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аналізується історія створення та функціонування Державного архіву Кі-
ровоградської області. висвітлено найважливіші події із життя установи, на-
ведено відомості про склад та зміст документальної бази архіву. 
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на початку хх ст. на терені сучасної Кіровоградщини державних 
архівів не існувало, архівні документи зберігалися у відомчих і при
ватних архівах. відсутність належного обліку, необхідних умов збері-
гання документів призводили до їх пошкодження, безпідставного зни-
щення, в результаті чого значну частину документальної бази з історії 
і культури краю та держави в цілому було втрачено.

Як сказав р. Я. Пиріг, після революції 1917 р. архівне будівництво 
на Кіровоградщині, як і у всій Україні, пройшло складний, а іноді на-
віть драматичний шлях становлення й розвитку.

У 1917 р. при Єлисаветградському ревкомі була організована комі-
сія під керівництвом Погребецького, завданням якої було проведення 
обстеження відомчих архівів, виявлення в них цінних документів і зо-
середження їх в одному місці1. Це була перша спроба створення дер-
жавного архіву в м. Єлисаветграді.

 наказом Єлисаветградського повітвиконкому від 5 липня 1920 р. 
№ 61 було утворено комісію з обстеження архівів, що діяли в м. Єли-
саветграді2, а в жов тні 1920р. Єлисаветградський повітвиконком при-
йняв рішення про створення повітового архіву в приміщенні колишньої 
земської управи. але це рішення не було приведено в дію у зв’язку із 
першочерго вими завданнями щодо боротьби з го лодом, паливною кри-
зою, розрухою.

До питання створення архіву влада повернулась у 1924 р., прези-
дія єлисаветградського окрвиконкому доручила обстежити стан архівів 
інспектурі народної освіти. Перевірку було проведено, і подана на роз-
гляд окрвиконкому доповідна записка засвідчувала незадовільний стан, 
а багато цінних документів суду, міської думи, управи, держбанку, каз-
начейства загинули під час пожежі3.

* Трибуцька Олена Анатоліївна – начальник відділу інформації та вико-
ристання документів Державного архіву Кіровоградської області.
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2 січня 1925 р. на засіданні робітничої трійки зінов’євського ок-
рвиконкому вирішено утворити окружний архівний відділ4. однак 
лише 17 листопада 1925 р. на засіданні Президії окрвиконкому при-
йнято рішення про створення окружного архівного управлін ня (окрар-
хіву)5. відтоді починає свою історію Державний архів Кіровоградської 
області, який у 2010 р. відзначив своє 85річчя.

основою фондового складу окрархіву стали архіви дореволюцій-
них установ м. Єлисаветграда, Єлисаветградського та олександрій-
ського повітів, а також окремих радянських установ, ліквідованих на 
час утворення архівного управління. 

У 1925–1926 рр. в управлінні працював один співробітник – завіду
вач управлінням. згодом у штат було зараховано архіваріуса6. 

У березні 1926 р. зінов’євському архівному управлінню було від-
ведено окреме приміщення у будинку, що раніше належав купцю ост-
роухову, площею 66 м2, 427 погонних метрів полиць7.

зінов’євський окрвиконком приділяв значну увагу питанням збе-
реження докумен тів. 30 березня 1926 р. Президія окрвиконкому заслу-
хала доповідь завідуючо го окрархівом і. М. Павлюченка про роботу та 
стан архівів округу і ухвалила постанову про необхідність розширення 

Директор Державного архіву Кіровоградської області т. в. Чвань
презентує видання держархіву під час проведення виставки документів,

присвяченої пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років на Україні. 
19 листопада 2008 року.
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архівосховища, а також зобов’язала окрархів особливу увагу звернути 
на збір документів періоду жовтневої революції та громадянської війни 
і негай но розпочати упорядкування та систематизацію документів8. 

