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У Державній архівній службі України (Укрдержархіві)
2 жовтня 2019 року
До Центрального державного архіву зарубіжної україніки надійшли нові
документи українського діаспорного діяча, депутата Ради Європи С. Терлецького (1926–2006).
9 жовтня 2019 року
Відбулося засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву.
5 листопада 2019 року
Відбулося засідання Центральної експертно-перевірної комісії Укрдержархіву.
Відбулося засідання науково-видавничої ради Укрдержархіву.
12 листопада 2019 року
Відбулося спільне засідання громадської та науково-експертної рад при
Укрдержархіві.
3 грудня 2019 року
Перший заступник Міністра юстиції України Є. Горовець представив керівникам і відповідальним працівникам Укрдержархіву та центральних державних архівних установ новопризначеного Голову Державної архівної служби України А. Хромова.
11 грудня 2019 року
Голова Державної архівної служби України А. Хромов привітав фіналістів та вручив відзнаки членам журі Всеукраїнського літературного конкурсу
творів на тему збереження довкілля для дітей і юнацтва «Природи ніжний
пагінець».
12 грудня 2019 року
Укрдержархів відреагував на проблеми у роботі користувачів Державного
архіву Одеської області і провів позапланову тематичну перевірку архівної
установи.
16 грудня 2019 року
Нормативно-методична комісія Укрдержархіву схвалила зміни до проєкту Тематичного плану науково-дослідних робіт.
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17 грудня 2019 року
Укрдержархів відреагував на звернення користувачів щодо закриття читальних залів державних архівів.
18 грудня 2019 року
Оцифрування описів архівних документів стане пріоритетом у роботі державних архівів у 2020 р.
Журнал «Архіви України» пропонує свої шпальти авторам оригінальних
статей, знаним науковцям і новій генерації дослідників.
19 грудня 2019 року
Архівні документи до 100-річчя Першого Зимового походу Армії УНР
презентували у залі очікування для військовослужбовців Центрального залізничного вокзалу м. Києва.
20 грудня 2019 року
Громадська та науково-експертна ради при Укрдержархіві активно долучаються до обговорення проєкту «Порядок визначення вартості та надання
платних послуг (робіт), які виконуються архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів».

У Центральному державному архіві вищих органів влади
та управління України (ЦДАВО України)
1 жовтня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено добірку документів «Календар
Української революції. Жовтень 1919 р.».
11 жовтня 2019 року
До Дня захисника України в читальному залі архіву експонувалися оригінали документів із фондів архіву, що висвітлюють відродження традицій
українського козацтва в добу Української революції 1917–1921 років.
28 жовтня 2019 року
У рамках проєкту «Гортаючи архівні сторінки» в читальному залі архіву
презентовано електронну добірку архівних документів «До 75-ї річниці вигнання нацистських окупантів із України».
29 жовтня 2019 року
Організовано оглядову екскурсію архівом для студентів 1 курсу магістратури спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» денної та заочної форм
навчання факультету менеджменту освіти та науки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Відбулося засідання ЕПК архіву.
4 листопада 2019 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено добірку документів «Календар
Української революції. Листопад 1919 р.».
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7 листопада 2019 року
Під головуванням директора архіву О. Буханця відбулося засідання колегії архіву, на якому розглянуто підсумки роботи установи за 9 місяців 2019 р.
та визначено найважливіші завдання і пріоритети в роботі до кінця поточного
року.
15 листопада 2019 року
На базі архіву було проведено науково-методичний семінар для студентів 3-го курсу історичного факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Під час семінару студенти ознайомилися з архівно-документальною джерельною базою з історії національно-визвольної боротьби
України у 1917–1921 рр.
22 листопада 2019 року
У читальному залі архіву відбулася презентація оригіналів документів
із фондів архіву, що висвітлюють одну з найстрашніших трагедій сучасної
історії України – Голодомор 1932–1933 рр. Коментарі до представлених документів надали директор архіву О. Буханець, заступниця директора архіву
Н. Маковська та начальниця відділу використання інформації документів архіву О. Єфремова. Загалом під час заходу відвідувачі архіву та журналісти
мали змогу ознайомитися з постановами РНК УСРР, обіжниками Наркомзему
УСРР, оригіналами заяв, скарг, листів селян, матеріалами закордонної преси.
В архіві відбулися зйомки архівних документів, які висвітлюють Голодомор в Україні 1932–1933 рр. Відзнятий матеріал увійшов до сюжету «День
пам’яті жертв Голодоморів», що вийшов у ефір 23 листопада 2019 р. на телеканалі «ТРК Україна».
25 листопада 2019 року
В архіві організовано відеозйомку архівних документів для програми
ТСН телеканалу «1+1».
28 листопада 2019 року
Директор архіву О. Буханець та заступниця директора архіву Н. Маковська взяли участь у роботі ХХ Джерелознавчих читань «Архівознавство в контексті історичної пам’яті та цифровізації суспільства», присвячених 75-річчю
від дня заснування кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної
науки історичного факультету Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.
Оригінали документів із фондів архіву були презентовані в експозиції
квест-музею «Сила підпису» в Київській міській галереї мистецтв «Лавра».
Листопад 2019 року
На державне зберігання до архіву надійшли документи Державного комітету телебачення і радіомовлення України за 1999–2003 рр., Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг за
2011–2018 рр., підвідомчих організацій Міністерства побутового обслуговування населення УРСР та Українського державного союзу об’єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення (Укрсоюзсервісу)
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(об’єднаний фонд) за 1974–1997 рр. та Фонду державного майна України за
1991–2001 рр.
3 грудня 2019 року
Архів відвідали Перший заступник Міністра юстиції України Є. Горовець,
Голова Державної архівної служби України А. Хромов, перший заступник Голови Укрдержархіву І. Кісіль та директор департаменту взаємодії з органами
державної влади Міністерства юстиції України І. Лозінський. Під час відвідування архівного сховища директор архіву О. Буханець ознайомив присутніх
з основними напрямами діяльності архіву, а також звернув увагу на проблеми,
що вимагають невідкладного вирішення.
5 грудня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено добірку документів «Календар
Української революції. Грудень 1919 р.».
До Дня Збройних Сил України на вебсайті архіву на сторінці «Документальні виставки on-line» у рубриці «Пам’ятні дати» опубліковано виставку документів «Армія... кров’ю писала живу осяйну, безсмертну легенду боротьби
і перемоги...» до 100-річчя Першого Зимового походу Армії УНР.
6 грудня 2019 року
До Дня Збройних Сил України та 100-річчя Першого Зимового походу
Армії Української Народної Республіки в читальному залі архіву експонувалися оригінали з фондів архіву, зокрема накази Командувача Запорізької
збірної дивізії М. Омеляновича-Павленка за грудень 1919 р., документи про
бойовий орден Армії УНР «Залізний Хрест», спогади М. Омеляновича-Павленка «По ворожих запіллях», Я. Христича «На роздоріжжі – у трикутнику»,
звіт-спогади полковника М. Крата «Вапнярський прорив», Грамота Української Народної Республіки про нагородження Орденом «Залізний Хрест» за
похід і бої з 6 грудня 1919 р. до 6 травня 1920 р.
12 грудня 2019 року
Збірник архівних документів «Щедрик» проти «русского мира». Місія
капели Олександра Кошиця (1919–1924)» (автор-упорядник – Т. Пересунько)
став переможцем конкурсу імені Василя Веретенникова у галузі архівознавства, археографії і документознавства. Цей видавничий проєкт був підготовлений за участі Інституту української археографії і джерелознавства імені
М. С. Грушевського НАН України (головна організація) та архіву(установа-співвиконавець).
16 грудня 2019 року
Розпочато оцифрування документів з історії Західноукраїнської Народної
Республіки, що зберігаються в ЦДАВО України.
19 грудня 2019 року
На Центральному залізничному вокзалі м. Києва в залі очікування для
військовослужбовців розміщено виставку «Армія... кров’ю писала живу осяйну, безсмертну легенду боротьби і перемоги...» до 100-річчя Першого Зимового походу Армії Української Народної Республіки. З нагоди відкриття
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виставки з промовами виступили Голова Державної архівної служби України
А. Хромов, директор архіву О. Буханець та завідувач Музею Української революції 1917–1921 років О. Кучерук. Слова, що стали назвою виставки, взято з промови до 55-ї річниці Зимового походу учасника тих подій та голови
Союзу українських ветеранів у США В. Филоновича. Загалом, до експозиції
увійшло 89 документів з 20-ти фондів ЦДАВО України. Серед документів –
листування Голови Директорії, Головного Отамана військ УНР С. Петлюри,
накази Командувача Запорізької збірної дивізії М. Омеляновича-Павленка,
статут відзнаки «Залізний Хрест», Грамота УНР про нагородження Орденом
«Залізний Хрест» за похід і бої з 6 грудня 1919 р. до 6 травня 1920 р., фотографії та спогади учасників Першого Зимового походу.

У Центральному державному архіві
громадських об’єднань України (ЦДАГО України)
2–3 жовтня 2019 року
Начальниця відділу забезпечення збереженості та обліку документів архіву А. Іщук взяла участь у роботі семінару «Нормативно-правове та методичне забезпечення організації діловодства, архівного зберігання документів
у первинних, об’єднаних профспілкових організаціях Атомпрофспілки», організованого Центральним комітетом Професійної спілки працівників атомної
енергетики та промисловості України.
5 жовтня 2019 року
До Всесвітнього дня вчителів та Дня працівників освіти в Україні на сторінці архіву в соціальній мережі Facebook розміщено документи із фондів архіву.
8 жовтня 2019 року
Директорка архіву О. Бажан провела семінарське заняття на тему: «Комплектування, збереженість, використання документів Національного архівного
фонду на прикладі Центрального державного архіву громадських об’єднань
України» для студентів 1-го курсу спеціальностей «Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа» та «Управління інформаційною безпекою» Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»
10 жовтня 2019 року
До 130-річчя від дня народження українського поета, літературознавця,
перекладача М. Драй-Хмари на сторінці архіву в соціальній мережі Facebook
розміщено документи з його архівної кримінальної справи.
19 жовтня 2019 року
До Дня працівників целюлозно-паперової промисловості на сторінці архіву в соціальній мережі Facebook розміщено добірку архівних документів з
історії розвитку цієї галузі економіки в другій половині ХХ ст.
28 жовтня 2019 року
До 75-ї річниці вигнання нацистських окупантів із території України на
веб-сайті архіву розміщено виставку документів із фондів архіву «Вони пережили нацистську окупацію. Свідчення, зафіксовані у спогадах та щоденниках
очевидців», в якій представлено комплекс маловідомих архівних документів
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періоду Другої світової війни – джерел усної історії (щоденники, спогади, стенограми бесід з очевидцями тих подій).
На веб-сайті архіву в рубриці «Фонди» розміщено оцифровані описи
Ф. № 7 «Центральний комітет Ленінської комуністичної спілки молоді України (Молодь за демократичний соціалізм)»: оп. 15 «Стенограми і протоколи
з’їздів, пленумів, засідань Бюро і Секретаріату ЦК ЛКСМУ, інші документи
загального відділу ЦК ЛКСМУ (1958-1964)» та оп. 16 «Стенограми і протоколи конференцій, пленумів, активів, зборів та засідань бюро обкомів ЛКСМУ
(1959–1966)».
9 листопада 2019 року
До Дня української писемності та мови на сторінці архіву в соціальній
мережі Facebook розміщено архівні документи.
12 листопада 2019 року
В архіві відбувся семінар на тему: «Паспортизація архівних підрозділів
громадських формувань: актуальні питання», в якому взяли участь представники центральних виконавчих апаратів політичних партій, професійних спілок та громадських організацій.
13 листопада 2019 року
До 130-річчя від дня народження українського письменника-сатирика
Остапа Вишні (П. М. Губенка) на сторінці архіву в соціальній мережі Facebook
розміщено добірку документів із фондів архіву про його життя та творчу
діяльність.
18 листопада 2019 року
До 160-річчя від дня народження українського державного, громадського, політичного діяча К. Левицького на сторінці архіву в соціальній мережі
Facebook розміщено його спогади про листопадові події 1918 р. у Західній
Україні.
20 листопада 2019 року
До 15-ї річниці Помаранчевої революції на веб-сайті архіву презентовано
виставку документів із фондів архіву про події Майдану 2004 р.
21 листопада 2019 року
До Дня Гідності та Свободи на сторінці архіву в соціальній мережі
Facebook розміщено архівні документи із Ф. № 355 «Колекція документів, що
висвітлюють події Євромайдану (Революції Гідності) (2013–2014 рр.)», комплектування якого триває.
23 листопада 2019 року
Директорка архіву О. Бажан взяла участь у прямому ефірі програми
Українського радіо «Дзеркало історії», де розповіла про склад і зміст архівних
документів, що стосуються Голодомору 1932–1933 рр., умови доступу до них,
а також нові архівні знахідки з цієї тематики.
До Дня пам’яті жертв Голодоморів на сторінці архіву в соціальній мережі
Facebook розміщено документи із фондів архіву.
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26 листопада 2019 року
Заступниця директорки архіву Т. Красавіна і начальниця відділу забезпечення збереженості та обліку документів архіву А. Іщук взяли участь у розширеному засіданні президії Ради національних спільнот України, яке відбулося
в Українському фонді культури імені Бориса Олійника.
28 листопада 2019 року
Директорка архіву О. Бажан взяла участь у ХХ джерелознавчих читаннях
на тему: «Архівознавство в контексті історичної пам’яті та цифровізації суспільства», присвячених 75-річчю від дня заснування кафедри архівознавства
та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
Документи із фондів архіву презентовані в експозиції першого в Україні
квест-музею «Сила підпису», що відкрився у Київській міській галереї мистецтв «Лавра».
6 грудня 2019 року
До 100-річчя від дня початку 1-го Зимового походу Армії Української Народної Республіки на сторінці архіву в соціальній мережі Facebook розміщено
документи української військової еміграції, що зберігаються в архіві.
13 грудня 2019 року
У рамках проведення Всеукраїнського тижня права в архіву відбувся
круглий стіл на тему: «Дискусійні питання реалізації прав людини на доступ
до публічної інформації та захист персональних даних у діяльності архівних
установ України».

