захист».

На офіційному вебсайті архіву розміщено добірку документів «Календар 
Української революції. Липень 1919 р.».

17 липня 2019 року
Відбулася робоча зустріч заступниці директора ЦДАВО України Н. Ма-

ковської із заступницею генерального директора з наукової роботи Національ-
ного музею історії України у Другій світовій війні Л. Легасовою, під час якої 
було обговорено питання подальшої співпраці з підготовки виставок.

31 липня 2019 року
Відбулося засідання науково-методичної ради архіву, під час якого 

було обговорено питання подання на конкурс наукових праць імені Васи-
ля Веретенникова у галузі архівознавства, археографії і документознавства 
науково-популярного видання «Культурна дипломатія Симона Петлюри: 
«Щедрик» проти «русского мира». Місія Капели Олександра Кошиця (1919–
1924)».

1 серпня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено добірку документів «Календар 

Української революції. Серпень 1919 р.».

6 серпня 2019 року
Начальниця відділу формування Національного архівного фонду та діло-

водства О. Скурська взяла участь у засіданні експертної комісії Державної 
служби України з безпеки на транспорті.

9 серпня 2019 року
Відбулося засідання експертно-перевірної комісії (ЕПК) ЦДАВО України.
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22 серпня 2019 року
Заступниця директора архіву Н. Маковська надала інтерв’ю «5 каналу» 

про оригінал Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р.

22–23 серпня 2019 року
У приміщенні комплексу споруд центральних державних архівних уста-

нов України було представлено Акт проголошення незалежності України, 
який зберігається в ЦДАВО України. Захід відвідали дослідники, які пра-
цювали в читальних залах архівів, школярі, журналісти та працівники ар-
хівних установ. Усі відвідувачі отримали архівну копію цього унікального 
документа.

23 серпня 2019 року
У рамках проекту «Гортаючи архівні сторінки» архів презентував елек-

тронну добірку документів про історію Державного Прапора України.

2 вересня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено добірку документів «Календар 

Української революції. Вересень 1919 р.».

У Центральному державному архіві громадських об’єднань України 
(ЦДАГО України)

2–12 липня 2019 року
Проведено архівну практику студентів історичного факультету Київ-

ського національного університету імені Тараса Шевченка, в ході якої вони 
знайомилися з діяльністю архіву та набули практичних навичок з основних 
напрямів його роботи.

10 липня 2019 року
На вебсайті архіву (в рубриці «Фонди») розміщено оцифровані описи 

№№ 9, 12, 13 фонду 7 «Центральний комітет Ленінської комуністичної спілки 
молоді України (Молодь за демократичний соціалізм)».

26 липня 2019 року
До 75-ї річниці вигнання нацистських окупантів із м. Львів на сторін -

ці архіву в соціальній мережі Facebook розміщено документи із фондів 
архіву, що розкривають факти масових знищень населення у Львівській 
області.

На телеканалі ІCTV вийшов в ефір перший випуск програми «Теорія змо-
ви», присвячений темі «золота партії», в якому використано інтерв’ю з ди-
ректоркою ЦДАГО України О. Бажан про документи Компартії України, що 
зберігаються в архіві.

1 серпня 2019 року
До 105-х роковин початку Першої світової війни на сторінці архіву в со-

ціальній мережі Facebook розміщено архівні документи про військовополоне-
них українців.
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4 серпня 2019 року
До 105-ї річниці створення Союзу визволення України на сторінці архіву 

в соціальній мережі Facebook розміщено документи Союзу, що зберігаються 
в архіві.

5 серпня 2019 року
Документи з архівно-слідчих справ репресованих селян, що зберігаються 

в ЦДАГО України, представлені на виставці «Скривавлена нива», яка відкри-
лася на території Національного історико-меморіального заповідника «Биків-
нянські могили».

11 серпня 2019 року
До 130-річчя від дня народження українського дипломата, державного, 

політичного, громадського діяча О. Шульгина на сторінці архіву в соціаль-
ній мережі Facebook розміщено його особисті документи, що зберігаються 
в архіві.

23 серпня 2019 року
До Дня Державного Прапора України та 28-ї річниці незалежності Украї-

ни в читальному залі архіву відкрилася виставка архівних документів.

1 вересня 2019 року
До 80-х роковин початку Другої світової війни на сторінці архіву в со-

ціальній мережі Facebook розміщено архівний документ, що стосується тих 
подій.

9 вересня 2019 року
До 30-ї річниці створення Народного Руху України в архіві відкрилася 

виставка документів НАФ «Народний Рух України: від громадської ініціати-
ви до політичної сили», підготовлена на основі документів із фондів ЦДАГО 
України та ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного.

10 вересня 2019 року
До 125-ї річниці з дня народження українського кінорежисера О. Довжен-

ка на сторінці архіву у соціальній мережі Facebook розміщено архівний доку-
мент – сторінки рукопису кіноповісті «Україна в огні».

17 вересня 2019 року
ЦДАГО України виступив інституційним партнером виставкового проек-

ту «Україна. Незакінчена війна», який презентовано у Національному музеї 
історії України у Другій світовій війні.

18 вересня 2019 року
До 90-ї річниці від дня народження відомої художниці, дисидентки й пра-

возахисниці А. Горської на сторінці архіву в соціальній мережі Facebook роз-
міщено документ із фондів архіву. 

Директорка ЦДАГО України О. Бажан презентувала документи із фондів 
архіву, представлені на виставці «Жіночий вимір: Алла Горська», яка відкри-
лася у ЦДАМЛМ України.
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У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України 
(ЦДАМЛМ України)

5 липня 2019 року
У відділі ЦДАМЛМ України «Літературно-мистецькі Плюти» відбувся 

перший літературний вечір «Business Women’s Ua», у рамках якого пройшла 
зустріч із письменницею А. Шарк. У теплій атмосфері мальовничих Плютів 
авторка презентувала книгу «Моя Америка», вихід якої приурочила до свого 
30-річчя. 

11 липня 2019 року
У рамках віртуального проекту «Архів-музей на допомогу вчителям» на 

інформаційних ресурсах архіву в мережі Інтернет розміщено 18-те інформа-
ційне повідомлення, присвячене представнику «Розстріляного відродження» – 
українському актору театру і кіно С. Шагайді (1896–1938).

19 липня 2019 року
У рамках віртуального проекту «Франківці у фондах Архіву-музею» на 

інформаційних ресурсах архіву у мережі Інтернет розміщено інформаційне 
повідомлення, присвячене українському актору театру, заслуженому артисто-
ві УРСР О. Юрі-Юрському (1895–1968).

30 липня 2019 року
У рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з наго-

ди 80-річчя від дня народження на інформаційних ресурсах архіву в мережі 
Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене українському 
поету, літературознавцю та публіцисту М. Холодному (1939–2006).

1 серпня 2019 року
Директорка ЦДАМЛМ України О. Чижова відвідала презентацію факси-

мільного видання артбуку Почесного академіка Національної академії мис-
тецтв України, одного з фондоутворювачів ЦДАМЛМ України, художника 
О. Дубовика, яка відбулася до 88-річчя митця у Національному художньому 
музеї України. 

2 серпня 2019 року
Відбулося чергове засідання НМР ЦДАМЛМ України. Були розглянуті 

«Інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищен-
ня документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову 
інформацію ЦДАМЛМ України», «Інструкція з обліку музейних предметів 
у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України», 
стаття «Розумне комплектування, цілісність фондів, створення музейної ко-
лекції у ЦДАМЛМ України. Актуальність питань у виступі Л. А. Проценко на 
VII Міжнародному конгресі архівів».

Завідувачка сектору просвітньої та виставкової роботи відділу викори-
стання інформації документів архіву Н. Климович відвідала відкриття вистав-
ки до 200-річчя П. Куліша у Музеї книги і друкарства України.
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15 серпня 2019 року
Відбувся тематичний захід для профактиву Сумської обласної організації 

профспілки працівників державних установ під назвою «Співець краси, при-
роди і людини. До 125-річчя від дня народження Олександра Довженка». Гос-
ті ознайомилися з історією створення Архіву-музею, основними напрямами 
діяльності та завітали до меморіального кабінету О. Довженка.

16 серпня 2019 року
У рамках віртуального проекту «Архів-музей на допомогу вчителям» 

на інформаційних ресурсах архіву в мережі Інтернет розміщено інформа-
ційне повідомлення, присвячене представнику «Розстріляного відроджен-
ня» – українському художнику, поету і мистецтвознавцю Ю. Михайліву 
(1885–1935).