Упродовж 1926–1927 рр. окружним архівне управління провело 
значну роботу з комплектування документами. До архівосховища були 
прийняті фонди відділу праці, поштовотелеграфної контори, заводу 
швейних машин, комерційного та реального училищ, особовий фонд 
міського землеміра, історика, археолога і громадського діяча П.з. ряб-
кова9.

але в роботі окрархіву мали місце і серйозні недоліки, що й було від-
значено комісією Укрцентрархіву, яка перевіряла роботу зінов’євського 
архівного управління у жовтні 1927 р. згідно з матеріалами перевірки, 
окрархів недостатньо проводив інспектор ськоінструкторську роботу, 
не виконав вказівки Укрцентрархіву про розробку п’ятирічного плану 
концентрації документів, недостатньо приділяв уваги упорядкуванню 
архівних матеріалів, в окрузі була відсутня мережа архівних корес
пондентів10.

з метою поліпшення архівної роботи в окрузі 29 листопада 1927 р. 
окр виконком, правління спілки робітників освіти і окрархів звернулись 
до всіх вчителів округу з проханням забезпечити охорону документів 

Документи Державного архіву Кіровоградської області з історії м. Кіровограда, 
представлені на виставці “рідне місто: історія і сучасність”,

присвяченій 255й річниці від часу заснування міста
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та сприяти архівним орга нам в збиранні архівних матеріалів, особливо 
з історії жовтневої ре волюції11. одночасно було порушено питання про 
упорядкування та здачу в архів документів партійних і комсомольських 
організацій. в серпні 1928 р. зі нов’євський окружний комітет КП(б)У 
надіслав листа всім райкомам КП(б)У та ЛКсМУ, партійним і комсо-
мольським осередкам про упорядкування та передавання документів до 
архіву. а з жовтня 1928 р. при окружному архівному управлінні було 
створено партійну секцію12, організовано таємнополітичний відділ. 
відтак відбулися зміни у штатному розписі. на кінець року в управ-
лінні працювали: завідувач управлінням, завідувач таємнополітичним 
відділом, архіваріус, охоронник13. того ж року було прийнято перший 
п’ятирічний план розвитку архівної справи на зінов’євщині.

У 1928 р. архівне управління отримало триповерхове приміщен-
ня по провулку слуцькому (пізніше Декабристів), 10 з 477м2 корисної 
площі14. У цьому будинку і перебувало головне архівосховище краю до 
часу свого переїзду у 1983 році до новозбудованого приміщення.

У червні 1930 р. стан роботи окружного архівного управління об-
говорювали на засіданні ра ди Центрархіву Усрр. рада визнала прове-
дену управлінням роботу з концентрації архівних документів значною. 
на той час в архівосховищі вже було зосе реджено 620 фондів. разом 
з тим було вказано, що зінов’євському окрархіву необхідно посилити 

Корпус №1 Державного архіву Кіровоградської області.
2010 р.
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інструкторську роботу, особливо в районах, організувати проведення 
експертизи цінності документів, розпочати виявлення документів прак
тичного значення і посилити роботу з популяризації документів15.

використання архівних документів окрархівом розпочалося від 
по чатку його діяльності. До 20річчя першої російської революції та 
подій 1905–1907 рр. на Єлисаветградщині вийшов збірник “Красные 
вехи”16. У зв’яз ку з підготовкою до святкування 10ї річниці жовтневої 
революції підготов лено і видано збірник документів і матеріалів “Годы 
борьбы”17. з 1927 р. доку менти систематично видавались користувачам 
читального залу. У 1930 р. було виявлено документи про поклади бу-
рого вугілля, будів ництво залізниці Єлисаветград – бобринець. Ці ма-
теріали були використані зінов’євською окружною плановою комісією 
та Правлінням південних залізничних шляхів, що дало заощадження 
державних коштів близько 40000 крб.18 використовувались документи 
і для довідок.