У Центральному державному архіві-музеї
літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України)
3 жовтня 2019 року
У рамках віртуального проєкту «АРХІВажлива СПРАВА» та з нагоди
120-річчя від дня народження на інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене українському письменнику, лауреату Шевченківської премії К. Гордієнку (1899–1993).
4 жовтня 2019 року
У рамках реалізації програм із національно-патріотичного виховання дітей та молоді на території архівно-музейного комплексу «Літературно-мистецькі Плюти» спільно з Київською організацією Спілки письменників України пройшли тренінги для дітей та молоді Київської області.
Відбулася зустріч-знайомство колективу архіву-музею з фондоутворювачем – українським художником А. Ошеровим, виставка творів якого експонується у архіві-музеї.
7 жовтня 2019 року
У рамках віртуального проєкту «АРХІВажлива СПРАВА» та з нагоди відзначення 95-річчя від дня народження на інформаційних ресурсах архіву-му-

АРХІВНА ХРОНІКА

275

зею у мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене
українському письменнику, поету та громадському діячеві В. Дарді (1924–
1992).
8 жовтня 2019 року
Для групи студентів ІV курсу історичного факультету Київського університету імені Бориса Грінченка було проведено оглядову екскурсію, яка
включала в себе: екскурс в історію стародавньої будівлі Софійської бурси
та Архіву-музею, ознайомлення з роботою основних відділів установи, огляд
експозицій виставкових проєктів.
23 жовтня 2019 року
У рамках нового проєкту в архіві-музеї відбулася низка знакових подій:
презентація виставки художніх творів українського художника Б. Гінзбурга
«Палаюче мистецтвом серце», підписання угоди про прийом у дар архівом-музеєм мистецького спадку українського художника Б. Гінзбурга, літературний
перформанс від студентів акторського курсу Інституту сучасного мистецтва
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
24 жовтня 2019 року
У рамках літературно-музичного проєкту «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» відбувся авторський вечір «У мандри з листами класиків. Епістолярна
спадщина письменників і митців у творах українського письменника О. Балабка (М. Гоголь, М. Коцюбинський, В. Винниченко, М. Башкирцева, С. Лифар, С. Крушельницька, О. Вертинський)».
28 жовтня 2019 року
У рамках віртуального проєкту «АРХІВажлива СПРАВА» та з нагоди
відзначення 90-річчя від дня народження на інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене українському письменнику, поету, прозаїку, сценаристу та перекладачеві
П. Сингаївському (1929–1995).
29 жовтня 2019 року
У рамках віртуального проєкту «Архів-музей на допомогу вчителям» на
інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене українському письменнику, літературознавцю, жертві політичних репресій 1930-х років А. Костенку (1908–1997).
4 листопада 2019 року
У рамках віртуального проєкту «АРХІВажлива СПРАВА» та з нагоди
відзначення 100-річчя від дня народження на інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене українському письменнику, лауреату Шевченківської премії (1996) В. Міняйлу (1919–2018).
8 листопада 2019 року
Відбулося чергове засідання Науково-методичної ради архіву-музею, на
якому були розглянуті публікації співробітників.
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12 листопада 2019 року
У рамках віртуального проєкту «АРХІВажлива СПРАВА» та з нагоди
відзначення 100-річчя від дня народження на інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене українській акторці О. Кусенко (1919–1997).
14–15 листопада 2019 року
Відбувся Третій міжнародний форум «Креативна Україна», організований
Міністерством культури, молоді та спорту України, який відвідала директорка
архіву-музею О. Чижова.
15 листопада 2019 року
Відбулося засідання журі літературного конкурсу для дітей та юнацтва
імені М. І. Чабанівського «Природи ніжний пагінець», ініційованого архівом-музеєм.
16 листопада 2019 року
Відбулося оголошення переможців літературного конкурсу для дітей та
юнацтва імені М. І. Чабанівського «Природи ніжний пагінець», ініційованого
архівом-музеєм.
18 листопада 2019 року
Попрацювати у читальному залі та оглянути експозиції виставкових проєктів архівом-музеєм завітала постдокторантка Японського товариства популяризації науки Токійського університету мистецтв К. Кієко.
20 листопада 2019 року
Відбулася нарада-семінар щодо забезпечення збереженості документів
НАФ для представників установ – фондоутворювачів архіву-музею.
26 листопада 2019 року
Відбулася наукова конференція «Микола Лукаш і його спадщина в контексті української та європейської культур», приурочена до 100-річчя від дня
народження корифея українського художнього перекладу, поліглота і науковця. Науковий співробітник відділу використання інформації документів архіву-музею, канд. іст. наук І. Резнік представив ґрунтовний огляд документів
про життя і творчість М. Лукаша, які зберігаються у фондах архіву-музею.
28 листопада 2019 року
У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулися ХХ джерелознавчі читання з нагоди 75-річчя від дня заснування кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, в яких активну
участь узяли працівники архіву-музею. У якості подарунка вручено копію
надзвичайно цінного документа – автографа вірша Тараса Шевченка «Сон».
29 листопада 2019 року
У рамках віртуального проєкту «Архів-музей на допомогу вчителям» на
інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене представнику «Розстріляного відродження»,
українському художнику та педагогу І. Падалці (1894–1937).
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Відбулося чергове засідання колегії ЦДАМЛМ України. У ході роботи
колегії були запропоновані та прийняті відповідні рішення.
Грудень 2019 року
Відбулися цікаві пізнавальні екскурсії для груп студентів Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, Національного педагогічного університету імені І. П. Драгоманова,
Київського національного університету культури і мистецтв.
4 грудня 2019 року
У рамках віртуального проєкту «Архів-музей на допомогу вчителям» на
інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене представнику «Розстріляного відродження»,
українському поету, публіцисту, літературному критику Я. Савченку (1890–
1937).
5 грудня 2019 року
У Національному музеї українського народного декоративного мистецтва
відкрився новий спільний виставковий проєкт під назвою «Межигірський керамічний технікум. Відлуння віку», активну участь у якому бере архів-музей.
Старша зберігачка фондів сектору зберігання та обліку музейних предметів архіву-музею О. Мельничук узяла участь у роботі семінару «Відкритий
музей – відкриті дані», який відбувся у Національному музеї історії України
у Другій світовій війні.
11 грудня 2019 року
В архіві-музеї відбулося урочисте нагородження фіналістів Всеукраїнського літературного конкурсу творів на тему збереження довкілля для дітей
та юнацтва «Природи ніжний пагінець».
13 грудня 2019 року
Відбулося засідання ЕПК архіву-музею.
16 грудня 2019 року
Український живописець, член Спілки художників України А. Тартаковський урочисто передав на державне зберігання до архіву-музею полотно
пензля свого батька – народного художника України І. Тартаковського.
18 грудня 2019 року
У рамках літературно-музичного проєкту архіву-музею відбувся авторський вечір народної артистки України Г. Яблонської.

У Центральному державному архіві зарубіжної україніки
(ЦДАЗУ України)
2 жовтня 2019 року
У межах проєкту «Україна – це мій скарб» до архіву надійшла добірка
нових документів відомого громадсько-політичного діяча, депутата британського парламенту, бізнесмена, мецената С. Терлецького (1926–2006). Серед
документів: матеріали про виборчу кампанію політика; листування з депута-
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тами Британського парламенту; документи щодо його візиту до СРСР у складі
делегації парламентарів (1990) та ін. Особливо цінними є неопубліковані літературні твори С. Терлецького українською мовою (вірші, есе тощо). Окремим
комплексом представлено його багаторічну працю над книгою спогадів «Від
війни до Вестмінстера».
18 жовтня 2019 року
До архіву надійшла нова добірка документів українського та британського біофізика та нейрофізіолога, д-ра біол. наук О. Селянки (1952–2001),
ім’я якого (за рейтингом наукових досягнень у галузі фізіології наприкінці
1990-х років) увійшло в десятку найбільш результативних учених світу та засвідчило високий рівень розвитку української науки.
23 жовтня 2019 року
Заступниця директорки – головна зберігачка фондів архіву І. Казімірова
та головна архівістка архіву Н. Лихолоб зустрілися з відомою українською
вченою, мистецтвознавчинею, заслуженою діячкою мистецтв України Л. Волошин (Львів). Під час зустрічі сторони досягли домовленостей про співпрацю щодо виявлення, дослідження та популяризації архівних документів.
На знак пам’яті про зустріч мисткиня передала до довідково-інформаційного
(бібліотечного) фонду архіву свої книги, а саме: «Іванна Нижник-Винників.
Рання творчість у Львові, 1920–1930 рр.», «Іванна Нижник-Винників. Творчість на еміграції. Німеччина, Франція. 1945–1993 рр.», «Рання графіка Святослава Гординського. 1920–1930 рр.».
24 жовтня 2019 року
Заступниця директорки – головна зберігачка фондів архіву І. Казімірова
та головна архівістка архіву Н. Лихолоб взяли участь у роботі Міжнародної
конференції «Громадський активізм українських мігрантів Європи: згуртовані
новими викликами», організованої Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) НУ «Львівська політехніка» та Світовим
конгресом українських молодіжних організацій (СКУМО), у ході якої обговорювалися перспективи співпраці зарубіжних українців із представниками
державних інституцій та громадського сектору в Україні.
8 листопада 2019 року
В архіві у рамках відзначення Дня української писемності та мови для
студентів І курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
НПУ імені М. П. Драгоманова було проведено оглядову екскурсію архівом та
репрезентовано виставковий проєкт «Ми не розлучались з тобою, Україно!»,
присвячений літературному життю українців за кордоном.
11 листопада 2019 року
Заступниця директорки – головна зберігачка фондів архіву І. Казімірова
та начальниця відділу використання інформації документів архіву Г. Горбунова взяли участь у презентації виставки «СФУЖО – 70», організованої Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська
політехніка» спільно зі Світовою федерацією українських жіночих організацій. Захід мав на меті розповсюдження знань про СФУЖО, український жіночий рух XX – початку XXІ ст. в українському суспільстві та за кордоном.
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12 листопада 2019 року
З нагоди відзначення 125-річчя сокільського руху в Україні доцент
кафедри олімпійської освіти Львівського державного університету фізичної
культури імені Івана Боберського, канд. іст. наук А. Сова передав у дар архіву підготовлене ним науково-популярне видання «Іван Боберський – основоположник тіловиховної і спортивної традиції» та серію листівок і поштівок з історії фізичного виховання і спорту на українських землях першої
половини ХХ ст.
27 листопада 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву та офіційній сторінці архіву в соціальній
мережі Facebook у рамках відзначення 125-річчя українського сокільства та з
метою популяризації патріотичних традицій українського спортивно-гімнастичного руху і тіловиховання опубліковано версію документального виставкового проєкту «Де сила, там воля витає», що є важливим внеском в історію
відродження українського сокільства, формування національно-патріотичних
засад української фізичної культури і спорту як в Україні, так і світі.
27–28 листопада 2019 року
Заступниця директорки – головна зберігачка фондів архіву І. Казімірова
та головний науковий співробітник архіву В. Тихенко взяли участь у святкуваннях із нагоди ювілею НДЦ «Інститут досліджень української діаспори
ім. проф. Любомира Винара» у день 25-річчя відновлення діяльності Національного університету «Острозька академія» (НаУОА). Колектив архіву презентував ювілярам відеоролик «Міртала Пилипенко: втілені думки», де представлені документи, присвячені творчості відомої скульпторки і поетеси із
США М. Пилипенко (1929 р. н.), поверненням архівної і мистецької спадщини
якої в Україну переймаються архів і ці установи.
29 листопада 2019 року
До 87-ї річниці голоду-геноциду в Україні за сприяння Посольства України в Греції, Центру підтримки і розвитку культурної спадщини «Трембіта» та
Грецько-української палати в Афінах відбулися меморіальні заходи, присвячені Дню пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. із репрезентацією документальної виставки архіву «Ні забуття, ні прощення!».
5–6 грудня 2019 року
Директорка архіву І. Мага взяла участь у розширеному засіданні колегії
ЦДНТА України з нагоди 50-річчя від дня його створення, де зустрілася з
директором Білоруського державного архіву науково-технічної документації
О. Запартикою, який у рамках міжнародного співробітництва між архівами
передав копії профільних документів. Під час урочистих заходів на базі Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В. Н. Каразіна очільниця архіву долучилася до відкритої дискусії у форматі Smart Talk «Архівно-бібліотечні ресурси у цифрову епоху», де обговорювалися актуальні та пріоритетні питання
архівної і бібліотечної галузей. І. Мага відвідала Меморіальний музей українського письменника і громадського діяча С. Пилипенка, виставку «Поезія в
бронзі» скульпторки М. Пилипенко (фондоутворювачки архіву), де зустрілася з директоркою цього Музейного комплексу Т. Єлісєєвою, з якою було
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досягнуто домовленостей щодо подальшої співпраці в організації спільних інформаційних проєктів.
11 грудня 2019 року
В архіві відбувся День відкритих дверей з нагоди презентації мультимедійного виставкового проєкту архіву «Де сила, там воля витає» (до 125-річчя
українського сокільства), в якому взяли участь історики, архівісти, дослідники історії фізичної культури і спорту в діаспорі, сокільці Всеукраїнської громадської організації «Сокіл» (м. Київ), викладачі та студенти закладів вищої
освіти, представники інших профільних інституцій. Організатори проєкту та
його наукові консультанти наголосили на потребі збереження традиції українського сокільства та вшануванні пам’яті його засновників. З метою популяризації історії українського сокільського руху та документального виставкового
проєкту «Де сила, там воля витає» начальниця відділу використання інформації документів архіву Г. Горбунова та доцент кафедри історії та теорії олімпійського спорту Національного університету фізичного виховання і спорту
України, канд. наук з фізичного виховання та спорту О. Лях-Породько взяли
участь у програмі «КУЛЬТУРА LiVE» на UA: Радіо Культура.
12 грудня 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву та офіційній сторінці архіву в соціальній
мережі Facebook презентовано добірку документів із фондів архіву «Полковник Андрій Мельник: людина, воїн, політик» з нагоди 129-річчя від дня його
народження.
17 грудня 2019 року
Відбулася робоча зустріч директорки архіву, канд. іст. наук І. Маги та
директорки Центру досліджень української спадщини Саскачеванського університету (Канада), докторки філософії Н. Ханенко-Фрізен. У ході зустрічі
керівниці установ окреслили основні напрями співпраці, зокрема в частині
реалізації культурно-інформаційної діяльності.
20 грудня 2019 року
Директорка архіву І. Мага взяла участь у спільному засіданні громадської
і науково-експертної рад при Укрдержархіві, на якому було визнано за доцільне підтримати керівництво та колектив архіву у вирішенні питання щодо
розміщення архіву в орендованому приміщенні.