21 серпня 2019 року
До відділу «Літературно-мистецькі Плюти» завітали слухачі курсів із під-

вищення кваліфікації Державної екологічної академії післядипломної освіти 
та управління, які оглянули музейну експозицію та мальовничу територію му-
зейного комплексу.

23 серпня 2019 року
Працівники архіву ознайомилися з експозиціями виставкових проектів 

Національного музею українського народного декоративного мистецтва. 

У рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з наго-
ди 80-річчя від дня народження на інформаційних ресурсах архіву в мережі 
Інтернет розміщено інформаційне повідомлення про українських митців 
В. Кричевського (1872–1952), Г. Нарбута (1886–1920) та В. Лопату (1941 р. н.), 
які долучилися до створення основних символів й атрибутів державності та 
зробили значний вклад у процеси українського державотворення.

24 серпня 2019 року
На інформаційних ресурсах архіву розміщено вітальний відеоролик до 

Дня незалежності України, відзнятий працівниками Архіву-музею.

У рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з наго-
ди 95-річчя від дня народження на інформаційних ресурсах архіву в мережі 
Інтернет розміщено інформаційне повідомлення про українського пись-
менника, Героя України, лауреата Шевченківської премії П. Загребельного 
(1924–2009).

6 вересня 2019 року
Відбулася урочиста презентація нового надходження мистецьких творів 

та архівних документів «Мистецька колекція в дар Україні» від українського 
художника Адольфа Ошерова (Німеччина).

У рамках святкування 100-річчя Національного академічного драматич-
ного театру імені Івана Франка відбулася презентація нового художньо-до-
кументального виставкового проекту до ювілею театру з фондів ЦДАМЛМ 
України.
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9 вересня 2019 року
Відбулася тематична зустріч із колегами-архівістами. Захід було прове-

дено у рамках навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації 
керівників архівних установ Київської області. Гості ознайомилися з історією 
створення, основними тенденціями розвитку та ключовими напрямами діяль-
ності установи, завітали на презентацію нового мистецького надходження від 
українського художника Адольфа Ошерова (Німеччина) та оглянули експози-
ції меморіальних кабінетів діячів української культури і мистецтва.

10 вересня 2019 року
До 125-річчя від дня народження українського письменника, кінорежисе-

ра, кінодраматурга, класика світового кінематографа О. Довженка ЦДАМЛМ 
України представив короткометражний документально-художній фільм, від-
знятий в Архіві-музеї на основі архівних документів та музейних предметів 
меморіального кабінету О. Довженка у ЦДАМЛМ України.

12 вересня 2019 року
У День українського кіно відбулося відкриття прем’єрної виставки 

«ВУФКУ. Lost & Found» у Довженко-Центрі. Проект присвячено історії 
Всеукраїн ського фотокіноуправління (ВУФКУ) – установи, яка вивела україн-
ське кіно на світову арену. У мультимедійній експозиції виставки представле-
ні документи з фондів архіву-музею.

16 вересня 2019 року
У рамках візиту в Україну директор Національного архіву Фінляндії 

Ю. Нуортев та директор з питань досліджень Національного архіву Фінляндії 
П. Хаппонен завітали до ЦДАМЛМ України. Фінські колеги оглянули меморі-
альні кабінети діячів української літератури та мистецтва, експозицію вистав-
ки «Всесвіт екслібрису» та картини і скульптурні роботи, які у ц. р. передав у 
дар Архіву-музею український художник Адольф Ошеров із Німеччини.

17 вересня 2019 року
Відбулося чергове засідання НМР архіву, на якому були розглянуті акту-

альні питання виставкової та публікаційної діяльності.

18 вересня 2019 року
Відбулася презентація архівних документів та PUBLIC TALK «Жіно-

чий вимір: Алла Горська», які підготовлено до 90-річчя від дня народження 
україн ської художниці-шістдесятниці. Участь у заході взяли: актриса театру 
та кіно, народна артистка України Р. Недашківська, невістка А. Горської – 
кандидатка філологічних наук, провідна наукова співробітниця лаборато-
рії когнітивної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 
України О. Зарецька; директорка ЦДАГО України О. Бажан. Модератором 
виступила директорка ЦДАМЛМ України О. Чижова. У новій художньо-
документальній експозиції представлені оригінали архівних документів із 
фондів ЦДАМЛМ України та копії архівних документів, надані ЦДАГО 
України. 
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У Центральному державному архіві зарубіжної україніки 
(ЦДАЗУ)

6 липня 2019 року
До архіву надійшло понад 200 примірників діаспорних друкованих видань 

із Канади від відомого громадсько-політичного діяча української діаспори та 
активного члена Українського національного об’єднання Канади (Торонто) 
Ю. Сергійчука (George Serhijczuk).

15 липня 2019 року
У рамках проєкту «Україна – це мій скарб» до архіву надійшла нова до-

бірка документів відомого громадсько-політичного діяча, депутата британ-
ського парламенту С. Терлецького (1926–2006), що збагатила фонд особового 
походження цього відомого політика, вірного сина України.

19–26 липня 2019 року
На офіційній сторінці ЦДАЗУ в Facebook у рамках здійснення виставко-

вого онлайн-проєкту архіву «До 55-річчя створення Світової координаційної 
ради Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій» презентовано 
документи із фондів архіву, що розповідають про ідею створення цього 
потужного громадського об’єднання (ІСНО), майбутнього організатора 
українських визвольних і політичних акцій, хранителя національної іден-
тичності, української мови, культури і традицій поза межами своєї історич-
ної Батьківщини, осередки якого діяли на різних континентах та у різних 
країнах світу.

22 липня 2019 року
Довідково-інформаційний (бібліотечний) фонд ЦДАЗУ отримав «Звіт 

діяльності Союзу українців у Великій Британії за 2018 рік». Звіт містить 
цінні та узагальнюючі матеріали, зокрема, щодо співпраці з архівом. Доку-
менти розміщені за рубриками: «Рада директорів», «Діяльність Ради і Ек-
зекутиви СУБ», «Контрольна комісія і Мировий суд», «Головні культурно-
історичні події», «Бібліотека і архів ім. Т. Шевченка», «Відділи і Осеред-
ки СУБ» та ін. Це видання стане у нагоді всім, хто цікавиться діяльністю 
Союзу українців у Великий Британії, роботою Бібліотеки і архіву 
ім. Т. Шевченка (Велика Британія) у справі об’єднання українців, розбудови 
їхнього громадського життя, збереження національної ідентичності та куль-
турної спадщини.

29 липня 2019 року
До архіву надійшли документи, присвячені київському та лондонсько-

му періоду життя і діяльності О. Селянки (1952–2001) – відомого фізіоло-
га, професора, лауреата Державної премії СРСР в галузі науки і техніки 
за 1989 р.

21 серпня 2019 року
До 28-ї річниці незалежності України архів репрезентував документальну 

онлайн виставку «Мистецькими стежками української незалежності», доку-
менти якої свідчать, що упродовж десятиліть українське мистецтво у різних 
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країнах світу розвивалося одночасно з напружено гострими соціально-полі-
тичними подіями в Україні, сприяючи тим самим збереженню етнічної іден-
тичності українців.

22–30 серпня 2019 року
До 90-річчя створення Організації українських націоналістів архів пре-

зентував документальну онлайн виставку «Події, що наближали незалежність 
нашої держави».  Представлені документи розповідали про важливі віхи в іс-
торії боротьби за нашу незалежність і державність, що й сьогодні залишають-
ся актуальними.

2 вересня 2019 року
У ЦДАЗУ відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між дирек-

торкою архіву І. Магою та головою Асоціації «Українці Казахстану» М. Па-
рипсою. Під час зустрічі сторони досягли домовленостей про співпрацю щодо 
виявлення, дослідження та популяризації архівних документів, пов’язаних з 
історією українського народу поза межами його історичної Батьківщини, зо-
крема в Республіці Казахстан.

5 вересня 2019 року
На зберігання до архіву надійшла добірка документів повоєнного періоду 

(листи, відгуки, подяки, запрошення, афіші) відомої художниці, скульпторки 
та поетеси М. Пилипенко-Кардиналовської (США). 

6 вересня 2019 року
До ЦДАЗУ надійшли щоденникові записи подорожей Україною давньо-

го друга архіву, відомого громадського діяча української діаспори у США, 
мецената, багаторічного Голови філії Товариства українських інженерів Аме-
рики у Міннесоті, члена Координаційного комітету допомоги Україні в США 
О. Полеця.

18 вересня 2019 року
ЦДАЗУ отримав лист-подяку за співпрацю і добропорядні партнерські 

відносини за підписом директорки Науково-дослідного центру «Інститут 
досліджень української діаспори ім. проф. Л. Винара», декана факультету 
міжнародних відносин Національного університету Національного універси-
тету «Острозька академія», докторки історичних наук, професорки А. Ата-
маненко.