відповідно до постанови вУЦвК і рнК від 2 вересня 1930 р. у 
листопаді 1930 р. замість окружного архівного управління створено 
зінов’євське місцеве архівне управління, що обслуговувало територію 
колишнього зінов’євського округу та Добровеличківського району ко-
лишнього Первомайського округу19.

У цей період проводилася інтенсивна робота з комплектування дер-
жавних архівних установ, упорядкування та описування документів. 
Постановою Укрцентрархіву від 14 травня 1931 р. було запроваджено 
нову систему організації документів у державних архівах. наголошу-
валося, що всі архівні установи повинні мати єдине архівосховище, в 
якому для раціонального користування фонди мали розміщуватись за 
секціями. зінов’євське архівне управління швидко і чітко перебудува-
ло свою роботу, що було відзначено постановою Укрцентрархіву від 
25 червня 1931 р. і премією в 150 крб.20

28 квітня 1931 р. відбулася нарада представників установ, органі-
зацій та підприємств м. зінов’євська, де обговорювалося питання ви-
користання архівних документів. До цієї роботи були залучені гуртки 
сприяння архівній справі. нарада визнала за необхідне популяризувати 
архівні документи через місцеву пресу та широко провести передпла-
ту журналу “архівна справа”21. Для ефектив нішого використання до-
кументів з 1931 р. розпочалася їх каталогізація. то ді ж за матеріалами 
архіву почали систематично друкувати статті у міс цевій пресі, відбувся 
перший виступ на радіо22. 

У березні 1932 р. зінов’євське місцеве архівне управління було 
реорга нізовано в зінов’євський державний історичний архів з підпо-
рядкуванням одеській обласній архівній управі. Штат архіву складався 
з директора, завідувача партійною секцією, наукового співробітника, 
двох асистентів, двох архівних техніків і прибиральниці23.
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незважаючи на складну соціальну і політичну атмосферу, виру-
вання на терені краю голодного мору, архівісти самовіддано працюва-
ли, збирали і зберігали безцінну документальну спадщину. У 1934 році 
у Кіровському (у грудні 1934 р. м. зінов’євськ було перейменовано у 
м. Кірово) державному історичному архіві (КДіа) було сконцентро-
вано 1669 фондів, бібліотека містила 44415 книг, 23 615 примірників 
газет24.

КДіа стає ініціатором розгорнутого соцзмагання між архівними 
установами області, змагається з Миколаївським державним історич-
ним архівом, бере участь у всесоюзному конкурсі на кращий архів 
срср. У цей час архів активно популяризує документальні матеріали 
на сторінках місцевої преси. У 19341935 роках у міських газетах “Кі-
ровська правда”, “соціалістичний наступ” та одеській газеті “Чорно-
морська комуна” архівістами КДіа опубліковано 22 статті на різно-
манітні теми25.

У грудні 1934 р. у зв’язку з перейменуванням м. зінов’євська в 
м. Кіро во, відбулися зміни і у назві архіву – зінов’євський державний 
істо ричний архів перейменовано в Кіровський державний історичний 
архів26, а у 1939 р. у зв’язку зі створенням Кіровоградської області, 
він був реорганізований у Кіровоградський обласний державний архів. 

старший зберігач фондів о. Дергачова у архівосховищі Державного архіву 
Кіровоградської області. 2010 р.



з історії архівів та архівних зібрань 97

одночасно було створено архівний відділ Увс по Кіровоградській об
ласті, на який покладалося керівництво архівною справою27. 

У 1941 році Кіровоградський обласний державний архів перейме-
новано в Державний архів Кіровоградської області (ДаКо)28.