У Центральному державному
електронному архіві України (ЦДЕА України)
2 жовтня 2019 року
Провідні архівісти відділу інформаційних технологій та кіберзахисту
ЦДЕА України О. Горбач та К. Євсєєв взяли участь у роботі щорічної ІТ-виставки MUK EXPO 2019, що відбулася у павільйоні Виставкового центру
АККО Інтернешнл. Організатором ІТ-виставки виступила Група компаній
МУК.
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь у щорічному «РКІ Forum
UA-2019», організованому Всеукраїнською асоціацією «Інформаційна безпека
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та інформаційні технології», що відбувся в першому інноваційному парку в
Україні «UNIT. City». Під час проведення панельної дискусії «Технології РКІ
у проєктах та рішеннях електронного урядування в Україні та світі» Ю. Ковтанюк виступив із доповіддю на тему: «Застосування засобів КЗІ у новому
форматі даних електронного документообігу та архівного зберігання електронних документів».
11 жовтня 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь у щорічній конференції на
тему: «Адміністративні послуги в контексті розвитку ОТГ та процесів цифрової трансформації», що відбулася 9–11 жовтня 2019 р. у «Президент Готелі». Організаторами конференції виступили: Секретаріат Кабінету Міністрів
України спільно з Асоціацією об’єднаних територіальних громад та Всеукраїнською асоціацією центрів надання адміністративних послуг за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» і проєкту «Реформа управління на сході
України ІІ», що виконується компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального Уряду Німеччини.
Ю. Ковтанюк виступив спікером панельної дискусії «Електронний документообіг в Україні» та під час свого виступу презентував інформаційно-телекомунікаційну систему ЕЛАРСИС, призначену для приймання-передавання
електронних документів НАФ на постійне зберігання.
14 жовтня 2019 року
Начальниця відділу формування Національного архівного фонду архіву
Т. Кручініна та начальниця відділу забезпечення збереженості та обліку документів архіву Ю. Чернятинська взяли участь в урочистому відкритті пам’ятника лідеру групи «Скрябін» Андрію Кузьменку у сквері, закладеному на його
честь на території житлового комплексу Петрівський квартал (с. Святопетрівське Києво-Святошинський р-ну).
16 жовтня 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь у засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань упровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет», що відбулося у приміщенні Міністерства фінансів
України.
5 листопада 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь у робочій нараді з обговорення
першої редакції проєкту «Нормативи часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються в державних архівних установах», яка відбулася за ініціативи Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства в приміщенні Центрального державного кінофотофоноархіву
України імені Г. С. Пшеничного.
12 листопада 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк виступив із лекцією про особливості комплектування ЦДЕА України документами в електронній формі для студентів
І курсу Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет», кафедри кібербезпеки та управління захистом інформаційних систем,
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спеціальності «Кібербезпека», зустріч з якими відбулася в приміщенні Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного.
Заступниця директора архіву Л. Паламарчук ознайомила студентів з особливостями роботи архіву та провела оглядову екскурсію по ЦДЕА України.
20 листопада 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк разом із працівниками інших наукових та
навчальних закладів України взяв участь у засіданні експертної комісії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України, що працює
у межах заходів з акредитації кафедри документознавства та інформаційноаналітичної діяльності ПВНЗ «Європейський університет» рівня магістерської
підготовки за напрямом підготовки 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа».
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь у щорічному семінарі для
установ та організацій, що передають документи на постійне зберігання до
Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України,
на якому обговорювалися питання забезпечення збереженості документів
Національного архівного фонду. В рамках роботи семінару Ю. Ковтанюк
виступив із доповіддю на тему: «Засади створення електронного архіву в
установі».
28 листопада 2019 року
Заступниця директора архіву Л. Паламарчук та провідна архівістка відділу забезпечення збереженості та обліку документів архіву О. Левчук взяли
участь у ХХ джерелознавчих читаннях з нагоди 75-річчя від дня заснування
кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Тема ювілейних читань – «Архівознавство в контексті історичної пам’яті та
цифровізації суспільства».
5–6 грудня 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь в урочистостях з нагоди
відзначення Центральним державним науково-технічним архівом України
50-річного ювілею від дня створення установи, що відбулися у Музейному
комплексі Харківського національного університету міського господарства
імені О. М. Бекетова. У рамках урочистих заходів у Центральній науковій
бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
пройшла відкрита дискусія на тему: «Архівно-бібліотечні ресурси у цифрову епоху».
12 грудня 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь у роботі круглого столу щодо
обговорення можливостей використання хмарних технологій у державному
секторі в рамках ініціативи Cloud First. Організаторами зустрічі виступила
компанія ТОВ «Де Ново».
13 грудня 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь у проведенні курсів із підвищення кваліфікації працівників апарату Верховного Суду за програмою
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«Основи організації діловодства та архівної справи в юридичних особах: сучасна практика» та як лектор виступив із доповіддю на тему: «Впровадження
електронного документообігу». Організатором заходів, що відбулися в приміщенні Верховного Суду, виступив Український науково-дослідний інститут
архівної справи та документознавства.
19 грудня 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь у презентації виставки
«Армія... кров’ю писала живу осяйну, безсмертну легенду боротьби і перемоги...» до 100-річчя Першого Зимового походу Армії УНР, організованої
Центральним державним архівом вищих органів влади та управління України,
що відбулася на Центральному залізничному вокзалі м. Києва в залі очікування для військовослужбовців.
Заступниця директора Л. Паламарчук провела оглядову екскурсію ЦДЕА
України для учнів Державного професійно-технічного навчального закладу
«Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти», що навчаються за спеціальністю «Адміністратор. Оператор комп’ютерного набору».

У Центральному державному історичному архіві, м. Львів
(ЦДІАЛ України)
10 жовтня 2019 року
У рамках мистецького проєкту до 130-ліття заснування Музею Ставропігійського інституту у Львові (1889–1939) «Позбирайте крихти, щоб не пропало ніщо» працівники архіву відвідали виставку.
11 жовтня 2019 року
Відбулася зустріч державних службовців архіву з головною спеціалісткою Управління Пенсійного фонду України в Галицькому районі м. Львова
Л. Лабенською, яка ознайомила їх з останніми змінами у пенсійному забезпеченні.
1 листопада 2019 року
Архів поповнився документами видатного українського композитора, народного артиста України А. Кос-Анатольського, які на постійне зберігання
передала його дружина Н. Кос, за що висловлюють їй вдячність працівники
архіву і майбутні користувачі – дослідники біографії та творчого надбання
композитора.
21–22 листопада 2019 року
Завідувачка сектору зберігання документів давнього періоду відділу давніх актів Б. Петришак взяла участь у ІІ міжнародній конференції з циклу
«Editiones sine fine», присвяченій публікації давніх документів і пам’яток.
Зібрання відбулося за сприяння Наукового Товариства в Торуні, Університету ім. Миколая Коперника у м. Торунь (Польща). Львівська тематика була
представлена найдавнішою середньовічною книгою ради м. Львова (1460–
1514 рр.), яку доповідачка у співпраці з іншими інституціями готує до друку.
На конференції також розглядалися нові форми і можливості публікації документів (цифрові копії, електронний архів).
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3 грудня 2019 року
У Центрі Митрополита Андрея Шептицького відбулася презентація фотоальбому О. Гайової і М. Перуна «На скелі віри. Митрополит Андрей Шептицький» за участю архиєпископа і митрополита Львівського І. Возьняка,
працівників архіву, Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького,
Львівського музею історії релігії, викладачів і студентів Українського католицького університету та представників громадськості.
4 грудня 2019 року
Працівники архіву взяли участь у науково-практичному семінарі «Збереження бібліотечних фондів: мікологічний аспект», який відбувся у Львівській
національній науковій бібліотеці України імені Василя Стефаника.
5–6 грудня 2019 року
Директорка архіву О. Стефаник взяла участь в урочистих заходах, присвячених 50-ій річниці створення Центрального державного науково-технічного
архіву України. Урочисте засідання з нагоди ювілею відбулося у Музейному
комплексі Харківського національного університету міського господарства
імені О. М. Бекетова; відкрита дискусія на тему: «Архівно-бібліотечні ресурси у цифрову епоху» – у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; для гостей також була проведена
ознайомлювальна екскурсія архівом.
6 грудня 2019 року
Організовано оглядову екскурсія архівом, прочитано лекцію про історію архіву, склад та зміст документів для науково-педагогічних працівників
кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
9 грудня 2019 року
У рамках заходів, приурочених до Міжнародного дня боротьби з корупцією, відбувся семінар для державних службовців та посадових осіб архіву на
тему: «Останні зміни в антикорупційному законодавстві». Роз’яснення щодо
застосування окремих змін законодавства здійснив представник Львівської
обласної державної адміністрації І. Гарматій.
20 грудня 2019 року
Директорка архіву О. Стефаник взяла участь у робочій нараді з д-ром
тех. наук, проф., завідувачем кафедри «Будівельні конструкції і мости» Національного університету «Львівська політехніка» Б. Демчиною. Обговорювалися проблеми фізичного збереження будівлі архіву та перспективи їх
вирішення.

У Центральному державному кінофотофоноархіві України
імені Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного)
1 жовтня 2019 року
До Всесвітнього дня вчителів та з нагоди 25-ї річниці проголошення
ЮНЕСКО цього свята на веб-сайті архіву оприлюднено добірку аудіовізуальних фотодокументів з архівної колекції.
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4 жовтня 2019 року
Архів виступив співорганізатором наукової конференції «Спеціальні історичні дисципліни в контексті «речового» та «візуального» поворотів європейської гуманітаристики», що відбулася в Інституті історії України НАН
України. Під час пленарного засідання конференції директор архіву В. Берковський виступив із доповіддю «Інформаційний потенціал аудіовізуальних
джерел архівних та музейних зібрань України». У роботі секцій взяли участь
заступниця директора Т. Ємельянова та головна спеціалістка відділу формування НАФ та діловодства О. Косенко відповідно з доповідями: «Роль
контекстних метаданих у розширенні доступу до аудіовізуальних джерел
(з архівної практики)» та «Деякі аспекти комунікації аудіовізуальних архівістів з колекціонерами».
12 жовтня 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву презентовано добірку фотодокументів,
присвячену 85-річчю від дня народження українського письменника, сценариста, публіциста, політика та доктора медичних наук Ю. Щербака.
14 жовтня 2019 року
До Дня захисника України на офіційному веб-сайті архіву розміщено тематичний відеоролик.
23 жовтня 2019 року
У кінозалі архіву відбувся кінолекторій «Мовою кіно. Пам’яті режисера
Валентини Шестопалової: зняте лишається. Мотор українського шістдесятництва – Іван Світличний», присвячений Всесвітньому дню аудіовізуальної
спадщини.
27 жовтня 2019 року
З нагоди Всесвітнього дня аудіовізуальної спадщини на офіційному
веб-сайті архіву презентовано добірку фотодокументів та аудіозаписів з архівної колекції.
28 жовтня 2019 року
До 75-ї річниці визволення України від нацистських окупантів на офіційному веб-сайті архіву презентовано виставку фотодокументів «Звільнені міста
України».
11 листопада 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву презентовано добірку фотодокументів
«Театре мій, моя ти доле...», присвячену 100-річчю від дня народження акторки Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, народної артистки УРСР О. Кусенко.
13 листопада 2019 року
З нагоди 130-річчя від дня народження українського письменника-гумориста Остапа Вишні на офіційному веб-сайті архіву оприлюднено тематичний
огляд аудіовізуальних документів, присвячених митцю, та добірку фото- і фонодокументів з архівної колекції.
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23 листопада 2019 року
До Дня пам’яті жертв Голодомору в Україні на офіційному веб-сайті архіву розміщено добірку фотодокументів «Україна пам’ятає, світ визнає».
28 листопада 2019 року
Архів взяв участь у ХХ Джерелознавчих читаннях «Архівознавство в контексті історичної пам’яті та цифровізації суспільства», присвячених 75-річчю
від дня заснування кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної
науки, що відбулися на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Під час пленарного засідання конференції
заступниця директора архіву Т. Ємельянова виступила з доповіддю «Внесок
випускників кафедри архівознавства Шевченкового університету у розвиток
аудіовізуальної архівістики». У роботі секцій взяли участь головна спеціалістка відділу формування НАФ та діловодства архіву О. Косенко та провідна
наукова співробітниця сектору публікації документів архіву Л. Касян відповідно з доповідями: «Особливості комплектування ЦДКФФА України імені
Г. С. Пшеничного цифровими аудіовізуальними документами» та «Аудіовізуальні документи у процесі формування історичної пам’яті: інформаційний
потенціал кіноперіодики 1920–1990 рр.».
29 листопада 2019 року
Архів виступив співорганізатором виставкового проєкту «Модернізм в
Україні», урочисте відкриття якого відбулося в Національному художньому
музеї України. В експозиції виставки представлено кінодокументи з архівної
колекції.
30 листопада 2019 року
Директор архіву В. Берковський взяв участь в авторській програмі С. Неретіна «Політика та культура», що вийшла в ефір 30 листопада 2019 р. на
радіо «НВ».
У рамках співпраці архіву з Громадською організацією у м. Маріуполі відбулося урочисте відкриття виставки «Маріуполь: Повернення імені»,
присвяченої демократичному та культурному відродженню міста наприкінці
1980-х років.
1 грудня 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву презентовано тематичний огляд аудіовізуальних документів, присвячений 100-річчю від дня народження українського композитора А. Кос-Анатольського, з добіркою фотознімків та аудіозаписів
його творів.
2 грудня 2019 року
До 100-річчя Першого зимового походу Армії Української Народної Республіки на офіційному веб-сайті архіву розміщено виставку фотодокументів
із фондів архіву.
5 грудня 2019 року
Заступниця директора архіву Т. Ємельянова взяла участь в урочистому
засіданні з нагоди відзначення Центральним державним науково-технічним
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архівом України 50-річчя від дня створення, що відбулося в Музейному комплексі Харківського національного університету міського господарства імені
О. М. Бекетова, а також у відкритій дискусії на тему: «Архівно-бібліотечні
ресурси у цифрову епоху»