24 вересня 2019 року
У ЦДАЗУ відбувся День відкритих дверей. У рамках заходу голова найпо-

тужнішої в Республіці Казахстан Асоціації «Українці Казахстану» та складо-
вої організації Світового конгресу українців, заслужений працівник культури 
України, член Асамблеї народу Казахстану М. Парипса виступив із доповіддю 
«Невідомі сторінки життя української діаспори в Казахстані» та передав ар-
хіву ювілейне видання Тараса Шевченка «Кобзар» казахською мовою, окремі 
примірники республіканської газети українців Казахстану «Українські нови-
ни» тощо.

У ході дискусії-обговорення діяльності української діаспори поза ме-
жами її історичної Батьківщини взяла участь відомий історик, науковець, 
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докторка, завідувачка Бібліотеки і архіву ім. Т. Шевченка (Велика Британія) 
Л. Пекарська, яка наголосила на актуальності збереження історико-культур-
ної спадщини українського народу та ролі архівів у цьому. Також під час 
заходу як продовження започаткованого архівного проекту «Україна – це 
мій скарб…» було передано до ЦДАЗУ документальну спадщину члена Бри-
танського парламенту С. Терлецького (1926–2006).

Завідувачка кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної 
науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, док-
торка історичних наук, професорка М. Палієнко підтримала ідею щодо за-
снування на базі ЦДАЗУ платформи для спілкування і єднання українців із 
різних країн світу з метою збереження їхньої національної культурної спад-
щини.

У Центральному державному електронному архіві України
(ЦДЕА України)

3 липня 2019 року 
Завідувачка сектору управління персоналом Н. Аблаєва, як відповідаль-

на особа за ведення військового обліку в ЦДЕА України, взяла участь у се-
мінарі щодо ведення військового обліку на підприємствах, який відбувся в 
Солом’янській районній в м. Києві державній адміністрації. Організатором 
семінару виступив Солом`янський районний військовий комісаріат.

11 липня 2019 року 
Директор ЦДЕА України Ю. Ковтанюк взяв участь у робочій нараді, 

присвяченій питанню впровадження уніфікованого дизайн-коду для ство-
рення (модернізації) офіційних вебсайтів (вебпорталів) усіх органів виконав-
чої влади та офіційних вебресурсів, що пов’язані з діяльністю цих органів, 
відповідно до вимог, затверджених постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 12.06.2019 р. № 493. Нарада відбулася у Клубі Кабінету Міністрів 
України. 

22 серпня 2019 року
Працівники архіву відвідали експонування оригіналу Акта, яким 24 серп-

ня 1991 р. було проголошено створення самостійної Української держави. Ор-
ганізатором заходу, що відбувся в приміщенні комплексу споруд центральних 
державних архівних установ України, виступив ЦДАВО України за підтримки 
Укрдержархіву.

29 серпня 2019 року
Директор ЦДЕА України Ю. Ковтанюк та заступниця директора Л. Па-

ламарчук взяли участь у засіданні колегії Укрдержархіву, що відбулася під 
головуванням Голови Державної архівної служби України Т. Баранової у 
конференц-залі комплексу споруд центральних державних архівних установ 
України. Ю. Ковтанюк виступив співдоповідачем із питання «Про стан впро-
вадження електронного документообігу у Державній архівній службі України 
та модернізації офіційного вебпорталу».
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6 вересня 2019 року
Працівники архіву взяли участь в урочистій презентації нового надхо-

дження мистецьких творів та архівних документів від українського художни-
ка Адольфа Ошерова (Німеччина) до ЦДАМЛМ України.

12 вересня 2019 року
Провідний архівіст відділу інформаційних технологій та кіберзахисту 

І. Сасько та провідний архівіст відділу забезпечення збереженості та обліку 
документів М. Грищенко взяли участь у 9-му щорічному Datacenters & Security 
Innovation Forum 2019, що відбувся в конференц-залі Прем’єр Готелю «Русь». 
Організатором форуму виступила Компанія «Бізнес Саміт».

20 вересня 2019 року
Директор ЦДЕА України Ю. Ковтанюк взяв участь у щорічному «Open 

Data Forum», організованому Міністерством цифрової трансформації України 
в партнерстві з проєктом USAID/UKAID «Прозорість та підзвітність у дер-
жавному управлінні та послугах/TAPAS», що реалізовується Міжнародним 
фондом «Євразія».

У Центральному державному історичному архіві України, 
м. Київ (ЦДІАК України)

3 липня 2019 року
На базі архіву проведено ознайомчу практику для студентів магістерської 

програми «Історія» (спеціалізація «Юдаїка») кафедри історії факультету гу-
манітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».

9 липня 2019 року
До 360-річчя Конотопської битви на офіційному сайті та у приміщенні 

ЦДІАК України презентовано виставку архівних документів «Іван Вигов-
ський і Конотопська перемога».

22 серпня 2019 року
На офіційному сайті архіву презентовано документальну виставку до 

200-річчя від дня народження П. Куліша – українського письменника, публі-
циста, етнографа, історика, перекладача, громадського діяча.

23 серпня 2019 року
На відзначення 28-ї річниці незалежності України та 370-річчя від укла-

дення Зборівського договору 1649 р., який став черговим етапом українського 
державотворення, на офіційному сайті та у приміщенні ЦДІАК України пре-
зентовано документальну виставку.

Липень-серпень 2019 року
Розділ «Довідковий апарат» на вебсайті архіву доповнено електронни-

ми версіями описів фондів жандармських установ із колекції архіву (фонди 
№№ 274, 275, 276), а також анотаціями до Списку фондів ЦДІАК України на 
описи фондів судових установ та органів прокуратури (фонди №№ 315, 316, 
317, 318, 346, 347, 348, 375, 376, 419, 474, 484, 485, 486, 487, 733, 734, 1071, 
1072, 1421, 1504, 1591, 1616, 1893, 1894, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 
1950, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957).
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У Центральному державному кінофотофоноархіві України 
імені Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного)

7 липня 2019 року
До 80-річного ювілею українського майстра художнього слова А. Пала-

маренка на вебсайті архіву оприлюднено добірку аудіовізуальних документів 
«Його життя – це вічний творчий пошук».

16 липня 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву презентовано тематичну відеодобірку, 

присвячену 170-річчю від дня народження української письменниці Олени 
Пчілки.

5 серпня 2019 року
У Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські 

могили» відбулося урочисте відкриття фотодокументальної виставки «Скри-
вавлена нива», підготовленої спільно з ЦДКФФА України імені Г. С. Пше-
ничного.

6 серпня 2019 року 
Директор архіву В. Берковський взяв участь у засіданні Громадської ради 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, на якому 
було обговорено ситуацію щодо комплектування архіву аудіовізуальними до-
кументами, що створюються теле- і радіокомпаніями.

19 серпня 2019 року
До Всесвітнього дня фотографії на офіційному вебсайті архіву розміщено 

добірку фотодокументів «Віхи ХХ століття в об’єктиві фотокамери».
До Дня Незалежності України на вебсайті архіву презентовано виставку 

фотодокументів «Україна промислова».

4 вересня 2019 року
З нагоди 125-ї річниці від дня народження українського кінорежисера, 

сценариста, письменника О. Довженка на офіційному вебсайті архіву опри-
люднено фотодобірку з архівної колекції.

До 30-річчя з часу створення Народного Руху України на вебсайті архіву 
розміщено тематичну відеодобірку за кінодокументами з фондів архіву.

9 вересня 2019 року
За співучасті ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного у приміщенні 

ЦДАГО України відбулося урочисте відкриття виставки документів НАФ 
«Народний Рух України: від громадської ініціативи до політичної сили», при-
свяченої 30-й річниці Народного Руху України. У заході взяли участь в. о. 
директора архіву Т. Ємельянова та начальниця відділу використання інфор-
мації документів Т. Макарова. Під час відкриття виставки презентовано фото-
документи, фонозапис виступів учасників Установчого з’їзду Народного Руху 
України та тематичну відеодобірку з архівної колекції.

10 вересня 2019 року
У кінозалі архіву відбувся кінолекторій «Мовою кіно: Олександр До-

вженко. Сповідь перед учителем», присвячений 125-річчю від дня народжен-
ня класика світового кінематографа.
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У Центральному державному науково-технічному архіві України
(ЦДНТА України)

3 липня 2019 року
Для студентів ІІ курсу історичного факультету Харківського національно-

го університету імені В. Н. Каразіна в архіві проведено День архівної інфор-
мації на тему: «Формування образу архівіста нового покоління».