У липні 1941 р., у зв’язку з наближенням німецьких загарбників 
до м. Кіровограда, з облдержархіву та партійного архіву в супроводі 
шістьох архів них працівників було евакуйовано до м. балашова сара-
товської області, а потім у м. Шадринськ Челябінської області доку-
менти таємного відділу, дореволюційні фонди, матеріали періоду гро-
мадянської війни. архівісти розуміли і виконували свою місію й у часи 
жорстокого воєнного лихоліття: завдяки їх високому професіоналізму 
і відповідальності усі евакуйовані документи було збережено. До-
кументальні матеріали проходили ретельну експертизу, були зв’язані 
у в’язки, розміщені на стелажах та затопографовані29. однак це була 
лише невелика частина фондів архіву – основна маса до кументів за-
лишилася в м. Кіровограді. 

в окупованому місті на базі облдержархіву нацисти створили об-
ласне і міське архівні управління. не маючи описів і взагалі довідко-
вого апарату архіву, в пошуках необхідних документів окупанти при-
звели архів до повного безладу. Під час окупації безслідно загинула 
велика кількість документів другої по ловини XVIII ст. – першій чверті 
хіх ст., періоду громадянської війни і національновизвольних змагань 
1917–1921 рр., було знищено велику кількість документів радянських 

Колишнє приміщення
Державного архіву 
Кіровоградської області
(провулок Декабристів, 10),
1928–1983 рр.
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установ міст і сіл Єлисаветградського та олександрійського повітів, 
пограбова но науководовідкову бібліотеку облдержархіву. за період 
війни гітлерівці знищили 387 тис. 939 од. зб. Матеріальний збиток, на-
несений архівному господарству, склав 17 тис. 914 крб.30

Документи обласного державного архіву, які не встигли знищити 
фашисти, були розкидані по архівосховищу, до того ж сюди було зве-
зено документи з Кіровоградського міського архіву, що значно усклад-
нювало роботу з упорядкування документів.

8 січня 1944 р. було звільнено обласний центр, а 9 січня архівний 
відділ Увс у Кіровоградській області поновив свою роботу.

основне завдання архівістів полягало в організації держархівів на 
звільненій території, збиранні та упорядкуванні документів установ, 
організацій і підприємств, які діяли в період німецької окупації. за цю 
роботу взялися не тільки архівісти, а й комсомольські організації об-
ласті, учасники підпілля та партизанського руху, школярі. внаслідок 
кропіткої роботи було зібрано документи гебітскомі саріатів, коменда-
тур, поліції, управ, громадських дворів.

від частого бомбардування в усіх архівосховищах та робочих кім-
натах було розбито шибки, і архівісти взимку, в холоді, розбирали до-
кументи, очищали їх від бруду та пилу, створювали умови для належ-
ного зберігання31.

за станом на 1 січня 1945 р. у Держархіві Кіровоградської обл. було 
сконцентровано 1785 фондів, 434953 од. зб.32.

Діяльність Держархіву області у період з 1950 по 1954 рр. поляга-
ла, в основному, в упорядкуванні та описанні документів.

У 1958 р. Державний архів Кіровоградської області перейменовано 
в Кіровоградський обласний державний архів. того ж року розпоча-
та перебудова роботи з комплектування архіву та експертизи цінності 
документів: на той час до головного архівосховища краю надходило 
багато матеріалів тимчасового зберігання, мали випадки неправильно-
го фон дування документів, штучного дроблення фондів. було складено 
списки установ, організацій та підприємств, документи яких підлягали 
(чи не підлягали) прийому до держархіву. відповідно до цих списків 
було розроблено перспективний план, на підставі якого надалі прово-
дилося комплектування33.

У 1960 р. загальне потепління політичного клімату у країні обумо-
вило і певні зміни в архівній галузі: архівні установи було передано із 
системи Мвс Урср у відання архівного управління при раді Міністрів 
Урср. відповідно до цього Кіровоградський обласний державний архів 
став підпорядковуватись архівному відділу облвиконкому та архівно-
му управлінню при раді Міністрів Урср34.