У Центральному державному науково-технічному архіві України
(ЦДНТА України)
15 жовтня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено онлайн виставку архівних
документів на тему: «Внесок «Інжинірингово-виробничого підприємства
«ВНІПІтрансгаз» у розвиток газотранспортної системи. За документами фонду Р-84 ЦДНТА України (до 75-річчя утворення організації)».
Для експонування відібрані документи з Ф. Р-84 «Відкрите акціонерне
товариство «Інжинірингово-виробниче підприємство «ВНІПІтрансгаз» без
відомчої підлеглості, м. Київ». Виставкова експозиція поділена на 8 розділів, у яких представлено документи 7 великих магістральних газопроводів:
Дашава–Київ–Брянськ–Москва (ЦДНТА України. Ф. Р-84. К. 1-97), Середня
Азія–Центр (ЦДНТА України. Ф. Р-84. К. 1-254), СРСР–НРБ (ЦДНТА України. Ф. Р-84. К. 1-97), «Союз» (Оренбург–Західний держкордон СРСР (ЦДНТА
України. Ф. Р-84. К. 1-288), Єлець–Кременчук–Кривий Ріг (ЦДНТА України. Ф. Р-84. К. 1-468), Уренгой–Помари–Ужгород (ЦДНТА України. Ф. Р-84.
К. 1-379), Ямал–Західний кордон СРСР (ЦДНТА України. Ф. Р-84. К. 1-451)
та проєкту «Генеральна схема газифікації УРСР на 1961 р.»
17 жовтня 2019 року
В архіві проведено День архівної інформації на відзначення Дня захисника України. На запрошення керівництва архіву у заході взяли участь ветерани антитерористичної операції, представники міської громадської спілки
«Асоціації ветеранів АТО та патріотів України». Директор архіву М. Балишев
виступив із вітальним словом, у якому підкреслив значущість Дня захисника
України для кожного громадянина нашої країни та висловив подяку присутнім захисникам України.
Співробітники архіву мали можливість з перших вуст дізнатися про бойові будні захисників України у перші місяці збройної агресії Російської Федерації на Сході України. Голова ГО «Ветерани АТО та патріоти України»
Шевченківського району м. Харкова Р. Гаврилов розповів про власний досвід
участі в бойових діях у складі 92-ї окремої механізованої бригади Збройних
сил України. Представник ГО «Ветерани АТО та патріоти України» Новобаварського району м. Харкова В. Золотарьов поділився спогадами про охорону
Державного кордону України під час служби у Харківському прикордонному
загоні Державної прикордонної служби України.
24 жовтня 2019 року
Провідна спеціалістка відділу використання інформації документів
Г. Голубкіна взяла участь у роботі ХХІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Короленківські читання 2019» за темою: «Бібліотеки, архіви,
музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнт-орієнтованість», що проходила у Харківській державній науковій бібліотеці імені
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В. Г. Короленка. Г. Голубкіна виголосила доповідь на тему: «Інформатизація
архівної галузі та адаптація її до цифрового простору», в якій поділилася досвідом архіву на шляху до інтеграції архівної справи в міжнародний інформаційний цифровий простір.
6 листопада 2019 року
У рамках реалізації договору про співпрацю між архівом та Харківською
державною академією культури провідною спеціалісткою відділу використання інформації документів архіву Г. Голубкіною було проведено оглядову екскурсію архівом для студентів 2 курсу спеціальності «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа» факультету соціальних комунікацій. Екскурсія супроводжувалася демонстрацією виставкової експозиції, приуроченої до
50-річчя ЦДНТА України, яка наочно відображає документальне багатство
архівних фондів та значущість науково-технічної документації. Екскурсанти
ознайомилися зі специфікою роботи основних структурних підрозділів архіву.
Особливий інтерес у студентів викликали відвідини архівосховища та можливість випробувати QR-коди, які дозволяють отримати ключову інформацію
про документи, що зберігаються у коробках.
8 листопада 2019 року
На базі історичного факультету Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна відбулася X Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Пам’яткоохоронні традиції Слобожанщини», присвячена
130-річчю від дня народження С. Таранушенка.
Під час засідання секції «Історичне краєзнавство та пам’яткознавство»
науковий співробітник відділу використання інформації документів архіву
Д. Ожиганов доповів про проєкт залізобетонного мосту через р. Сіверський
Донець в Ізюмі, виконаний у 5-ти варіантах співробітниками Української контори Всесоюзного тресту «Союздорпроєкт» Головного управління шосейних
доріг НКВС СРСР, м. Київ протягом 1944‒1945 рр. Проєктна документація
цієї інженерної споруди зберігається у Ф. Р-32 «Всеукраїнський державний
трест проєктування цивільного будівництва «Укрцивільпроєктбуд» Наркомату комунального господарства УСРР, м. Харків».
Цією інформацією співробітник архіву доповнив доповідь на тему: «Дерев’яний міст» на р. Сіверський Донець в Ізюмі в джерелознавчому, історико-краєзнавчому, історико-архітектурному та соціокультурному вимірах»,
представлену істориком, методистом Районного організаційно-методичного
центру Відділу культури і туризму Ізюмської районної державної адміністрації Харківської області С. Бондаренком.
Виступи доповідачів супроводжувалися демонстрацією фото та відеодокументів.
14 листопада 2019 року
На офіційному вебсайті ЦДНТА України було розміщено онлайн виставку архівних документів на тему: «Інститут чорної металургії ‒ на варті інновацій та розвитку металургійної галузі (за документами з фонду Р-127 ЦДНТА
України)», приурочену до 80-річчя створення організації. Виставку підготовлено науковим співробітником відділу використання інформації документів Д. Ожигановим. Для експонування були відібрані документи з Ф. Р-127
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«Інститут чорної металургії Держкомітету Ради Міністрів СРСР з питань чорної і кольорової металургії, м. Дніпропетровськ».
Виставкова експозиція включає 4 розділи, які наповнено фотографіями,
креслениками, схемами, текстовими документами, змістовно пов’язаними зі
створенням та впровадженням таких прогресивних винаходів як продування
рідкого чавуну киснем у процесі виплавки, використання природного газу у
доменному виробництві, нова технологія виплавляння сталі у мартенівських
печах, «спарена прокатка» на тривалкових прокатних станах, визначення корозійної і теплової стійкості металів та сплавів, їх захист від руйнування,
термічна обробка прокатних виробів тощо. Ці винаходи зроблені під керівництвом та за участю цілої плеяди видатних учених-металургів зі світовим
ім’ям, зокрема: Н. Воронової, М. Доброхотова, М. Луговцова, З. Некрасова,
К. Стародубова, І. Узлова, І. Францевича, О. Чекмарьова. Сторінки архівних
документів зберігають автографи цих учених.
20 листопада 2019 року
У газеті «Культура і життя» (№ 34–35 за 2019 р.) вийшла стаття провідної спеціалістки відділу використання інформації документів архіву Г. Голубкіної «Головні повітряні ворота України. До історії проєктування аеропорту
«Бориспіль» (за документами ЦДНТА України)».
На основі архівних документів із Ф. Р-6 «Державний інститут з проєктування «Київпроєкт» Київського міськвиконкому» (за підпорядкованістю
Головному архітектору м. Києва)» викладено історію проєктування та будівництва аеропорту «Бориспіль». Ознайомитися з публікацією можна на сайті Вікіпедії: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=file:culture_and_
life,_34-35-2019.pdf&page=6&uselang=uk
3 грудня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено електронну презентаційну версію документів на тему: «Центральний державний науково-технічний архів
України та Білоруський державний архів науково-технічної документації:
50 років на ниві зберігання НТД».
25 грудня 2019 р. Центральний державний науково-технічний архів України святкуватиме 50-річний ювілей. 27 травня 2018 р. своє 50-річчя відзначив
Білоруський державний архів науково-технічної документації (БДАНТД). На
відзначення цієї знаменної дати та в рамках реалізації пункту Договору про
співробітництво між ЦДНТА України та БДАНТД, співпрацю у сфері підготовки документальних виставок було розроблено спільний виставковий
онлайн-проєкт. Мета виставки – показати основні віхи створення архівів науково-технічної документації в Україні та Білорусі, охарактеризувати їхню
діяльність і документальне багатство фондів, принципи, пріоритети та напрями роботи.
У газеті «Слобідський край» (№ 95 за 2019 рік) опубліковано статтю
головної наукової співробітниці відділу використання інформації документів архіву О. Мащенко «Ювілей першого та єдиного», приурочену до
50-річного ювілею ЦДНТА України. У ній висвітлюються деякі факти з історії та діяльності архіву, приділено увагу запитам, які виконують його працівники.

290

АРХІВНА ХРОНІКА

10 грудня 2019 року
У міжнародному науковому журналі «Наука та наукознавство», № 3(105)
за 2019 р. опубліковано статтю директора архіву М. Балишева та начальниці
відділу використання інформації документів архіву А. Алєксєєнко «Діяльність
Центрального державного науково-технічного архіву України: 50 років формування джерельної бази української науки». У статті висвітлено діяльність
архіву, окреслено процес вироблення основних засад комплектування фондів
архіву, охарактеризовано інформаційний потенціал архівної науково-технічної документації, зокрема звітів про науково-дослідні роботи провідних вітчизняних науково-дослідних інститутів, показано їх непересічну значущість
при формуванні джерельної бази історії української науки.
23 грудня 2019 року
В архіві відбувся День відкритих дверей. Для відвідувачів та журналістів
проведено екскурсію основними структурними підрозділами та сховищами
архіву. Працівники продемонстрували роботу мікрофільмуючого обладнання для створення страхового фонду, сканера для оцифрування документів
НАФ, ознайомили із запровадженою в архіві топологією архівного зберігання
ТОПАЗ, продемонстрували виставку архівних документів до 50-річчя
ЦДНТА України, надали фахові коментарі.