У рамках заходу організовано оглядову екскурсію. Екскурсанти відвіда-
ли основні структурні підрозділи архіву, співробітники яких надали детальні 
фахові коментарі щодо специфіки своєї роботи. Провідна спеціалістка відділу 
використання інформації документів Г. Голубкіна охарактеризувала інфор-
маційний потенціал архівної документації, розповіла про функції, завдання, 
пріоритети ЦДНТА України, особливості та правила роботи з документами, 
ініціювала обговорення основних рис, необхідних для архівіста, можливого 
сценарію розвитку архівної галузі у майбутньому.

10 липня 2019 року
Для студентів ІІ курсу історичного факультету Харківського національно-

го університету імені В. Н. Каразіна в архіві проведено оглядову екскурсію.
Студенти мали можливість відвідати основні структурні підрозділи архі-

ву, ознайомитися з функціями, принципами їх роботи. Співробітники ЦДНТА 
України надали детальні фахові коментарі щодо специфіки своєї роботи, від-
повіли на запитання екскурсантів.

12 липня 2019 року
У газеті «Время» № 55(18142) опубліковано статтю Т. Буряківської 

««Цифра» в «пыли веков»», присвячену Міжнародному круглому столу «Про-
блеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення по-
треб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА України)», що відбувся 
20 червня 2019 р. У ній піднімаються актуальні питання діяльності архівів, 
опубліковано інтерв’ю з директорами центральних архівів: ЦДНТА України 
М. Балишевим та ЦДЕА України Ю. Ковтанюком. М. Балишев розповів про 
цифровізацію – головний пріоритет розвитку архівної галузі та шляхи його 
реалізації у ЦДНТА України.

23 серпня 2019 року
Проведено День архівної інформації на урочистих зборах колективу. 

Директор ЦДНТА України М. Балишев виступив із вітальним словом, го-
ловна наукова співробітниця відділу використання інформації документів 
О. Мащенко оголосила доповідь, присвячену історії здобуття Україною не-
залежності та 28-й річниці незалежності, Дню Державного Прапора Украї-
ни. Колектив архіву долучився до обговорення основних подій відродження 
української державності, персоналій багатовікової історії українського дер-
жавотворення.

10 вересня 2019 року
У газеті «Слобідський край» (№ 72 від 10.09.2019 р.) опубліковано статтю 

головної наукової співробітниці відділу використання інформації документів 
О. Мащенко «Рецепти» розв’язання екологічних проблем можна відшукати в 
архіві». У статті охарактеризовано розробки для боротьби із сміттям, що зав-
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дає невиправної шкоди навколишньому середовищу, ‒ ртутьвмісними люмі-
несцентними лампами та виробами із поліетилентерефталату. Для написання 
статті використано документи із фондів Р-105, Р213, Р-248.

18 вересня 2019 року
У будівлі Державного інституту з проєктування підприємств коксохі-

мічної промисловості (ДП «ГИПРОКОКС») відкрилася виставка архівних 
документів «Вивчення міжнародного досвіду організації коксохімічної про-
мисловості (за документами з фонду Р-9 ЦДНТА України)». Приводом для її 
проведення став 90-річний ювілей фондоутворювача. Науковий співробітник 
відділу використання інформації документів Д. Ожиганов розповів про до-
кументи, які висвітлюють організацію коксохімічної промисловості США та 
Німеччини.

Присутні на виставці співробітники організації мали можливість познайо-
митися з фотографіями, креслениками та схемами технологічного обладнання, 
якими у 1930‒1940-х роках були оснащені американські та німецькі коксо-
хімічні заводи. Цими графічними документами ілюстровано інформацію, ви-
кладену у звітах співробітників Інституту, які у складі коксохімічної групи 
Народного комісаріату чорної металургії (з 1946 р. ‒ Міністерства чорної 
металургії) перебували у відрядженнях в США (1943‒1944 рр.) та Німеччині 
(1946‒1948 рр.). 

20 вересня 2019 року
У газеті «Время» (№ 75) опубліковано статтю Г. Кушнір «Из Германии 

и США с коксохимическим опытом» з інтерв’ю наукового співробітника від-
ділу використання інформації документів ЦДНТА України Д. Ожиганова про 
виставку архівних документів «Вивчення міжнародного досвіду організації 
коксохімічної промисловості (за документами з фонду Р-9 ЦДНТА України)», 
присвячену 90-річному ювілею ДП «ГИПРОКОКС». Ознайомитися з публіка-
цією можна за посиланням: http://timeua.info/post/kharkov/iz-germanii-i-ssha-s-
koksohimicheskim-opytom-16822.html.

24–26 вересня 2019 року 
В архіві пройшов триденний семінар із підвищення кваліфікації спеціа-

лістів державних архівів України з питань організації роботи з науково-тех-
нічною документацією. У семінарі взяли участь фахівці державних архівів 
Київської та Львівської областей. Розглядалися питання організації роботи з 
науково-технічною документацією: експертиза цінності, науково-технічне оп-
рацювання документів НАФ, збереження та облік, використання та реставра-
ція науково-технічної документації.

26–28 вересня 2019 року
У Палаці культури і техніки Новокраматорського машинобудівного за-

воду пройшла XVIII Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання 
історії науки і техніки». З презентацією та доповіддю на тему: «Документи 
ЦДНТА України як джерело з історії Новокраматорського машинобудівного 
заводу» виступив науковий співробітник відділу використання інформації до-
кументів ЦДНТА України Д. Ожиганов.
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28–29 вересня 2019 року 
У Національному комплексі «Експоцентр України» ВДНГ у м. Київ від-

бувся Фестиваль живих історій. Начальниця відділу використання інформації 
документів ЦДНТА України А. Алєксєєнко виступила з доповіддю у форматі 
«Печа-Куча-Тека».

В Українському науково-дослідному інституті архівної справи
та документознавства (УНДІАСД)

12–14 серпня 2019 року
В. о. заступниці директора УНДІАСД, кандидатка історичних наук Л. Ді-

дух та в. о. вченого секретаря УНДІАСД, кандидатка історичних наук М. Бан-
дура взяли участь у навчанні з питань охорони праці.

27 серпня 2019 року
Відповідно до «Порядку забезпечення доступу закладів вищої освіти і на-

укових установ до електронних наукових баз даних», затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 27.02.2019 р. № 269, УНДІАСД уклав 
договір із Державною науково-технічною бібліотекою України та отримав до-
ступ до електронних наукових баз даних Web of Science та Scopus. Бази да-
них доступні до 31.05.2020 р. із комп’ютерів на робочих місцях працівників 
УНДІАСД.

29 серпня 2019 року
Директор УНДІАСД, кандидат історичних наук, старший науковий спів-

робітник О. Гаранін  взяв участь у засіданні колегії Укрдержархіву, що від-
булася під головуванням Голови Державної архівної служби України Т. Ба-
ранової у конференц-залі комплексу споруд центральних державних архівних 
установ України.

6 вересня 2019 року
Співробітники УНДІАСД взяли участь в урочистій презентації нового 

надходження мистецьких творів та архівних документів від українського ху-
дожника Адольфа Ошерова (Німеччина) до ЦДАМЛМ України.

16 вересня 2019 року
За участі співробітників УНДІАСД відбулася робоча нарада з питання 

підготовки до впровадження нової редакції ДСТУ-4163:20.

27 вересня 2019 року
Відбулося чергове засідання Вченої ради УНДІАСД, на якому було роз-

глянуто результати реалізації тематичного плану науково-дослідних робіт, що 
виконуються інститутом за рахунок державного бюджету у ІІІ кв. 2019 р. та 
інші питання порядку денного.

У Державному архіві Волинської області

19 липня 2019 року
У 75-ту річницю визволення Волинської області від нацистських оку-

пантів разом із керівництвом обласної державної адміністрації, обласної та 
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міської рад, структурними підрозділами облдержадміністрації, військовими, 
духовенством та громадськістю працівники архіву взяли участь у панахиді 
та покладанні квітів до пам’ятника Невідомому солдату на меморіалі «Вічна 
слава».

30 липня 2019 року 
В архіві відбулося розширене засідання колегії.

22 серпня 2019 року
До 28-ї річниці Незалежності України відкрито виставку архівних доку-

ментів та друкованих видань «Шлях до незалежності».

23 серпня 2019 року
Біля приміщення архіву піднято Державний прапор України.
Працівники архіву взяли участь у церемонії урочистого підняття Держав-

ного Прапора України біля приміщення Волинської обласної Ради (Київський 
майдан м. Луцька), урочистостях та мистецькій акції «Ім’ям України завжди 
дорожіть».

