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РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ
ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 р. на розширеному засіданні колегії Державної 
архівної служби України підбито підсумки діяльності Укрдержархіву, 
державних архівних установ за 2019 р. та визначено пріоритетні векто-
ри їхнього розвитку.

Засідання розпочалося з доповіді Голови Державної архівної служ-
би України Анатолія Хромова «Про підсумки діяльності Державної 
архівної служби України, державних архівних установ і спеціальних 
установ СФД у 2019 році та їх завдання на 2020 рік».

Зацікавлено й конструктивно відбулося обговорення доповіді, 
в якому взяли участь: директор департаменту діловодства, формуван-
ня, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду 
та науково-методологічного забезпечення Державної архівної служби 
Украї ни Ірина Дубок, директор департаменту страхового фонду до-
кументації Державної архівної служби України Андрій Меленець, на-
чальник управління міжнародного співробітництва та документального 
забезпечення Державної архівної служби України Юлія Прилепішева, 
директор Державного архіву Тернопільської області Федір Полянський.
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Обговоривши доповідь, члени колегіального органу Укрдержархіву 
ухвалили відповідне рішення, в якому сконцентровано здобутки і проб-
леми, а також шляхи модернізації архівної системи.

Доповідь першого заступника Голови Державної архівної служби 
України Івана Кісіля присвячувалася актуальним питанням перебудови 
системи державних архівних установ в умовах проведення адміністра-
тивно-територіальної реформи. Співдоповідачем виступила директор 
Державного архіву Миколаївської області Лариса Левченко.

Наступним тематичним блоком засідання була надважлива тема 
цифровізації усіх процесів архівної справи і діловодства, що посіла го-
ловне місце серед пріоритетів Укрдержархіву.

З доповіддю «Про цифровий фонд користування» виступив Голова 
Державної архівної служби України Анатолій Хромов. 

Директори державних архівів Миколаївської області Лариса Лев-
ченко та Рівненської області Олег Дзецько розповіли про набутий дос-
від участі у різноманітних проєктах, що допомагають залучати кошти 
і новітні розробки в оцифрування архівних колекцій.

Розширене засідання колегії завершилося презентаціями програм-
ного комплексу з інформатизації архівної справи – електронного ресур-
су онлайн-доступу до фондів архіву «Archium/Архіум» і нового вебсай-
ту Державної архівної служби України.

Ґрунтовні коментарі і пояснення з цього приводу надали дирек-
тор Центрального державного архіву громадських об’єднань України 
Ольга Бажан, директор ПП «Архівні Інформаційні Системи» Кирило 
Віслобоков, директор Центрального державного електронного архіву 
України Юрій Ковтанюк та начальник відділу взаємодії із державними 
органами та інформаційно-аналітичного забезпечення Державної архів-
ної служби України Костянтин Сорока. 
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