В Українському науково-дослідному інституті
архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
1–3 жовтня 2019 року
Директор інституту О. Гаранін та завідувач сектору науково-технічної
інформації відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності інституту Р. Романовський взяли участь у навчанні і перевірці знань
із питань пожежної безпеки при «Учбово-методичному центрі «Новатор» та
отримали відповідні посвідчення.
9 жовтня 2019 року
Директор інституту О. Гаранін взяв участь у роботі Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву.
5 листопада 2019 року
Директор інституту О. Гаранін взяв участь у роботі Науково-видавничої
ради Укрдержархіву та оголосив коментарі і зауваження щодо питань порядку
денного, зокрема щодо проєкту путівника «Державний архів Житомирської області. Т. 2» та проєкту збірника документів «Лемки на Луганщині 1944–1946 рр.».
У рамках виконання інститутом НДР «Вивчення та науковий аналіз технологічних процесів, норм організації праці у державних архівних установах
з метою визначення раціональних прийомів виконання робіт з технологічно
регламентованим змістом та обсягами» відбулася робоча нарада, в якій взяли
участь керівники та відповідальні працівники архівних установ.
6 листопада 2019 року
Директор інституту О. Гаранін та начальник відділу взаємодії з Державною архівною службою України Департаменту взаємодії з органами держав-
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ної влади Міністерства юстиції України В. Рудь взяли участь у розширеному
засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на тему: «Про стан реалізації Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
7 листопада 2019 року
Відбулося чергове засідання Вченої ради інституту.
11 листопада 2019 року
Директор інституту О. Гаранін взяв участь у роботі ЕПК ЦДЕА України
та як член ЕПК архіву озвучив пропозиції і рекомендації щодо питань порядку денного.
12 листопада 2019 року
Директор інституту О. Гаранін взяв участь у засіданні Технічного комітету стандартизації ТК-144 «Інформація і документація» та як голова підкомітету ПК-3 «Архівна справа» виступив із приводу результатів діяльності
підкомітету.
20 листопада 2019 року
Директор інституту О. Гаранін, з метою реалізації заходів зі створення
при інституті Центру галузевого консалтингу та підвищення кваліфікації, взяв
участь у щорічному семінарі для установ та організацій, що передають документи на постійне зберігання до ЦДАМЛМ України. На семінарі обговорювалися питання забезпечення збереженості документів НАФ.
21 листопада 2019 року
Директор інституту О. Гаранін взяв участь у роботі науково-методичної
ради ЦДЕА України.
26 листопада 2019 року
Старша наукова співробітниця відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності інституту А. Стаднік взяла участь у навчанні з
питань кадрового діловодства, організованому ТОВ «Київська бухгалтерська
служба» та отримала відповідний сертифікат про підвищення кваліфікації.
28 листопада 2019 року
Співробітники інституту взяли участь у ХХ Джерелознавчих читаннях
«Архівознавство в контексті історичної памяті та цифровізації суспільства»,
присвячених 75-річчю від дня заснування Кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
29 листопада 2019 року
Директор інституту О. Гаранін взяв участь у роботі колегії ЦДАМЛМ
України, присвяченій поточній діяльності архіву-музею у 2019 р. та як член
колегії озвучив присутнім відповідні пропозиції і рекомендації щодо питань
порядку денного.
Співробітники інституту взяли участь у роботі Нормативно-методичної
комісії Укрдержархіву, на якому були розглянуті проєкти методичних до-
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кументів, підготовлених інститутом відповідно до Тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконувалися Інститутом за рахунок державного
бюджету у 2019 р.
2 грудня 2019 року
У видавництві «Арій» вийшла друком книга «Парадокси Вінстона Черчилля». Співавтором видання є канд. іст. наук, старша наукова співробітниця
інституту Н. Залєток. У книзі в науково-популярній формі викладено основні
віхи життя та діяльності сера Вінстона Черчилля.
5–6 грудня 2019 року
Директор інституту О. Гаранін взяв участь в урочистостях з нагоди
50-літнього ювілею від дня створення ЦДНТА України та від імені інституту
і Спілки архівістів України привітав харківських коллег із ювілеєм і вручив
співробітникам подяки інституту та грамоти САУ.
6 грудня 2019 року
Відбулося чергове засідання Вченої ради інституту, під час якого було
схвалено звіти з НДР, винесені до обговорення згідно з порядком денним.
12 грудня 2019 року
Директор інституту О. Гаранін взяв участь у роботі Науково-видавничої
ради Укрдержархіву та оголосив коментарі і зауваження щодо питань порядку
денного, зокрема з приводу організації конкурсу імені Василя Веретенникова
у галузі архівознавства, археографії і документознавства у 2019 р.
12–13 грудня 2019 року
З метою реалізації пілотного проєкту зі створення при інституті Центру
галузевого консалтингу та підвищення кваліфікації, силами наукових співробітників інституту: В. Бойко, О. Гараніна, О. Загорецької, З. Свердлик та директора ЦДЕА України Ю. Ковтанюка проведено курси підвищення кваліфікації
для співробітників апарату Верховного Суду за програмою «Основи організації
діловодства та архівної справи в юридичних особах: сучасна практика». Захід
відбувся в приміщенні Верховного Суду (вул. П. Орлика, 8, м. Київ).
16 грудня 2019 року
Директор інституту О. Гаранін у складі делегації українських архівістів
взяв участь у парламентських слуханнях на тему: «Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні».
20 грудня 2019 року
Відбулося чергове засідання Вченої ради інституту, на якому було розглянуто питання про внесення змін до проєкту Тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються інститутом за рахунок коштів державного бюджету, на 2020 р. та інші питання порядку денного.

У Державному архіві Волинської області
27 вересня 2019 року
На базі архівного відділу Любешівської районної державної адміністрації відбулося виїзне засідання ЕПК архіву під головуванням начальниці від-
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ділу формування НАФ та діловодства архіву, голови ЕПК архіву Р. Ярмолюк.
У засіданні взяли участь члени ЕПК І. Вронська, О. Новосад, О. Охрімук та
начальниця, голова ЕК архівного відділу Любешівської райдержадміністрації А. Полховська, начальниця загального відділу апарату Любешівської райдержадміністрації, секретарка ЕК архівного відділу Н. Абрамович, члени ЕК
архівного відділу, відповідальні за ведення діловодства та архів у селищних
і сільських радах, ліцеї, центральній районній лікарні, лісомисливському господарстві, Державній казначейській службі України, первинній медико-санітарній допомозі Любешівського району.
11 жовтня 2019 року
В архіві відкрито виставку архівних документів та друкованих видань
«Вони боролися за волю України» до Дня Українського козацтва, Дня захисника України та 77-ї річниці утворення Української Повстанської Армії.
16 жовтня 219 року
В архіві на екскурсії перебували слухачі секції історії України та історичного краєзнавства Волинської обласної Малої академії наук (керівник – канд
іст наук Б. Зек). Начальниця відділу інформації та використання документів
НАФ Л. Коць ознайомила слухачів із роботою архіву, організацією роботи
користувачів із документами НАФ у читальному залі архіву, розповіла про
склад і зміст документів, представлених на тематичних виставках: «Вони боролися за Волю України», «До Дня Гідності та Свободи», «Депортація українців. 1944 –1951», «Волинські ангели Небесної Сотні».
30 жовтня 2019 року
Начальниця відділу інформації та використання документів НАФ архіву
Л. Коць провела тематичну екскурсію «Джерельна база Держархіву області
для генеалогічних досліджень» для студентів 4-го курсу, спеціальність «Філологія (українська мова та література)» Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки, ознайомила студентську молодь з документами, представленими на виставках: «Вони боролися за Волю України», «До
Дня Гідності та Свободи», «Депортація українців. 1944–1951», «Волинські ангели Небесної Сотні», які розгорнуті в читальному залі архіву та експонатами,
представленими у музейній кімнаті архіву.
19 листопада 2019 року
В архіві перебували журналісти 12-го каналу (м. Луцьк).
19–20, 24 листопада 2019 року
На 12-му каналі (м. Луцьк) транслювалася передача «Якого ми роду. Для
чого нам потрібна генеалогія». У передачі висвітлені основні джерела інформації архіву, якими користуються дослідники у читальному залі, працівники
архівної установи при проведенні генеалогічних досліджень та прозвучало
інтерв’ю начальниці відділу інформації та використання документів НАФ
Л. Коць.
20 листопада 2019 року
В архіві відбувся семінар-навчання для працівників діловодних служб
установ, підприємств, організацій обласного рівня, організований відділом
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формування НАФ та діловодства (начальниця відділу – Р. Ярмолюк). Працівниками відділу висвітлені такі теми: основні напрями роботи діловодних та
архівних служб в установах, підприємствах та організаціях; специфіка роботи
з документами, що містять службову інформацію; сучасні вимоги щодо складання номенклатури справ; порядок заповнення паспорта архіву установи,
підприємства, організації, що зберігає управлінську документацію з паперовою основою; створення та робота ЕК установи.
22 листопада 2019 року
В архіві відкрито виставку архівних документів та друкованих видань
«Волинь пам’ятає» до Дня пам’яті жертв Голодомору.
Начальниця відділу інформації та використання документів НАФ архіву
Л. Коць взяла участь у прямому ефірі Громадського Інтерактивного Телебачення (ГІТ), організованому до Дня вшанування пам’яті жертв Голодоморів.
28 листопада 2019 року
У музеї історії освіти Волині, що знаходиться у Волинському інституті
післядипломної педагогічної освіти, відкрито тематичну виставку «Профспілка освітян Волині: 75 років на захисті прав вчителів», присвячену 75-літтю
Волинської обласної організації працівників освіти і науки, організовану архівом спільно з Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти,
музеєм історії освіти Волині, Волинською обласною організацією профспілки
працівників освіти і науки України, Волинською обласною організацією Національної спілки краєзнавців України.
3 грудня 2019 року
В архіві відкрито виставку архівних документів та друкованих видань
«Волинська область 1939–2019» до 80-ї річниці утворення Волинської області.
6 грудня 2019 року
Начальниця відділу інформації та використання документів НАФ архіву Л. Коць взяла участь у роботі наукової історико-краєзнавчої конференції
«Минуле і сучасне Волині. Розвиток краєзнавства і краєзнавчої освіти», присвяченої 30-річчю створення Волинської обласної організації Національної
спілки краєзнавців, яка відбулася у конференц-залі факультету історії, політології і національної безпеки Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки.
Архів нагороджений Почесною грамотою Національної спілки краєзнавців
України за вагомі досягнення в галузі краєзнавства, дослідження й збереження
пам’яток матеріальної та духовної культури України (рішення Президії Національної спілки краєзнавців України від 16 жовтня 2019 р., протокол № 1).

У Державному архіві Дніпропетровської області
24 жовтня 2019 року
В архіві відбулося засідання колегії, на якому розглядалися питання про
виконання завдань щодо посилення охоронної безпеки та протипожежного захисту в архівних установах області; стан роботи зі зверненнями громадян та
іншими видами інформаційної діяльності в архіві; роботу ЕПК архіву.
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21–25 жовтня 2019 року
В архіві працювали курси підвищення кваліфікації для працівників діловодних, архівних служб та експертних комісій підприємств, установ, організацій – джерел формування НАФ. У роботі курсів взяли участь відповідальні за діловодство та архів підприємств, територіальних підрозділів
центральних органів виконавчої влади, навчальних закладів, закладів охорони здоров’я.
31 жовтня 2019 року
Архів відвідали учні Дніпровської середньої школи № 111. Під час оглядової екскурсії школярі ознайомилися з історією архіву, основними формами роботи архівної установи, побували в архівосховищах та читальному залі.
Особливо учні зацікавилися документами, за допомогою яких складається родовід, та газетними публікаціями початку минулого століття.
26 листопада 2019 року
В архіві відбулося засідання ЕПК. Обговорювався стан діловодства та
науково-технічного опрацювання архівних документів Коледжу електрифікації Дніпровського державного аграрно-економічного університету.

У Державному архіві Житомирської області
3–4 жовтня 2019 року
Керівництво архіву області взяло участь у роботі Другого форуму регіонів України та Білорусі, який проходив у м. Житомир.
7 жовтня 2019 року
У приміщенні архіву розгорнуто стендову виставку копій архівних документів «До дня козацтва».
Заступниця директора, головна зберігачка фондів – начальниця відділу
зберігання документів НАФ Н. Шимченко взяла участь у засіданні круглого
столу «Працю – країні, гідність – людині!», який організовано Федерацією
профспілок Житомирської області, обласним центром зайнятості, спільним
представницьким органом роботодавців області на базі міського центру зайнятості в м. Житомир.
15 жовтня 2019 року
У приміщенні архіву розгорнуто документальну виставку архівних документів «До 100-річчя Житомирського державного університету імені Івана
Франка».
У приміщенні Житомирського державного університету імені Івана Франка розгорнуто стендову виставку архівних документів «До 100-річчя Житомирського державного університету імені Івана Франка».
17 жовтня 2019 року
На базі архіву проведено науково-методичний семінар «100-річчя Житомирського державного університету імені Івана Франка в контексті світової
історії» із студентами кафедри всесвітньої історії Житомирського державного
університету імені Івана Франка.
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24 жовтня 2019 року
У приміщенні архіву відбулося практичне навчання для студентів денної
форми кафедри менеджменту організацій і адміністрування Житомирського
національного агроекологічного університету.
29 жовтня 2019 року
Головний спеціаліст архіву Р. Кондратюк взяв участь у заходах із проведення культурно-виховної роботи за участі курсантів І-го курсу Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова, присвячених 75-й річниці
визволення України від нацистських загарбників.
29, 31 жовтня 2019 року
В архіві підготовлено виставку документів НАФ «З історії німців на Волині» та проведено екскурсії для членів Житомирського обласного німецького
національно-культурного товариства «Відербург» у рамках візиту до м. Житомира делегацій з Німеччини.
21 листопада 2019 року
Працівники архіву взяли участь у народному Вічі до Дня Гідності та Свободи в Україні.
22 листопада 2019 року
Заступниця начальника відділу використання інформації документів НАФ
та довідкового апарату архіву В. Дідківська взяла участь у прямому ефірі програми «Відкрита студія» за темою: «Наслідки Голодомору для України» на
телеканалі «СК-1».
23 листопада 2019 року
Колектив архіву на чолі з директором І. Слобожаном взяв участь у мітингу-реквіємі, що відбувся у м. Житомирі на майдані Путятинському біля
пам’ятного знака «Сумуючий Янгол».
26 листопада 2019 року
В архіві відбувся семінар-навчання з вивчення «Інструкції з діловодства
Державного архіву Житомирської області», який підготувала та провела заступниця начальника відділу формування НАФ та діловодства архіву Т. Паращук.
28 листопада 2019 року
У приміщенні архіву розгорнуто стендову виставку «До Дня Всеукраїнського референдуму».
10 грудня 2019 року
У приміщенні архіву проведено оглядову екскурсію для учнів 5-11 класів
Зороківського козацького ліцею.
11 грудня 2019 року
Понад 50 архівних справ із фондів архіву були представлені на виїзній виставці у музеї, розташованому на території Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова за темою: «Розвиток військової справи на Волині
у ХІХ – на початку ХХ ст.». Документи були прокоментовані для курсантів

АРХІВНА ХРОНІКА

297

навчального закладу головним спеціалістом відділу використання інформації
документів НАФ та довідкового апарату архіву Р. Кондратюком.
13 грудня 2019 року
Працівники архіву взяли участь у заходах до Дня вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що пройшли біля пам’ятного знаку «Чорна біль» у м. Житомир.
У приміщенні архіву розгорнуто стендову виставку «До 100-річчя Першого Зимового походу Армії УНР», на якій розміщені копії архівних документів та фотоматеріалів, що зберігаються у фондах державних архівних установ України.
24 грудня 2019 року
В архіві відбулися урочистості, присвячені Дню працівників архівних
установ України.