24 серпня 2019 року
Працівники архіву взяли участь у заходах, організованих в обласному 

центрі до Дня незалежності України.

12 вересня 2019 року
До 75-х роковин депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Холм-

щини, Південного Підляшшя, Любачівщини, західної Бойківщини у 1944–
1951 рр. відкрито виставку архівних документів та друкованих видань «Де-
портація українців. 1944–1951». 

16 вересня 2019 року
У м. Луцьку перед будівлею Волинської обласної адміністрації спусти-

ли прапор Військово-морських Збройних сил України, який майорів тут з 
11 грудня 2018 р., відколи волиняни приєдналися до акції підтримки укра-
їнських військових моряків, які 25 листопада 2018 р. були незаконно захо-
плені Росією у Керченській протоці. В акції разом із керівництвом обласної 
державної адміністрації, обласної та міської рад, структурними підрозділами 
облдержадміністрації, військовими, та громадськістю взяли участь і праців-
ники архіву.

У Державному архіві Дніпропетровської області

30 липня 2019 року 
Відбулося засідання ЕПК архіву.

22 серпня 2019 року
З нагоди Дня Незалежності України відбулася презентація пересувної ви-

ставки «Україна – рух до незалежності». 
Презентацію виставки висвітлено у програмах новин на регіональних ка-

налах телебачення – 11-му, D-1 NEWS, ОТВ Громадське телебачення, у ме-
режі Інтернет: 
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https://adm.dp.gov.ua/ua/news/istoriya-ta-cikavi-fakti-na-vistavci-u-dnipri-
meshkanci-oblasti-mozhut-diznatisya-yak-ukrayina-zdobuvala-nezalezhnist;

https://dniprograd.org/2019/08/24/istoriya-ta-tsikavi-fakti-na-vistavtsi-
u-dnipri-meshkantsi-oblasti-mozhut-diznatisya-yak-ukraina-zdobuvala-
nezalezhnist_80622; http://zorya.org.ua/?p=15727; https://vesti.dp.ua/
istoriya-ta-tsikavi-fakti-na-vistavtsi-u-dnipri-meshkantsi-oblasti-mozhut-diznatisya-
yak-ukrayina-zdobuvala-nezalezhnist/.

Інформація про виставку надрукована в газеті «Вісті Придніпров’я» 
(№ 65–66 від 29 серпня 2019 р., с. 7).

З метою поширення матеріалів виставки на сайті архіву розміщено її 
електронний варіант.

27 серпня 2019 року 
Відбулося засідання ЕПК архіву.

9 вересня 2019 року
До 75-х роковин з початку депортації українців із Лемківщини, Надсян-

ня, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 
1944–1951 рр. на вебсайті архіву розміщено онлайн виставку «Переселенці з 
чужої волі».

20 вересня 2019 року 
Відбувся науково-практичний семінар із питань діловодства та архівної 

справи, методики складання номенклатури справ, описів, актів на знищення 
документів, порядку передавання справ на державне зберігання для відпові-
дальних за архів апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації.

Протягом ІІІ кварталу 2019 року
На зберігання до архіву прийнято 17 архівних справ, які висвітлюють 

події Євромайдану (Революції Гідності), (201–2014 рр.), 23 справи про вій-
ськовий конфлікт на Сході України (2014–2019 рр.). Створено новий фонд 
особового походження «Макагонови, заслужені артисти України», сформова-
но та прийнято на державне зберігання 13 справ (105 документів). Проведе-
но 7 комплексних, 4 тематичні, 3 контрольні перевірки стану діловодства та 
архівної справи в установах – джерелах формування НАФ всіх форм власно-
сті. Разом із Територіальним управлінням юстиції у Дніпропетровській об-
ласті проведено 3 спільні перевірки стану діловодства та правової роботи. На 
виконання завдань і заходів, передбачених Програмою здійснення контролю 
за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009–2019 рр., проведено 
8 цільових перевірок наявності та фізичного стану справ, що зберігаються в 
установах – джерелах формування НАФ. 

У Державному архіві Житомирської області

19 липня 2019 року
У приміщенні архіву розгорнуто стендову виставку копій архівних доку-

ментів та фотоматеріалів до 75-х роковин депортації українців із Лемківщини, 
Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойків-
щини у 1944–1951 рр.
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29 липня 2019 року 
У приміщенні архіву розгорнуто стендову виставку «До 200-річчя з дня 

народження Куліша Пантелеймона Олександровича».

13 серпня 2019 року
Директор архіву І. Слобожан надав інтерв’ю телеканалу Союз-ТV. 

В архіві здійснено зйомки про роботу архіву, сюжет якого вийшов в ефір цьо-
го ж дня.

14 серпня 2019 року
Заступницею начальника відділу формування НАФ та діловодства архіву 

Т. Гаращук підготовлено та прочитано лекцію працівникам служб діловод-
ства структурних підрозділів Житомирської облдержадміністрації на тему: 
«Нормативно-правові акти у сфері організації діловодства і архівної справи» 
у рамках семінару «Документування управлінської інформації та організація 
діловодства в державних органах», який було організовано обласною держав-
ною адміністрацією.

Відбулося виїзне засідання ЕПК архіву, яке проходило на базі Регіональ-
ного відділення Фонду державного майна України по Житомирській області.

21 серпня 2019 року
У приміщенні архіву відкрито стендову виставку копій архівних докумен-

тів та періодичної преси під назвою: «До Дня незалежності України». 

23 серпня 2019 року
Працівники архіву взяли участь в урочистому піднятті Державного Пра-

пора України, яке відбулось на майдані імені С. Корольова у Житомирі, інших 
заходах до Дня незалежності України, що відбулися у місті.

9 вересня 2019 року
У приміщенні архіву відбулося відкриття виставки оригіналів архівних 

документів «До 215-ї річниці затвердження міста Житомира адміністративним 
центром Волинської губернії».

10 вересня 2019 року
На базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних під-
приємств, установ і організацій заступниця начальника відділу формування 
НАФ та діловодства Т. Гаращук провела лекцію для секретарів об’єднаних 
територіальних громад на тему: «Нормативно-правові акти у сфері організації 
діловодства і архівної справи».

13–15 вересня 2019 року 
Головний спеціаліст відділу використання інформації документів Націо-

нального архівного фонду та довідкового апарату архіву  Р. Кондратюк взяв 
участь у роботі форуму-семінару на тему: «9 життів традиції», який органі-
зовано та проведено БО «Благодійний фонд «Харків з тобою» за підтримки 
Українського культурного фонду в партнерстві з Харківським літературним 
музеєм та ГО «Дерево життя» в м. Харків.
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23 вересня 2019 року 
У приміщенні архіву розгорнуто стендову виставку копій архівних доку-

ментів на тему: «90 років з дня народження Дмитра Павличка».

У Державному архіві Запорізької області

24 липня 2019 року 
В архіві проведено засідання колегії, на якому підбито підсумки роботи 

архіву області, архівних установ райдержадміністрацій та міських (міст облас-
ного значення) рад, трудових архівів за І півріччя 2019 р.; підсумки роботи ар-
хіву області зі зверненнями громадян за І півріччя 2019 р., розглянуто питання 
про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів 
України з питань реалізації державної кадрової політики, стан роботи з персо-
налом та підвищення кваліфікації кадрів в архіві області за І півріччя 2019 р., 
стан виконавської дисципліни та контролю за виконанням документів в архіві 
області за І півріччя 2019 р.

19 серпня 2019 року
У читальному залі архіву до Дня незалежності України розміщено вистав-

ку архівних документів «Незалежній Україні – 28 років. (До 28-ї річниці Дня 
Незалежності України)». 

9 вересня 2019 року 
У читальному залі архіву розміщено виставку архівних документів 

«Україн ська закордонна преса про Установчий з’їзд (до 30-ї річниці Народ-
ного Руху України)».

30 вересня 2019 року
В архіві проведено засідання колегії, на якому розглянуто питання про 

план роботи Держархіву Запорізької обл. на ІV квартал 2019 р., хід виконання 
рішення колегії від 20.12.2017 р. № 8 «Про здійснення контролю за дотри-
манням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, 
станом архівної справи і діловодства, забезпеченням формування, комплек-
тування, збереженості, обліку та використання документів Національного ар-
хівного фонду України, їх упорядкуванням в установах-джерелах формування 
НАФ архівного відділу Запорізької райдержадміністрації за період з липня 
2016 року до грудня 2017 року».