У 1960 р. у облдержархіві сконцентровано 6303 фонди, 375161 од. зб. 
завантаженість архівосховищ складала 100 %. У цьому ж році у дер-
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жархіві було створено фотовідділ, і за період з 1960 до 1963 р. до архіву 
надійшли фотодокументи від управління будівництва Кременчуцької 
ГЕс, заводу “Червона зірка”, редакції газети “Кіровоградська правда”, 
обласної студії телебачення35.

У 60х роках Кіровоградський обласний державний архів широко 
застосовував різні форми використання та популяризації документів: 
організував понад 20 радіо та телепередач, 30 виставок, прочитано по-
над 200 лекцій в інститутах, технікумах, на підприємствах, виборчих 
дільницях. з 1965 р. архівісти облдержархіву брали активну участь у 
підготовці видання “історія міст і сіл Української рср”36.

У 1972 р. наказом начальника архівного управління при раді Мі-
ністрів Урср Кіровоградський обласний державний архів віднесено до 
архіву іі групи, затверджено новий штатний розпис архіву у кількості 
21 штатної одиниці37.

 відповідно до постанови ради Міністрів Урср від 06 червня 
1980 р. Кіровоградський обласний державний архів перейменовано в 
Державний архів Кіровоградської області38.

Колектив Держархіву Кіровоградської області зустрічає гостей. У першому ряду 
(зліва направо): перший заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації

о. саінсус, тимчасовий повірений у справах росії в Україні
в. Лоскутов, директор Держархіву Кіровоградської області т. Чвань,

заступник директора Держархіву області – головний зберігач фондів Л. Маренець.
20 серпня 2010 р.
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Документи Державного архіву Кіровоградської області
з історії м. Кіровограда.

У 1983 році розпочалося освоєння нового дев’ятиповерхового 
приміщення архіву загальною площею архівосховищ 3479,7 кв. м39. У 
1984 році затверджено новий штатний розпис у кількості 47 одиниць40.

розширення головного архівосховища області дало можливість 
значно збільшити обсяг приймання документів на державне зберіган-
ня: у 1984 році було прийнято 61195 од. управлінської документації від 
закладів, підприємств та установ, 20 од. кінодокументів, 500 од. фото-
документів, 10 од. фонодокументів41.

У кінці 80х на початку 90х розпочалася динамічна трансформація 
суспільнополітичного та економічного життя нашого суспільства. за 
роки незалежності України відбулася глобальна демократизація архів-
ної галузі. значним кроком у цій справі стало масове розсекречуван-
ня архівних документів. У Держархіві Кіровоградської обл. упродовж 
1991−1995 рр. було розсекречено 82 фонди і переведено на загальне 
зберігання 6810 од. зб. робота з розсекречування матеріалів триває 
досі.

на державне зберігання до Держархіву області було передано до-
кументи архіву Кіровоградського обкому КПУ у кількості 2944 од.зб.42, 
а також понад 38 тисяч архівнослідчих справ на громадян, репресова-
них у 20–50х рр. хх ст., та близько 14 тис. фільтраційних справ на 
громадян – жертв нацистських переслідувань, вивезених на примусові 
роботи до німеччини та її сателітів43.



з історії архівів та архівних зібрань 101

Ці та інші документальні першоджерела держархів популяризує 
через оприлюднення архівної інформації у тематичних збірниках до-
кументів, на документальних виставках, радіо і телебаченні, газетних 
шпальтах, в мережі інтернет. тематика різноманітна: від історії освіти, 
медицини, культури, розвитку місцевого самоврядування, благодійних 
інституцій на теренах нашого краю у хіх ст. до висвітлення складно-
го і тернистого шляху становлення української державності у період 
національновизвольних змагань 1917–1921 рр., українізації 20х років 
хх ст., етапів конституційного процесу, голодоморів, репресій, жит-
тя Кіровоградщини під час нацистської окупації. результатом вагомої 
роботи, проведеної Держархівом Кіровоградської обл. з виявлення та 
аналітичного опрацювання матеріалів щодо Голодомору, стали збірни-
ки документів “безкровна війна. Мовою архівних документів про голод 
19211923, 19321933 рр.” (2003 р.), “Голодний мор 1932–1933 років 
на Кіровоградщині. Мовою архівних документів” (2008 р.), “імена, по-
вернуті із забуття. за матеріалами судових справ репресованих селян 
1929–1950х рр., що зберігаються у Держархіві Кіровоградської обл.” 
(2008 р.). 