У Державному архіві Запорізької області
17 жовтня 2019 року
Відбулося виїзне засідання ЕПК архіву в Запорізькому районі Запорізької
області, на якому було розглянуто 15 питань, зокрема: про стан підготовки
документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів у
Службі у справах дітей Запорізької районної державної адміністрації та Новоолександрівській сільській раді Запорізького району Запорізької області;
розгляд номенклатур справ, описів справ, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, установ Василівського, Вільнянського
та Запорізького районів . У засіданні ЕПК взяли участь: керівники та представники Запорізької районної державної адміністрації, Запорізької районної
ради, виконавчого комітету Широківської об’єднаної територіальної громади, Вільнянської та Василівської райдержадміністрацій, колективів установ,
підприємств та організацій Запорізького району. З усіх питань були прийняті
відповідні рішення.
30 вересня 2019 року
В архіві проведено засідання колегії, на якому розглянуті питання про
план роботи архіву на ІV квартал 2019 р., хід виконання рішення колегії від
20.12.2017 р. № 8 «Про здійснення контролю за дотриманням законодавства
про Національний архівний фонд та архівні установи, станом архівної справи і діловодства, забезпеченням формування, комплектування, збереженості,
обліку та використання документів Національного архівного фонду України,
їх упорядкуванням в установах-джерелах формування НАФ архівного відділу
Запорізької райдержадміністрації за період з липня 2016 року до грудня 2017
року».
23 жовтня 2019 року
В архіві проведено засідання колегії, на якому підбиті підсумки роботи
архіву та архівних установ області за 9 місяців 2019 р., розглянуто питання
про стан виконавської дисципліни, контролю за виконанням документів та
стан протидії корупції в архіві за 9 місяців 2019 р., а також про стан підготов-
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ки архіву та архівних установ Запорізької області до роботи в осінньо-зимовий період 2019–2020 років. З усіх питань були прийняті відповідні рішення.
21 листопада 2019 року
Архівом та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
керівників державних підприємств, установ та організацій проведено тематичний короткостроковий семінар з актуальних питань діяльності архівних установ області для працівників архівних установ райдержадміністрацій, міських
(міст обласного значення) рад. В семінарі взяв участь 41 слухач.
22 листопада 2019 року
Головний спеціаліст – керівник режимно-секретної служби в архіві
В. Бондар надав інтерв’ю для телепередачі Запорізької регіональної дирекції Національної телекомпанії України про розсекречені документи періоду
ІІ Світової війни.
18 грудня 2019 року
До відзначення у 2019 р. 75-ї річниці створення Української Головної
Визвольної Ради на офіційному вебсайті архіву розміщена виставка «Український визвольний рух ХХ ст. Розсекречені документи». На виставці представлені копії документів із розсекреченої в 2009 р. справи Мелітопольської групи ОУН, яка діяла в період нацистської окупації 1941 1944 рр. на території
Запорізької області, та засуджена військовим трибуналом Мелітопольського
гарнізону Запорізької області в 1944 р.: (https://www.archivzp.gov.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=718%3al-r&lang=ua).

У Державному архіві Івано-Франківської області
11 жовтня 2019 року
В архіві відбулося відкриття виставки архівних документів «Армія нашої
держави» (до Дня захисника України та створення УПА).
16 жовтня 2019 року
В архіві проведено оглядову екскурсію для учнів Сваричівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рожнятівської районної ради, яка спрямована на
активізацію зацікавлення школярів до вивчення історії рідного краю, а також
поглиблення їхніх знань про минуле своєї малої Батьківщини – Рожнятівщини.
Начальниця відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату архіву А. Горошко ознайомила гостей із умовами зберігання документів, структурою та наповненням архівосховищ. Учні також ознайомилися з джерелами, необхідними для дослідження власного родоводу.
Головний спеціаліст відділу використання інформації документів Т. Галян розповів школярам коротку історію формування та розвитку архівної
установи, її основні функції, після чого провів деталізовану виставку джерел
та літератури, пов’язаних з історією Рожнятівщини та с. Сваричів зокрема.
1 листопада 2019 року
В архіві відбулося відкриття виставки архівних документів «ЗУНР – крізь
призму часу» (до 100-річчя проголошення Західноукраїнської Народної Рес-
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публіки). Працівники читального залу архіву підготували для відвідувачів
виставки фотодокументальні стенди та архівні документи, що відображають
процес боротьби українців за відновлення власної державності у складних
умовах міжвоєнного періоду.
5 листопада 2019 року
Вийшла друком стаття наукової співробітниці відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату архіву Н. Янишин «Історія
села Космач на сторінках газет «Прапор перемоги» та «Радянська Гуцульщина» у збірнику матеріалів міжнародної науково-практичної конференції на
пошану П Сіреджука з нагоди 70-ліття від дня народження «Гуцульщина –
слов’янська Атлантида: історія, культура, туризм, персонал, містика».
8 листопада 2019 року
У рамках книжкового форуму «Сторінками української книги» у фортечній галереї «Бастіон» працівниками архіву проведено тематичну виставку
архівних документів до 100-річчя ЗУНР та 100-річчя Акту Злуки «На шляху
до Соборної України». Експозиція представлена документами, які відображають державотворчу діяльність уряду ЗУНР пресою, що публікувалася у
той період, та світлинами з колекції інформаційних матеріалів для населення
того часу.
28 листопада 2019 року
У читальному залі архіву відбулося відкриття документальної виставки «Упокорення голодом» (пам’яті жертв та постраждалих від Голодомору
1932–1933 рр.).
Головний спеціаліст відділу використання інформації документів Т. Галян провів оглядову екскурсію для учнів 9-го класу Івано-Франківського академічного ліцею Івано-Франківської обласної ради, під час якої розповів про
підтримку населення Галичини земляків, які постраждали від штучного голоду в УРСР.

У Державному архіві Львівської області
14 жовтня 2019 року
Оприлюднено он-лайновий варіант тематичної виставки архівних документів під назвою: «Коли ми вмирали, нам сурми не грали» – до Дня захисника України на офіційному веб-сайті архіву та офіційній сторінці архіву в
мережі Facebook.
22–23 жовтня 2019 року
Заступниця начальника організаційно-аналітичного відділу архіву О. Рак
взяла участь у тематичному короткостроковому семінарі на тему: «Сучасні
технології управління персоналом» у Львівському регіональному інституті
Національної академії державного управління при Президентові України.
23 жовтня 2019 року
Заступниця директора – начальниця організаційно-аналітичного відділу архіву Л. Білас взяла участь у робочій нараді відповідальних працівників
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структурних підрозділів облдержадміністрації з питання підготовки проєкту
Плану заходів з реалізації у 2021–2023 роках Стратегії розвитку Львівської
області на період до 2027 року за участі керівника аналітичної групи ГО «Європейський діалог» Олександра Софія.
8 листопада 2019 року
Заступниця директора – начальниця організаційно-аналітичного відділу
архіву Л. Білас взяла участь у семінарі для уповноважених осіб із питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації
на тему: «Корупційні ризики в діяльності державних службовців».
13 листопада 2019 року
Заступниця начальника відділу фінансово-господарського забезпечення
архіву Н. Ільків взяла участь у семінарі-практикумі на тему: «Важливі заходи
та нововведення з урахуванням останніх змін у бухгалтерському обліку та
звітності. Правове регулювання здійснення державних закупівель на 2019–
2020 рр.», організованому громадською організацією «Всеукраїнський бухгалтерський клуб».
14 листопада 2019 року
Проведено семінар-навчання для державних службовців Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області на тему:
«Діловодство та архівна справа в органах публічної влади». Лектор – архівіст
І категорії відділу формування НАФ і діловодства Ю. Іщенко.
18 листопада 2019 року
У Львівській ОДА відбулася нарада за участі заступника Міністра розвитку громад та територій України В. Негоди щодо моделювання мереж закладів
із надання публічних сервісів та послуг відповідно до стандартів, з урахуванням секторальних методичних рекомендацій, а також формування спроможних громад.
21 листопада 2019 року
Онлайновий варіант тематичної виставки архівних документів «Голгофа українського народу» – до Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні та
прес-реліз розміщено на офіційному веб-сайті архіву та офіційній сторінці архіву у мережі Facebook.
Працівники архіву взяли участь в урочистостях Львівської облдержадміністрації з нагоди Дня Гідності та Свободи, 6-ї річниці початку Революції
Гідності.
4 грудня 2019 року
Наукова співробітниця архіву О. Горбач у рамках Оссолінських зустрічей
відвідала лекцію «Палац великих князів Литовських – реконструкція та функціонування». Зустріч відбулася під патронатом Генерального Консула Республіки Польща у Львові.
На офіційному веб-сайті архіву у рубриці «Фонди» розміщено список ліквідованих установ, підприємств і організацій державної та приватної форми
власності у Львівській області, документи з особового складу яких надійшли
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на державне зберігання до архівних відділів райдержадміністрацій та міських
рад, трудових архівів.

У Державному архіві Полтавської області
1 жовтня 2019 року
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 р.
№ 1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у
сфері прав людини на період до 2020 року» для працівників архіву спільно
із Полтавським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій проведено правовий консалтинг
«Система альтернативних способів захисту соціальних прав людини в Україні». Для проведення лекції запрошено канд. іст. наук, доцентку кафедри правознавства, докторантку Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Т. Жалій.
3 жовтня 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву опубліковано статтю старшого наукового
співробітника відділу інформації та використання документів В. Сушка «Голокост на Полтавщині у 1941–1943 роках».
15–17 жовтня 2019 року
Полтавським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій на базі архіву проведено
виїзні навчання в рамках спеціалізованого короткострокового навчального
курсу «Розвиток професійних компетентностей державних службовців». Для
керівників державних архівних установ області проведено навчання за темою: «Психологія стресу та можливість управління ними. Стресостійкість»
(15 жовтня); для державних службовців архіву проведено навчання за темою:
«Актуальні питання роботи в системі електронного документообігу «АСКОД»
(16 жовтня) та «Розвиток креативності як важливої якості для прийняття
управлінських рішень» (17 жовтня).
21 жовтня 2019 року
Старший науковий співробітник відділу інформації та використання документів архіву В. Сушко провів лекцію на тему: «З історії архівної справи»
для студентів Полтавського юридичного коледжу Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого.
25 жовтня 2019 року
У газеті «Зоря Полтавщини» опубліковано статтю заступника директорки – начальника відділу інформації та використання документів Т. Пустовіта
«Мною кривду стару не забуто, а нової наруги я вічно катам не прощу» (до
75-річчя визволення України від нацистів).
28 жовтня 2019 року
У приміщенні архіву відкрито документальну виставку «Ми йшли до
тебе, перемого!» (до 75-річчя визволення України від нацистів).
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30 жовтня 2019 року
Начальниця відділу формування НАФ та діловодства архіву О. Голяк на
базі Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій провела навчання для працівників діловодних служб ЦНАПів Полтавської області.
5 листопада 2019 року
Головна архівістка відділу інформації та використання документів архіву
Т. Воскобійник провела урок на тему: «Друга світова війна» для учнів ЗОШ
№ 7 м. Полтави.
6 листопада 2019 року
Проведено навчання для державних службовців державного архіву щодо
дотримання законодавства з питань державної служби та антикорупційного
законодавства.
13 листопада 2019 року
Старший науковий співробітник відділу інформації та використання документів архіву В. Сушко прочитав лекцію на тему: «Історія архівної справи
в області» для студентів І курсу Полтавської політехніки.
20 листопада 2019 року
Заступник директорки – начальник відділу інформації та використання
документів архіву Т. Пустовіт підготував виступ на Х обласній краєзнавчій
конференції учнівської молоді «Полтавщина – земля моя свята», в якому були
висвітлені події Революції Гідності. Захід відбувся у Полтавському юридичному коледжі імені Ярослава Мудрого.
Старший науковий співробітник відділу інформації та використання документів архіву В. Сушко прочитав лекцію на тему: «Голокост на Полтавщині
у 1941–1943 роках» для студентів Полтавського політехнічного коледжу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
22 листопада 2019 року
У приміщенні архіву Полтавської відкрито документальну виставку «Голодомор 1932–1933 років на Полтавщині» (до Дня вшанування пам’яті жертв
Голодомору 1932–1933 років в Україні).
23 листопада 2019 року
Заступник директорки – начальник відділу інформації та використання
документів архіву Т. Пустовіт взяв участь у телепередачі на каналі «Центральний» (до Дня вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років
в Україні).
27 листопада 2019 року
Проведено засідання колегії архіву, на якому розглянуті питання виконання Плану заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом
документів НАФ та таких, що підлягають включенню до нього в архівних
установах Полтавської області на 2009–2019 роки; функціонування вебсайту
архіву; стан роботи із зверненнями громадян в архівних установах області;
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стан виконавської дисципліни в архівних установах області; стан охорони
праці в архіві.
29 листопада 2019 року
Заступник директорки – начальник відділу інформації та використання
документів Т. Пустовіт провів урок на тему: «Друга світова війна» для учнів
ЗОШ № 7 м. Полтави.
11 грудня 2019 року
Відбулася робоча зустріч архівістів та спеціалістів НДІ мікрографії, де
обговорювалися питання відновлення архівної інформації, зафіксованої на паперових та спеціальних носіях (кіно-, фоно-, фотодокументи).
13 грудня 2019 року
У рамках Всеукраїнського тижня права заступник директорки – начальник відділу інформації та використання документів Т. Пустовіт провів практичне заняття з використанням архівних документів для учнів гуманітарного
класу Полтавського міського багатопрофільного ліцею № 1 імені І. П. Котляревського.
У газеті «Зоря Полтавщини» опубліковано статтю директорки архіву
В. Гудим «Організована постройка обчественного колодязя. З історії органів
місцевого самоврядування на Полтавщині» (до дня місцевого самоврядування).
23 грудня 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву розміщено документальну виставку
«Пам’ятка Української революції 1917–1921 років на Полтавщині» (з нагоди
відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років).
24 грудня 2019 року
Керівництво та працівники архіву взяли участь в урочистих заходах із
нагоди Дня працівників архівних установ.