У Державному архіві Івано-Франківської області

8 липня 2019 року
До 100-річчя від дня смерті політичного та військового діяча Д. Вітов-

ського на офіційному архіву у рубриці «Документальні online-виставки» роз-
міщена тематична онлайн виставка «Провідник Листопадового чину».

22 серпня 2019 року
Відбулося відкриття виставки архівних документів «З Україною в сер-

ці» (до Дня незалежності України). Працівники читального залу архіву під-
готували для відвідувачів фотодокументальні стенди, на яких демонструється 
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процес формування української державності та етапи здобуття Україною не-
залежності.

10 вересня 2019 року
До 75-х роковин початку депортації українців із території Лемківщини, 

Холмщини, Південного  Підляшшя та Любачівщини на офіційному вебсай-
ті архіву в рубриці «Документальні online-виставки» розміщена тематична 
онлайн виставка «Втрачений світ» .

У Державному архіві Львівської області
11 липня 2019 року
Наукова співробітниця відділу використання інформації документів архі-

ву О. Горбач відвідала семінар-тренінг «Підвищення ролі медіа-активності в 
роботі структурного підрозділу. Маркетинг у соціальних мережах», який про-
водився у приміщенні Львівської обласної державної адміністрації.

15 липня 2019 року
Заступниця директора – начальниця організаційно-аналітичного відділу 

Л. Білас взяла участь у семінарі для уповноважених осіб із питань запобі-
гання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації 
на тему: «Адміністративна відповідальність за вчинення корупційних пра-
вопорушень».

1 серпня 2019 року
Головна спеціалістка відділу формування Національного архівного фон-

ду та діловодства архіву Н. Пйоса відповідно до Постанови Центральної ви-
борчої комісії № 46 від 12.03.2012 р. та проведення позачергових виборів 
народних депутатів України 21 липня 2019 р. взяла участь у нараді-семінарі 
з питань завершення виборчого процесу позачергових виборів народних де-
путатів України та порядку передавання виборчої документації на державне 
зберігання до архівних установ.

7 серпня 2019 року
Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 

10.07.2019 р. «Про утворення організаційного комітету та затвердження пла-
ну заходів з відзначення 75-х роковин депортації українців з Лемківщини, 
Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бой-
ківщини у 1944–1951 роках» №4/5-664/3/0-19, заступниця директора архіву 
Г. Кордіяка взяла участь у засіданні Організаційного комітету облдержад-
міністрації з відзначення 75-х роковин депортації українців із Лемківщини, 
Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бой-
ківщини у 1944–1951 рр.

16 серпня 2019 року 
Заступниця директора – начальниця організаційно-аналітичного відділу 

Л. Білас взяла участь у семінарі для уповноважених осіб із питань запобі-
гання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації 
на тему: «Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту ін-
тересів».
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Оприлюднено онлайновий варіант тематичної виставки фото- та архівних 
документів «На шляху до Незалежності – До Дня Державного Прапора Украї-
ни та 28-ї річниці незалежності України» на офіційному веб-сайті архіву та на 
офіційних сторінках архіву у мережі Facebook;

Прес-реліз про документи Державного архіву Львівської області, що ви-
світлюють історію українського державотворення під назвою «На шляху до 
Незалежності – До Дня Державного Прапора України та 28-ї річниці неза-
лежності України» розміщено на веб-сайті Львівської облдержадміністрації, 
офіційних сторінках архіву у мережі Facebook та місцевих ЗМІ.

21 серпня 2019 року 
Відповідно до Указу Президента України від 11 липня 2019 р. № 513/2019 

р. «Про відзначення 28-ї річниці незалежності України», розпорядження голо-
ви облдержадміністрації від 26.07.2019 р. № 794/0/5-19 «Про відзначення 28-ї 
річниці незалежності України» Центральним державним історичним архівом 
України, м. Львів спільно з Держархівом Львівської обл. був організований 
круглий стіл та прослухано і обговорено лекцію кандидата історичних наук, 
доцента кафедри європейської інтеграції Львівського регіонального інституту 
державного управління НАДУ при Президентові України П. Когута на тему: 
«Гібридна війна в Україні на сучасному етапі». 

23 серпня 2019 року 
Працівники архіву брали участь в урочистій церемонії підняття Держав-

ного Прапора України за участі керівництва Львівської облдержадміністрації, 
обласної ради, керівників структурних підрозділів Львівської облдержадміні-
страції, громадськості, місцевих ЗМІ.

6 вересня 2019 року 
Оприлюднено онлайновий варіант тематичної виставки фото- та архів-

них документів «75-ті роковини депортації українців з Лемківщини, Надсян-
ня, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 
1944–1951 роках» » на офіційному вебсайті архіву та на офіційних сторінках 
архіву у мережі Facebook.

Прес-реліз про документи архіву, що висвітлюють історію українського 
народу під назвою: «75-ті роковини депортації українців з Лемківщини, Над-
сяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщи-
ни у 1944–1951 рр.» розміщено на вебсайті Львівської облдержадміністрації, 
офіційних сторінках архіву у мережі Facebook та місцевих ЗМІ.

12 вересня 2019 року 
Заступниця директора – начальниця організаційно-аналітичного відділу 

Л. Білас взяла участь у семінарі для уповноважених осіб із питань запобігання 
та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації на тему: 
«Правила етичної поведінки. Доброчесність на державній службі».

13 вересня 2019 року 
Заступниця начальника організаційно-аналітичного відділу О. Рак взяла 

участь у семінарі для відповідальних за забезпечення доступу до публічної 
інформації структурних підрозділів облдержадміністрації на тему: «Загальні 
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засади доступу до публічної інформації. Правовий режим інформації з обме-
женим доступом», «Правові аспекти оприлюднення публічної інформації ор-
ганами місцевого самоврядування». 

На офіційному вебсайті архіву у рубриці «Фонди» розміщено список лік-
відованих установ, підприємств і організацій державної та приватної форми 
власності у Львівській області, документи з особового складу яких надійшли 
на державне зберігання до архівних відділів райдержадміністрацій та міських 
рад, трудових архівів.

У Державному архіві Полтавської області
25 липня року
Підготовлено документальну виставку «З історії становлення Православ’я 

на Полтавщині» до Дня хрещення Київської Русі – України. Виставку розмі-
щено на офіційному вебсайті архіву у рубриці «Виставки он-лайн».

липень
У Матеріалах Дев’ятих Петлюрівських наукових читань, проведених 

у Полтаві 24.05.2019 р. (число 8) опубліковано статті заступника директо-
ра – начальника відділу інформації та використання документів Т. Пустовіта 
«Спогади Бориса Юрьєва-Пековця («Берко») – цінне джерело з історії РУП та 
УСДРП», «Стрілець В. В. Недрукований лист Симона Петлюри з Лук’янів-
ської в’язниці» та стаття старшого наукового співробітника архіву В. Сушка 
«Реклама на Полтавщині на початку ХХ століття».

22 серпня 2019 року
У приміщенні Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричев-

ського було відкрито документальну виставку «Літопис української держав-
ності» до Дня незалежності України. 

Заступник директора – начальник відділу інформації та використання до-
кументів Т. Пустовіт взяв участь у презентації наукового збірника «Полтав-
ська Петлюріана. Число 8. Матеріали Дев’ятих Петлюрівських читань, про-
ведених у Полтаві, та до Дня Державного Прапора України». Співвидавцем 
збірника є Держархів Полтавської обл. 

24 серпня 2019 року
Заступник директора – начальник відділу інформації та використання 

документів Т. Пустовіт взяв участь у радіопередачі до 28-ї річниці неза-
лежності України на філії ПАТ «НСТУ» Полтавська регіональна дирекція 
«Лтава».

23–24 серпня 2019 року
Керівництво та працівники архіву взяли участь в урочистих заходах Пол-

тавської обласної державної адміністрації до Дня незалежності України.

29 серпня 2019 року
Керівництво та працівники архіву взяли участь в урочистих заходах Пол-

тавської обласної державної адміністрації з нагоди Дня пам’яті захисників 
України.

АРХІВНА ХРОНІКА



235

4 вересня 2019 року
Заступник директора – начальник відділу інформації та використання до-

кументів Т. Пустовіт взяв участь у краєзнавчих читаннях у Полтавській об-
ласній універсальній науковій бібліотеці імені І. П. Котляревського «Будеш, 
батьку, панувати», приурочених до 250-річчя від дня народження І. Котлярев-
ського, з виступом «Відзначення 150-річчя від дня народження І. П. Котля-
ревського у Полтаві».

9 вересня 2019 року
Керівництво та працівники архіву взяли участь в урочистих заходах Пол-

тавської обласної державної адміністрації з нагоди 250-ї річниці від дня на-
родження І. Котляревського.