 Протягом 2007–2010 рр. Держархівом Кіровоградської обл. під-
готовлено 60 документальних виставок, 35 статей, що друкувались у 
місцевих та всеукраїнських зМі, 48 телепередач та 38 радіопередач, що 
транслювалися в ефірі обласної державної телерадіокомпанії44.

особливе місце у науковому доробку працівників архіву посідає 
тема великої вітчизняної війни 1941−1945 рр. Протягом 2007−2010 рр. 
підготовлено значну кількість статей, виставок, радіопередач, присвяче-
них 65річчю Перемоги, роковинам визволення України від німецьких 
загарбників та Дню партизанської слави. останньою ґрунтовною пра-
цею у цьому напрямку стало створене у 2010 р. спільно з Кіровоград-
ським інститутом розвитку людини внз вМУроЛ “Україна” видання 
“Кіровоградщина і кіровоградці у роки Другої світової війни. спогади, 
документи і матеріали”, присвячене 65річчю Перемоги.

архівісти Держархіву області встановили творчі зв’язки з виша-
ми, бібліотеками, му зеями, обласною державною телерадіокомпанією, 
обласними організаціями спілки письменників та спілки журналістів 
України. Працівники держар хіву брали участь в роботі обласної редак-
ційної колегії з підготовки книги “реа білітовані історією”.

невід’ємною частиною використання інформаційних ресурсів є 
організація роботи користувачів у читальних залах архіву. Упродовж 
2007–2010 рр. читальні зали архіву відвідали 850 користувачів, яким 
видано 13 692 од. зб.45.

одним із пріоритетних напрямів роботи Держархіву області є вико-
нання запитів соціальноправового характеру: упродовж 2007–2010 рр. 
виконано понад 9 тис. таких запитів46.
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нині Державний архів Кіровоградської області є найбільшою скарб-
ницею документів з історії Кіровоградщини. Документальний фонд дер-
жархіву складає 1 млн. 299 тис.615 од. зб. управлінської документації 
та 5 тис 296 од. зб. документів особового походження, що охоплюють 
період з 1759 по 2010 роки, 218 од. зб. науковотехнічної документації, 
251 од. зб., 260 од. обл. кінодокументів, 23 тис. 357 од. обл. фотодоку-
ментів, 285 од. зб., 334 од. обл. фонодокументів, 26 од. зб., 50 од. обл. 
відеодокументів. Функціонує науководовідкова бібліотека, яка налічує 
13 тис. 371 книгу та брошуру, 644 комплекти журналів, 6955 підшивок 
газет, 4217 од. зб. спецвидань.

Джерелами комплектування Держархіву є 158 підприємств, уста-
нов та організацій області47.

Глибоко усвідомлюючи свій професійний і громадянський обо в’я
зок, працівники Державного архіву Кіровоградської області доклада
ють максимум зусиль для примноження та збереження документів 
наФ, всебічного використання документального потенціалу на основі 
наукового підходу, професіоналізму та порядності. 
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архів ними установами Кіровоградської області за 2009 р.

анализируется история создания и функционирование Государственного 
архива Кировоградской области. освещены важнейшие события из жизни уч
реж дения, предоставлены сведения о составе и содержании документальной 
базы архива.

Ключевые слова: Государственный архив Кировоградской области; ар
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The article analyzes the history of creation and functioning of the State Archi
ves of Kirovohrad region. The most important events in the institution life are 
hightlighted and information on composition and content of the documentary base 
of Archives is given.
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