У Державному архіві Рівненської області
5 вересня 2019 року
Здійснено комплексне перевіряння архівного відділу Березнівської райдержадміністрації.
10 вересня 2019 року
На сайті архіву відкрито он-лайн виставку до 75-х роковин початку депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 рр.
25 вересня 2019 року
Здійснено контрольне перевіряння роботи архівного підрозділу Головного управління статистики у Рівненській області.
26 вересня 2019 року
Здійснено контрольне перевіряння роботи архівного підрозділу служби
автомобільних доріг у Рівненській області Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор».
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27 вересня 2019 року
Здійснено контрольне перевіряння роботи архівного підрозділу комунального закладу «Культурно-археологічний центр «Пересопниця» Рівненської
обласної ради.
У рамках реалізації культурного проєкту «Модерний архів» в архіві відбувся майстер-клас «Вивчаємо історію роду разом».
3 жовтня 2019 року
В архіві відбулася презентація проєкту «Модерний архів» Українського
культурного фонду. На заході були присутні представники державних архівів Волинської (Л. Кот), Тернопільської (Т. Малиміна-Базиляк), Хмельницької (К. Бурдуваліс та Л. Тараненко) областей та архівних установ Рівненської області.
У рамках реалізації культурного проєкту «Модерний архів» в архіві відбувся майстер клас «Вивчаємо історію роду разом».
10, 24 жовтня 2019 року
Старшою науковою співробітницею відділу використання інформації документів архіву О. Гумінською підготовлено і опубліковано 2 статті у газеті
«Рівне вечірнє»: «Про Никона, остарбайтера з Бочаниці», «Хто погодиться?
Напевно лише ті, хто шукає, кому можна прислужити».
10 жовтня 2019 року
Здійснено контрольне перевіряння роботи архівного підрозділу Рівненського обласного центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді.
16 жовтня 2019 року
Здійснено контрольне перевіряння роботи архівного підрозділу КЗ «Рівненський обласний центр народної творчості».
25 жовтня 2019 року
Здійснено контрольне перевіряння роботи архівного підрозділу ТМО
«Фтизіатрія» КЗ «Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер».
31 жовтня 2019 року
Проведено засідання колегії архіву, на якому розглянуто такі питання:
про стан виконання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи в архівному відділі Березнівської райдержадміністрації; стан
забезпечення збереженості документів НАФ в Державному архіві Рівненської
області та в архівних відділах райдержадміністрацій і міськрад; хід виконання
рішення колегії від 26.07.2018 №7/1 «Про стан ведення діловодства та стану
забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду та документів з кадрових питань (особового складу) в управлінні освіти і науки
Рівненської обласної державної адміністрації», районних та міських управліннях (відділах) освіти Рівненської області, закладах вищої освіти Рівненської
області; підсумки роботи державних архівних установ області за 9 місяців
2019 р.; підготовку архіву до роботи в осінньо-зимовий період 2019–2020 р.;
стан пожежної безпеки в архіві.
Проведено засідання ЕПК архіву.
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12 листопада 2019 року
У корпусі № 1 архіву (вул. С. Бандери, 26-а), проведено оглядову екскурсію для студентів та аспірантів факультету української філології РДГУ.
Студентів та аспірантів було ознайомлено зі складом та змістом документів
архіву.
15 листопада 2019 року
Записано телепередачу про розвиток радіомовлення на території Рівненщини (UA:Рівне).
21 листопада 2019 року
У корпусі № 2 архіву (вул. Кавказька, 8) розпочалося експонування виставки документів «Революція гідності: пишемо історію разом».
19–22 листопада 2019 року
У корпусі № 1 архіву (вул. С. Бандери, 26-а) у рамках проєкту «Модерний
архів» проведено 3 майстер-класи з генеалогічного дослідження «Вивчаємо
історію роду разом» для учнів історичного профілю КЗ «Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ–ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради.
20 листопада 2019 року
Відбулося засідання колегії архіву, на якому розглянуто такі питання: про
виконання плану заходів щодо запобігання та протидії корупції в архіві за
2019 р.; взаємодію архіву із засобами масової інформації у 2019 р.; затвердження Плану роботи колегії архіву на 2020 р.
З 25 листопада 2019 р. у корпусі № 2 архіву (вул. Кавказька, 8) демонструється виставка документів до Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні.
29 листопада 2019 року
Проведено засідання ЕПК архіву.
2 грудня 2019 року
Підготовлено on-line виставку документів: «Чеські поселення на Рівненщині, кін. ХІХ – 1-ї пол. ХХ ст.».
6 грудня 2019 року
У корпусі № 1 архіву (вул. С. Бандери, 26-а) підготовлено виставку
друкованих видань до 90-річчя створення Організації українських націоналістів.

У Державному архіві Сумської області
11 жовтня 2019 року
У читальному залі архіву відкрито фотодокументальну виставку, присвячену Дню захисника України. До експозиції увійшли історичні документи із
фондів і колекцій Держархіву Сумської області, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Центрального державного
кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного.
На виставці представлені документи 1917–1919 рр. – періоду формування українських військових частин доби Центральної Ради, УНР, а також ви-
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користані матеріали науково-довідкової бібліотеки архіву та фотодокументи
2014–2015 рр. із колекцій сумчан-волонтерів та учасників антитерористичної
операції на сході України.
24 жовтня 2019 року
На веб-сайті архіву у рубриці «Виставки» демонструється виставка архівних документів «Україна у полум’ї війни», присвячена 75-й річниці вигнання
нацистів з України. В експозиції представлені документи 1941–1944 рр.: відомості про злодіяння нацистських окупантів на українських землях, участь партизан та підпільників у боротьбі з ворогом, спогади учасників боїв за Україну,
фото визволених від нацистів населених пунктів.
22 листопада 2019 року
У приміщенні архіву розгорнуто документальну виставку «Голодомор
1932–1933 років на Сумщині». В експозиції представлені документи, що висвітлюють причини, перебіг та наслідки Голодомору. Це – постанови, директивні листи про хлібозаготівлю, матеріали про політичні настрої селян, репресивні дії, випадки голодування та ріст смертності серед жителів сіл, дітей в
дитячих будинках та дитсадках, актові записи про смерть за 1932–1933 рр. по
населеним пунктам Сумщини.
У читальному залі архіву діє виставка друкованих видань, присвячена
Дню пам’яті жертв голодоморів.
28 листопада 2019 року
Начальниця відділу формування НАФ та діловодства архіву Н. Кузьміна та головна спеціалістка відділу формування НАФ та діловодства архіву
Т. Пєшкова взяли участь у семінарі-навчанні для працівників територіальних
підрозділів Управління Державної міграційної служби України в Сумській
області з питань дотримання вимог до оформлення справ, що підлягають архівному зберіганню. У ході навчань було проведено практичне заняття з підшивання документів справи.
13 грудня 2019 року
З нагоди 130-річчя від дня народження видатного мистецтвознавця,
пам’яткоохоронця, музейного діяча XX ст., доктора мистецтвознавства, проф.
С. Таранушенка в архіві відбулася публічна лекція сумського архівіста і генеалога В. Цибки «Дослідження генеалогії Стефана Андрійовича Таранушенка
по фондах Державного архіву Сумської області», під час якої були представлені результати багаторічного генеалогічного дослідження з відновлення родоводу С. Таранушенка.
Після лекції відбулася презентація виданого харківським дослідником
і видавцем А. Парамоновим збірника наукових праць «Стефан Андрійович
Таранушенко», до якого ввійшли стаття канд. іст. наук, старшої наукової
співробітниці, завідувачки відділу фондів рукописної спадщини Інституту
рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського О. Степченко «Стефан Андрійович Таранушенко», спогади учня С. Таранушенка,
д-ра мистецтвознавства П. Жолтовського, статті А. Парамонова про харківські будинки, де у 1910–1917 та 1921–1933 рр. мешкав С. Таранушенко з
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родиною, а також численні світлини з особистого фонду С. Таранушенка в
ІР НБУ.
На лекції і презентації були присутні викладачі і студенти Сумського
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, співробітники
Держархіву Сумської області, дослідники.

У Державному архіві Тернопільської області
2–3 жовтня 2019 року
Начальниця відділу формування НАФ та діловодства Т. Малиміна-Базиляк взяла участь у семінарі-нараді працівників архівних установ, який проводився на базі архіву у рамках проєкту «Модерний архів» програми Українського культурного фонду «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти».
11 жовтня 2019 року
У приміщенні архіву організовано Всеукраїнський круглий стіл «За
єдність церкви та народу», приурочений 30-річчю легалізації УГКЦ та 50-річчю патриархального руху УГКЦ.
У приміщенні архіву відкрито документальну виставку «За єдність церкви і народу» до 50-річчя патриархального руху УГКЦ.
15 жовтня 2019 року
В архіві презентовано документи пропагандистсько-вишкільної тематики
Організації Українських Націоналістів 1940-х років, які архів отримав у дарунок від Михайла та Мирослави Салюків. Документи у гарматній гільзі 1939 р.
випуску були знайдені під час проведення земляних робіт у мікрорайоні Пронятин м. Тернопіль.
16 жовтня 2019 року
Начальниця відділу формування НАФ та діловодства Т. Малиміна-Базиляк провела лекцію з демонстрацією методичних слайдів на тему: «Актуальні
питання організації діловодства» для юристів, кадровиків, діловодів у Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.
Члени тендерного комітету взяли участь у роботі семінару «Публічні закупівлі: Здійснення публічних закупівель у системі «ProZorro» згідно нових
правил. Анонс змін до закону згідно із Законопроєктом».
28 жовтня 2019 року
Директор архіву Ф. Полянський взяв участь у радіоефірі «UA: Тернопіль»
у радіопередачі «Файний ранок» на тему: «80-річчя створення Державного
архіву Тернопільської області».
1 листопада 2019 року
У газеті «Нова доба» опубліковано інтерв’ю з директором архіву
Ф. Полянським до 80-річчя створення Державного архіву Тернопільської
області.
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6 листопада 2019 року
Інженерка ІІ-ї категорії відділу фінансового та матеріально-технічного
зберігання Н. Маркович пройшла навчання для працівників, відповідальних
за інформаційно-комп’ютерне забезпечення у Тернопільському регіональному
центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.
7 листопада 2019 року
У приміщенні архіву проведено презентацію першоджерел з історії Волині за виданнями Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника («Кременецька земська книга за 1578 р.», «Студії і матеріали з історії Волині») та важливих історичних документів минулого Волині за
фондами архіву.
13 листопада 2019 року
Начальниця відділу формування НАФ та діловодства Т. Малиміна-Базиляк провела лекцію з демонстрацією методичних слайдів з актуальних питань
ведення діловодства та архівної справи для бухгалтерів сільських, селищних
рад ОТГ у Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.
15 листопада 2019 року
У газеті «Свобода» опубліковано інформацію про презентацію в архіві
першоджерел з історії Волині за виданнями Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.
Члени тендерного комітету взяли участь у роботі семінару на тему: «Бухгалтер держсектору: всі важливі заходи та нововведення з урахуванням останніх змін у бухобліку та звітності. Правове регулювання здійснення держзакупівель на 2019–2020 рр.».
19 листопада 2019 року
Заступниця начальника відділу інформації та використання документів
О. Дишлюк провела інформаційну годину до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав для студентів юридичного факультету
Тернопільського національного економічного університету, під час якої ознайомила присутніх із документами особового фонду Я. Горошка, учасника
бойових дій в Афганістані.
20 листопада 2019 року
Заступниця директора – начальниця відділу зберігання, обліку та довідкового апарату С. Найчук пройшла навчання з підвищення кваліфікації за загальною короткостроковою програмою «Запобігання та виявлення корупції –
практика застосування», «Фінансовий контроль – проблемні аспекти».
21 листопада 2019 року
Працівники архіву взяли участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Депортація українців з етнічних земель Лемківщини,

АРХІВНА ХРОНІКА

309

Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини і Західної Бойківщини у
1944–1951 рр.», під час якої директор архіву Ф. Полянський виступив із доповіддю на тему: «Історична пам’ять про депортацію українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної
Бойківщини (за документами Державного архіву Тернопільської області)»,
заступниця начальника відділу інформації та використання документів архіву
О. Дишлюк виступила з доповіддю на тему: «Терористичні заходи польської
влади проти українського населення на Закерзонні у 1944–1948 роках (за документами Державного архіву Тернопільської області)».
У приміщенні архіву відкрито документальну виставку «Майдан 2004.
Євромайдан 2013–2014. Ціна гідності та свободи» до Дня Гідності та Свободи.
Інформація про захід транслювалася наживо телеканалом «Тернопіль 1». Виставку відвідали та підготували сюжети тележурналісти телеканалу «UA: Тернопіль» Тернопільської філії Національної суспільної телерадіокомпанії України,
телеканалу ІНТБ для розміщення у випусках новин та на власних веб-сайтах.
Працівники архіву взяли участь у меморіальних заходах до Дня Гідності
та Свободи.
Начальниця відділу формування НАФ та діловодства Т. Малиміна-Базиляк провела лекцію з демонстрацією методичних слайдів на тему: «Актуальні
питання організації діловодства» для новопризначених працівників органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування у Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ та організацій.
22 листопада 2019 року
Підготовлено документальну виставку до Дня пам’яті жертв Голодоморів
в Україні з метою експонування її у приміщенні Управління Служби Безпеки
України в Тернопільській області.
23 листопада 2019 року
Працівники архіву взяли участь у заходах із вшанування пам’яті жертв
голодоморів та політичних репресій в Україні 1932–1933 рр.
25 листопада 2019 року
Заступниця директора – начальниця відділу зберігання, обліку та довідкового апарату С. Найчук пройшла курси підвищення кваліфікації державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за короткостроковою
програмою з питань запобігання корупції.
27 листопада 2019 року
Працівники архіву взяли участь у заходах з нагоди виводу підрозділів 44-ої
окремої артилерійської бригади з зони проведення Операції об’єднаних сил.
29 листопада 2019 року
У газеті «Свобода» опубліковано статтю головної спеціалістки відділу
інформації та використання документів О. Сулими «До Дня Гідності та Свободи» щодо відкриття документальної виставки в архіві.