11 вересня 2019 року
У газеті «Вечірня Полтава» опубліковано статтю заступника директора, 

начальника відділу інформації та використання документів архіву Т. Пустові-
та «Як відзначали 150-ліття з дня народження Івана Котляревського в Полта-
ві: за матеріалами місцевої преси».

13 вересня 2019 року
У газеті «Зоря Полтавщини» опубліковано статтю заступника директо-

ра –начальника відділу інформації та використання документів Т. Пустовіта 
«Сто років тому: злочини більшовиків проти представників духовенства вліт-
ку 1919 року».

17 вересня 2019 року
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопа-

да 2015 р. № 1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної 
стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року» для працівників архі-
ву спільно із Полтавським обласним центром перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самовря-
дування, державних підприємств, установ і організацій проведено лекцію з 
елементами тренінгу «Добробут громадян як фактор розвитку держав: міжна-
родний та вітчизняний досвід». Для проведення лекції запрошено кандидатку 
історичних наук, доцентку кафедри правознавства, докторантку Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Т. Жалій.

21 вересня 2019 року
Керівництво та працівники архіву взяли участь в урочистих заходах Пол-

тавської обласної державної адміністрації з нагоди 75-ї річниці проведення 
спільної повітряної стратегічної операції «Френтік» з Полтавського аеродром-
ного вузла.

25 вересня 2019 року
Відбулося засідання колегії архіву.

26 вересня 2019 року
Заступник директора – начальник відділу інформації та використання до-

кументів Т. Пустовіт взяв участь у відзначенні 30-ї річниці створення Полтав-
ської обласної організації Народного Руху України.
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30 вересня 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву розміщено онлайн виставку до 76-ї річни-

ці визволення Полтавщини від нацистських окупантів у роки Другої світової 
війни.

У Державному архіві Рівненської області
2 липня 2019 року 
У рамках реалізації культурного проекту «Модерний архів» в архіві від-

бувся майстер-клас «Вивчаємо історію роду разом». Учасниками заходу були 
15 учителів Рівненщини. Саме через них працівники архіву намагалися донести 
до молодого покоління важливість традицій знати і шанувати своїх предків.

Здійснено комплексну перевірку роботи архівного підрозділу Управління 
культури і туризму Рівненської облдержадміністрації.

На сторінці у Facebook відділу використання інформації документів роз-
міщено 51 публікацію за документами архіву з краєзнавчої тематики.

1 серпня 2019 року
Відбулося засідання колегії архіву, на якому розглянуто питання: про стан 

усунення недоліків, виявлених попередньою перевіркою в діяльності архівно-
го відділу Гощанської райдержадміністрації; стан виконання законодавства 
про Національний архівний фонд та архівні установи в архівному відділі Рів-
ненської міської ради; підсумки роботи державних архівних установ області 
за І півріччя 2019 р.; підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли 
до держархіву області за І півріччя 2019 р.

9 серпня 2019 року
Здійснено комплексну перевірку роботи архівного підрозділу Управління 

містобудування та архітектури виконкому Рівненської міської ради.

23 серпня 2019 року
У корпусі № 1 архіву (вул. С. Бандери, 26-а) розпочалося експонування 

виставки архівних документів, присвяченої 28-й річниці незалежності Украї-
ни, – «На шляху до Незалежності» та виставки архівних документів, присвя-
ченої 30-річчю створення Народного руху України, – «Наш Рух: так творилася 
історія».

У корпусі № 2 архіву (вул. Кавказька, 8) розпочалося експонування ви-
ставки архівних документів, присвяченої Дню Державного Прапора Украї-
ни, – «Тризуб і прапор. З історії української символіки».

31 серпня 2019 року 
У рамках реалізації культурного проекту «Модерний архів» в архіві від-

бувся майстер-клас «Вивчаємо історію роду разом». У заході взяли участь 
19 громадян – жителів м. Рівного та представників із Хмельницької області. 

Підготовлено статтю щодо еміграційних процесів на Рівненщині на по-
чатку XX ст. «Під блакитним небом Аргентини», яка опублікована в газеті 
«Рівне вечірнє».

Підготовлено радіопередачу про проведення майстер-класу «Вивчаємо іс-
торію роду разом» для UA Суспільне, Культура (Київ).
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У серпні 2019 р. на сторінці у Facebook відділу використання інформації 
документів архіву розміщено 52 публікації за документами архіву з краєзнав-
чої тематики.

У Державному архіві Сумської області
2 липня 2019 року
На сайті архіву у рубриці «Виставки» була розміщена документальна 

виставка за документами ЦДІАК України та Держархіву Сумської обл. до 
360-річчя перемоги козацького війська під проводом гетьмана І. Виговського 
в Конотопській битві 1659 р. Документи, що експонуються, зокрема, унікаль-
ний документ «Маніфест від імені Війська Запорозького до володарів Євро-
пи», відображають передумови і причини війни.

23 серпня 2019 року 
До 28-ї річниці проголошення незалежності України у читальному залі 

архіву відкрито фотодокументальну виставку. До експозиції увійшли історич-
ні документи із фондів і колекцій Держархіву Сумської обл. та зібрань Націо-
нального архівного фонду.

9 вересня 2019 року 
На сайті архіву у рубриці «Виставки» презентована документальна ви-

ставка, присвячена 75-м роковинам депортації українців із Лемківщини, Над-
сяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщи-
ни у 1944–1951 рр. В експозиції представлені документи із фондів Держархіву 
Сумської обл., ЦДАВО України, ЦДАГО України.

До роковин початку примусового виселення українців із Польщі у ру-
бриці «Статті» розміщена стаття під назвою «Депортація, а не добровільна 
евакуація».

13 вересня 2019 року
Відділом формування НАФ та діловодства архіву для працівників діло-

водних служб та архівних підрозділів обласних організацій списку № 1 – дже-
рел формування НАФ проведено семінар на тему: «Проблемні питання в про-
веденні науково-технічного опрацювання документів і складанні описів справ 
установ». У ході семінару учасники поділилися власними досягненнями з 
питань науково-технічного опрацювання документів постійного зберігання та 
кадрових питань (особового складу), отримали методичну допомогу та прак-
тичні навички з підшивання особових справ звільнених працівників. Семінар 
завершився цікавою екскурсією до архівосховища.

У Державному архіві Тернопільської області
11 липня 2019 року
Головна спеціалістка О. Волинець взяла участь у тренінгу на тему: «Пра-

вові та практичні аспекти доступу до публічної інформації та захисту персо-
нальних даних», що проходив у Тернопільському регіональному центрі пере-
підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та орга-
нізацій.

АРХІВНА ХРОНІКА



238

Приміщення колишнього монастиря, які були у користуванні обласного 
архіву, остаточно перейшли у користування Тернопільсько-Зборівської ар-
хиєпархії УГКЦ. В. о. голови Тернопільської облдержадміністрації І. Крисак 
разом із архієпископом і митрополитом Тернопільсько-Зборівським Василієм 
(Семенюком) оглянув звільнені зали, обговорив можливі перспективи для їх-
нього використання, а, відтак, передав архієрею ключі. У заході взяли участь 
працівники держархіву області.

28 липня 2019 року
Працівники архіву взяли участь у святкових заходах з нагоди відзначення 

в області хрещення Русі-України в Тернополі.

3–4 серпня 2019 року
Працівники архіву взяли участь у 20-му Міжнародному фестивалі лем-

ківської культури «Дзвони Лемківщини» у м. Монастириська Тернопіль-
ської області. У рамках заходу відбулося відкриття виїзної банерної виставки 
«У нашім серці та земля, в яку вросло коріння роду» (до 75-ї річниці початку 
депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підля-
шшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 рр.)

23 серпня 2019 року
Відбулося відкриття банерної виставки «Живи у віках, Україно!» (до 28-ї 

річниці проголошення незалежності України.

23–24 серпня 2019 року
Колектив архіву взяв участь у святкових заходах до Дня Державного Пра-

пора України та 28-ї річниці проголошення незалежності України.

10 вересня 2019 року
У приміщенні архіву відкрито документальну виставку «У нашім серці та 

земля, в яку виросло коріння роду», приурочену до Дня пам’яті депортованих 
українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Лю-
бачівщини і Західної Бойківщини у 1944–1947 рр. 

У Державному архіві Харківської області
3 липня 2019 року 
Архівним відділом Чугуївської районної державної адміністрації Харків-

ської області проведено семінар для працівників трудових архівів органів міс-
цевого самоврядування. У семінарі взяли участь представники сільських та 
селищних рад Чугуївського району.