310

АРХІВНА ХРОНІКА

11 грудня 2019 року
Головна спеціалістка архіву Л. Сирота пройшла навчання для працівників, відповідальних за мобілізаційну та режимно-секретну роботу у Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

У Державному архіві Харківської області
2 та 9 жовтня 2019 року
Архівним відділом Чугуївської районної державної адміністрації проведено семінари для керівників служб діловодства, архівних підрозділів, голів та
членів експертних комісій установ і організацій, які є джерелами формування
НАФ. У семінарах взяли участь працівники структурних підрозділів районної
державної адміністрації, сільських, селищних та районної рад, комунальних
підприємств та закладів Чугуївського району та ін. Начальниця Архівного відділу О. Савінова ознайомила присутніх із законодавством про Національний
архівний фонд та архівні установи. Під час роботи семінарів заслухано питання щодо складання номенклатури справ, роботи ЕК. Розглянуто та обговорено
питання щодо порядку проведення експертизи цінності документів, формування та оформлення справ, що підлягають архівному зберіганню, та порядку
складання паспорта архівного підрозділу.
17 жовтня 2019 року
Згідно з планом перевірок стану роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад Харківської області на 2019 р. начальницею відділу організації та координації архівної справи, обліку та довідкового апарату архіву
О. Гнезділо та заступницею начальниці того ж відділу Л. Пантелєєвою здійснено тематичну перевірку стану архівної справи в архівних відділах Ізюмської
районної державної адміністрації та Ізюмської міської ради. У присутності
начальниць зазначених вище відділів Л. Коник та Є. Росяк працівники архіву вивчили стан роботи архівних установ Ізюмського району. Перевірено
стан забезпечення збереженості та ведення обліку документів НАФ, а також
використання науково-довідкового апарату до документів НАФ. Під час перевірки працівникам архівних установ Ізюмського району надані відповідні
консультації.
23 жовтня 2019 року
Архівним відділом Барвінківської районної державної адміністрації проведено семінар, в якому взяли участь керівники служб діловодства міської
та сільських рад. Начальниця Архівного відділу І. Ємець ознайомила присутніх із Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях та проаналізувала стан організації діловодства та
архівного зберігання документів, своєчасного впорядкування документів та
складання номенклатури справ. Також розглянуто питання складання паспорту архівного підрозділу.
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24 жовтня 2019 року
У залі засідань Коломацької районної державної адміністрації проведено семінар на тему: «Складання паспорта архівного підрозділу, номенклатури справ та упорядкування документів», в якому взяли участь 22 особи,
відповідальні за архів та діловодство в установах, підприємствах і організаціях району, які є джерелами формування НАФ. Начальниця Архівного відділу Л. Дубінка проаналізувала стан складання та перегляду номенклатури
справ, упорядкування документів, зосередила увагу на проведенні паспортизації архівних підрозділів, а також на змінах, внесених до Типової інструкції з діловодства у 2019 р. Після закінчення семінару бажаючим було надано
індивідуальну методично-консультативну допомогу з питань упорядкування
документів та складання паспорту архівного підрозділу.
28 жовтня 2019 року
Колектив Архівного відділу Балаклійської районної державної адміністрації взяв участь в урочистій церемонії покладання квітів до пам’ятника загиблим воїнам з нагоди 75-річниці з Дня визволення України від нацистських
загарбників.
1 листопада 2019 року
Згідно з планом перевірок стану роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад Харківської області на 2019 р., начальницею відділу організації та координації архівної справи, обліку та довідкового апарату
архіву О. Гнезділо та начальницею відділу формування НАФ та діловодства
архіву Л. Михасенко здійснено комплексні перевірки стану архівної справи в
архівних відділах Чугуївської районної державної адміністрації та Чугуївської
міської ради. У присутності начальниць архівних відділів О. Савінової та
Л. Шуть працівники архіву перевірили стан організації роботи з підприємствами, установами та організаціями на підконтрольній території; забезпечення збереженості та обліку документів НАФ та використання інформації документів НАФ. Під час перевірки працівникам архівних установ Чугуївського
району надані відповідні консультації.
5 листопада 2019 року
Згідно з розпорядженням № 50 голови Харківської обласної державної адміністрації «Про затвердження Плану комплектування курсів Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської
області слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на
2019 рік» на базі НКП м. Лозова начальниця Архівного відділу Красноградської районної державної адміністрації Т. Вербицька взяла участь у навчанні
керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів із питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності для
потреб місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування
та суб’єктів господарювання. Фахівцями Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності проведено виїзні заняття.
6 та 7 листопада 2019 року
В архіві відбувся семінар з підвищення кваліфікації для працівників
архівних установ за темою: «Організація роботи архівних відділів райдерж-
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адміністрацій та міськрад Харківської області». Під час проведення семінару
були заслухані та обговорені такі питання: про планування роботи архівних
відділів районних державних адміністрацій та архівних відділів міських рад
міст обласного значення на 2020 р. та про звітність за 2019 р.; організацію
формування та комплектування архівного відділу документами НАФ (експертиза цінності документів); основні недоліки у веденні державного обліку,
виявлені 2019 р. під час комплексних та тематичних перевірок стану роботи
архівних відділів працівниками архіву; особливості оформлення облікових документів щодо результатів перевіряння наявності справ та стану документів
архівними відділами районних державних адміністрацій та міських рад міст
обласного значення; стан виконання Плану-графіка першочергового приймання документів у 2019 р. та планування такої ж роботи на 2020 р.; підготовку
планово-звітної документації трудових архівів; виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів
та оформлення архівних довідок (копій, витягів); нові надходження до ДІФ
архіву.
8 листопада 2019 року
В архіві відбулося проходження одноденної ознайомчої архівно-бібліографічної практики студентами 2 курсу театрального факультету Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського. Головна
спеціалістка відділу інформації, використання документів та документального забезпечення архіву В. Плисак провела для студентів оглядову екскурсію
архівом.
22 листопада 2019 року
У приміщенні архіву по пр. Московському, 7 відкрилася виставка документів «До Дня пам’яті жертв голодоморів». На виставці представлено листи-скарги селян до державних органів влади на нереальні плани здачі державі
зерна та інших продуктів, жорстокі методи реквізиції у них хліба, незаконну
конфіскацію майна, виселення їх із власних домівок. Другий блок документів – це актові записи про смерть мешканців сіл Харківської області, померлих в 1933 р., де у графі причина смерті зазначено: «від загального виснаження», «від недоїдання», «від голоду», «дистрофія». До експозиції увійшли
також задокументовані свідчення очевидців Голодомору 1932–1933 рр., що
зберігаються в архівному фонді «Колекція документів про голод 1932–1933,
1946–1947 років в Харківській області».
У приміщенні Архівного відділу Лозівської районної державної адміністрації до Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій було відкрито виставку архівних документів «Невиплакані сльози України» (1932–
1933 рр.).
23 листопада 2019 року
У церемонії вшанування пам’яті жертв голодоморів на Меморіальному
комплексі пам’яті жертв Голодомору в Україні разом із керівництвом обласної державної адміністрації, обласної та міської ради, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, військовими, духовенством та громадськістю взяли участь заступник директора Державного архіву Харківської

АРХІВНА ХРОНІКА

313

області Є. Кущ та начальниця відділу інформації, використання документів та
документального забезпечення архіву М. Ельксніт.
6 грудня 2019 року
У День місцевого самоврядування в приміщенні Чугуївської міської ради
була проведена презентація виставки архівних документів на тему: «Історія
розвитку місцевого самоврядування», в якій взяли участь працівники відділів,
служб та управлінь Чугуївської міської ради. Начальниця Архівного відділу
Чугуївської міської ради Л. Шуть розповіла про історію створення, діяльність
органу місцевого самоврядування м. Чугуєва – Чугуївської міської Думи. На
виставці були представлені цікаві історичні документи Чугуївської міської
Думи періоду XVIII–XIX ст.
9 грудня 2019 року
Начальниця Архівного відділу Красноградської районної державної адміністрації Т. Вербицька взяла участь у нараді під керівництвом першого заступника голови районної державної адміністрації В. Кицюка за участі керівників
районної ради, структурних підрозділів райдержадміністрації, установ та організацій району, на якій було розглянуто питання про стан архівної справи
та діловодства. Було наголошено, що для забезпечення збереження НАФ установам, які мають документи постійного терміну зберігання понад встановлені
строки, необхідно упорядкувати їх в архівних підрозділах та передати на зберігання до Архівного відділу Красноградської райдержадміністрації. Також
було підбито підсумки роботи Архівного відділу райдержадміністрації за рік
та окреслено заходи на найближчий період.
10 грудня 2019 року
Згідно з планом перевірок стану роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад Харківської області на 2019 р. начальницею відділу
організації та координації архівної справи, обліку та довідкового апарату
архіву О. Гнезділо та заступницею начальниці того ж відділу Л. Пантелєєвою здійснено комплексну перевірку стану роботи Архівного відділу Печенізької районної державної адміністрації. У присутності начальниці зазначеного відділу С. Лапко працівники архіву перевірили стан роботи з формування НАФ, забезпечення збереженості, ведення обліку документів НАФ,
а також використання науково-довідкового апарату до документів НАФ та
використання архівних документів. Під час перевірки начальниці Архівного
відділу Печенізької районної державної адміністрації надані відповідні консультації.
13 грудня 2019 року
Колектив Архівного відділу Балаклійської районної державної адміністрації разом із керівництвом району, представниками трудових колективів
та Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль Україна» взяв
участь у мітингу з нагоди вшанування учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять
померлих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та поклали живі квіти до
пам’ятного знаку «І мертвим, і живим присвячується».
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Головна спеціалістка відділу інформації, використання документів та документального забезпечення архіву О. Сафонова провела лекцію-екскурсію
архівом для учнів загальноосвітньої школи I–III ступенів № 117 Харківської
міської ради Харківської області, присвячену Дню прав людини у межах Всеукраїнського тижня права.
14 грудня 2019 року
У церемонії покладання квітів до пам’ятника жертвам Чорнобильської
катастрофи у Молодіжному парку з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС разом із керівництвом обласної державної
адміністрації, обласної та міської рад, структурними підрозділами Харківської
обласної державної адміністрації, військовими, духовенством та громадськістю взяли участь заступник директора архіву Є. Кущ та начальниця відділу
інформації, використання документів та документального забезпечення архіву
М. Ельксніт.

У Державному архіві Чернігівської області
10 жовтня 2019 року
В ефірі філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» прозвучала інформація щодо початку експонування фотодокументальної виставки
«До Дня захисника України».
11 жовтня 2019 року
В архіві презентовано фотодокументальну виставку «До Дня захисника України». Виставку відвідала студентська молодь. Представники ЗМІ та
прес-центру Чернігівської обласної державної адміністрації підготували сюжети щодо документального складу виставки для використання у випусках
новин та розміщення на веб-сайтах.
18 листопада 2019 року
В ефірі філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» прозвучала інформація щодо початку експонування фотодокументальної виставки
«До Дня Гідності та Свободи».
19 листопада 2019 року
В архіві презентовано фотодокументальну виставку «До Дня Гідності та
Свободи». Виставку відвідала учнівська молодь.
21 листопада 2019 року
В ефірі філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» прозвучала інформація щодо початку експонування фотодокументальної виставки
«Палає пам’яті свіча» (до річниці Голодомору 1932–1933 років в Україні).
Телевізійною службою новин (ТСН) телеканалу «Студія 1+1» знято
відеосюжет щодо діяльності Державного архіву Чернігівської області та про
документи, пов’язані з діяльністю Всесоюзної контори з торгівлі з іноземцями
(рос. Торгсин) у період Голодомору в Україні.

АРХІВНА ХРОНІКА

315

22 листопада 2019 року
В архіві презентовано фотодокументальну виставку «Палає пам’яті свіча» (до річниці Голодомору 1932–1933 років в Україні). Виставку відвідала
учнівська молодь.
13 грудня 2019 року
В архіві відбувся День відкритих дверей, на який запрошено студентську
молодь.