2 серпня 2019 року 
Працівники Архівного відділу Чугуївської районної державної адміні-

страції Харківської області взяли участь у заходах з нагоди 175-річчя з дня 
народження художника І. Рєпіна.

Працівники архіву відвідали Художньо-меморіальний музей І. Рєпіна та 
взяли участь в урочистому покладанні квітів до пам’ятника художнику на те-
риторії музею-садиби.

АРХІВНА ХРОНІКА



239

22 серпня 2019 року
У приміщенні архіву відкрито виставку документів і матеріалів «До Дня 

Державного Прапора України та Дня Незалежності України».

23 серпня 2019 року 
Співробітники архіву відвідали урочистий концерт, присвячений Дню 

Державного Прапора України та Дню незалежності України, який відбувся у 
Великий залі Харківській філармонії.

Того ж дня в урочистій церемонії підняття Державного Прапора України 
на майдані Конституції разом із керівництвом обласної державної адміністра-
ції, обласної та міської рад, структурними підрозділами Харківської обласної 
державної адміністрації, військовими, духовенством та громадськістю взяли 
участь заступник директора Держархіву Харківської обл. Є. Кущ та началь-
ниця відділу інформації, використання документів та документального забез-
печення архіву М. Ельксніт.

24 серпня 2019 року
В урочистій церемонії покладання квітів до пам’ятника Незалежності 

України на майдані Конституції з нагоди Дня незалежності України разом із 
керівництвом обласної державної адміністрації, обласної та міської рад, струк-
турними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації Харків-
ської області, військовими, духовенством та громадськістю взяли участь за-
ступник директора Держархіву Харківської обл. Є. Кущ та начальниця відділу 
інформації, використання документів та документального забезпечення архіву 
М. Ельксніт.

5 та 6 вересня 2019 року
У роботі семінару-тренінгу «Співпраця органів державної влади та інсти-

тутів громадянського суспільства в процесі формування та реалізації держав-
ної, регіональної політики» взяла участь начальниця відділу інформації, ви-
користання документів та документального забезпечення архіву М. Ельксніт.

11 вересня 2019 року 
У приміщенні архіву відкрито виставку архівних документів, присвяче-

ну 155-річчю від дня народження видатного українського поета, публіциста 
П. Грабовського.

У Державному архіві Херсонської області
Липень 2019 року
Працівниками архіву згідно з планом роботи проведено комплексні пе-

ревіряння стану діловодства, роботи експертної комісії і збереженості доку-
ментів Публічного акціонерного товариства «Херсонський завод «Судмаш», 
Херсонської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, 
Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гонча-
ра. У ході перевіряння вивчено основні напрями діяльності, що охоплюють 
питання організації діловодства, забезпечення збереженості документів та 
роботи експертних комісій установ, надано консультації з дотримання вимог 
інструкції з діловодства і правил організації діловодства та архівного збері-
гання документів, планування роботи архіву та ЕК, організації перевіряння 
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наявності і стану справ та оформлення його результатів, рекомендації щодо 
усунення виявлених недоліків.

22-26 липня 2019 року
Згідно з планом роботи Херсонської обласної державної адміністрації 

групою фахівців архіву проведено комплексну перевірку стану архівної спра-
ви в Іванівському районі, під час якої обстежено роботу архівного сектору 
районної державної адміністрації, районного суду, трудового архіву району.

За підсумками перевірки відбулася зустріч керівниці групи, заступниці 
директора держархіву області – начальниці організаційно-аналітичного відді-
лу Г. Проценко з головою Іванівської районної ради Л. Павленко, на якій обго-
ворено актуальні питання забезпечення збереженості документів із кадрових 
питань (особового складу) ліквідованих підприємств, установ та організацій 
у процесі впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні.

19 серпня 2019 року
Відбулося чергове засідання ЕПК архіву, на якому обговорювалися за-

уваження і недоліки, виявлені у ході комплексної перевірки стану архівної 
справи в архіві робочою групою Укрдержархіву, щодо оформлення протоко-
лів, детального висвітлення процесу обговорення питань на засіданнях ЕПК.

Розглядалися доповідні записки про внесення змін до списків уста-
нов-джерел формування НАФ у зоні комплектування держархіву області – 
перенесення музеїв та бібліотек зі списку № 1 до списку № 2; переймену-
вання Державного підприємства «Херсонський завод суднового обладнання 
та суднової арматури» в публічне акціонерне товариство «Херсонський завод 
«Судмаш»; виключення зі списку № 1 Херсонської дирекції АТ Укрпошта, 
що перетворена в філію без статусу юридичної особи; доповідна записка про 
склад і зміст документів Т. Лебідь – народного вчителя України; інструкція з 
діловодства і документування управлінської інформації в електронній формі 
та організації роботи з електронними документами в діловодстві Херсонської 
обласної державної адміністрації, удосконалена з урахуванням змін, внесених 
згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 992 від 07.11.2018, № 375 
від 17.04.2019; описи справ постійного зберігання, з кадрових питань (особо-
вого складу), акти про вилучення для знищення документів, не включених до 
складу НАФ; положення про архів, номенклатури справ підприємств, установ 
і організацій у зоні комплектування держархіву області, архівних відділів і 
секторів райдержадміністрацій, міськрад.

21 серпня 2019 року
До Дня незалежності України у приміщенні архіву відкрито виставку ар-

хівних документів із фондів держархіву області та центральних державних 
архівів України. На виставці представлено документи органів державної вла-
ди та органів місцевого самоврядування, місцевих засобів масової інформації, 
політичних партій та громадських об’єднань, воїнів АТО, громадських діячів, 
фотохудожників. У документах 1989–1991 рр. висвітлено боротьбу за сувере-
нізацію України, розвиток її мови та культури; у документах за серпень-гру-
день 1991 р. відображено події декомунізації, підняття над обласною радою 
синьо-жовтого прапора, участь у Всеукраїнському референдумі щодо під-
тримки Декларації про державний суверенітет України тощо. Особливе заці-
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кавлення викликали представлені на виставці тексти радіопередач обласного 
радіо, публікації у херсонських газетах, опитування кореспондентами місце-
вих жителів. У документах 1992–2017 рр. висвітлено окремі загальнодержавні 
та місцеві події – складові формування незалежності України.

22 серпня 2019 року
Відбулося засідання колегії архіву, на якому обговорено стан архівної 

справи в Іванівському районі, підсумки роботи архівних установ області за 
перше півріччя 2019 р., стан підготовки архівних установ до роботи в осін-
ньо-зимовий період, стан роботи із зверненнями громадян, співпрацю зі ЗМІ.

4–5 вересня 2019 року
Згідно з планом роботи Херсонської обласної державної адміністрації гру-

пою фахівців архіву проведено комплексну перевірку стану архівної справи у 
Каховському районі, під час якої обстежено роботу архівного сектору районної 
державної адміністрації. Актуальні питання архівної справи в районі обговоре-
но з керівницею апарату районної державної адміністрації Т. Васильєвою.

У Державному архіві Чернігівської області
26 липня 2019 року
Розпочато експонування фотодокументальної виставки «Храми землі 

Чернігівської». Теле- та радіожурналістами філії НТКУ «Чернігівська регіо-
нальна дирекція», представниками ЗАТ Дитинець ТРК підготовлено сюжети 
й знято фоторяд для розміщення у випусках новин. 

6 серпня 2019 року
Розпочато експонування фотодокументальної виставки «До 200-річчя від 

дня народження Пантелеймона Олександровича Куліша (1819–1897)». Теле- 
та радіожурналістами філії НТКУ «Чернігівська регіональна дирекція», пред-
ставниками ЗАТ Дитинець ТРК підготовлено сюжети й знято фоторяд для 
розміщення у випусках новин.

22 серпня 2019 року
Відкрито фотодокументальну виставку, присвячену 28-й річниці незалеж-

ності України. Теле- та радіожурналісти філії НТКУ «Чернігівська регіональ-
на дирекція», ТРА «Новий Чернігів», ЗАТ Дитинець ТРК підготували сюжети 
й зняли фоторяд для розміщення у випусках новин. 

9 вересня 2019 року
Розпочато експонування фотодокументальної виставки, присвяченої 

125-й річниці від дня народження О. Довженка, – «Співець зачарованої Дес-
ни». Теле- та радіожурналісти філії НТКУ «Чернігівська регіональна дирек-
ція», ТРА «Новий Чернігів», ЗАТ Дитинець ТРК підготували сюжети й зняли 
фоторяд для розміщення у випусках новин. 

20 вересня 2019 року
Розпочалося експонування фотодокументальної виставки, присвяченої 

76-й річниці вигнання нацистських окупантів із Чернігівщини.


