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№ з/п Захід Строк 

виконання 

Відповідальні  

за виконання 

1.1.3.2 «Про внесення змін до 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2004 року 

 № 258-рс» 

березень Департамент 

страхового фонду 

документації 

1.1.3.3 «Про внесення змін у додаток 2 до 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 14 березня 2002 року  

№ 137-рт» 

вересень Департамент 

страхового фонду 

документації; 

головний 

спеціаліст з 

мобілізаційної 

роботи 

1.1.4 наказів Міністерства юстиції 

України: 

  

1.1.4.1 «Про затвердження Типового 

положення про Комісію з 

контролю за наявністю, станом та 

розшуком документів державного 

архіву» 

липень Управління 

формування, 

зберігання та 

обліку документів 

Національного 

архівного фонду 

та науково-

методичного 

забезпечення 

1.1.4.2 «Про затвердження Правил роботи 

з аудіовізуальними документами» 

жовтень Управління 

формування, 

зберігання та 

обліку документів 

Національного 

архівного фонду 

та науково-

методичного 

забезпечення 

1.1.4.3 «Про затвердження правил 

внесення змін до документів 

галузевого страхового фонду 

документації» 

червень Департамент 

страхового фонду 

документації 

1.2 Забезпечити супровід проєктів:   

1.2.1 законів України:   

1.2.1.1 «Про внесення змін до 

законодавчих актів України щодо 

удосконалення діяльності архівних 

установ» 

до прийняття Управління 

формування, 

зберігання та 

обліку документів 

Національного 

архівного фонду 
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№ з/п Захід Строк 

виконання 

Відповідальні  

за виконання 

та науково-

методичного 

забезпечення 

1.2.1.2 «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо зберігання 

документів» 

до прийняття Управління 

формування, 

зберігання та 

обліку документів 

Національного 

архівного фонду 

та науково-

методичного 

забезпечення 

1.2.1.3 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

оптимізації дозвільних процедур у 

сфері страхового фонду 

документації» 

до прийняття Департамент 

страхового фонду 

документації 

1.2.1.4 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з 

питань здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) за 

додержанням вимог законодавства 

у сфері страхового фонду 

документації» 

до прийняття Департамент 

страхового фонду 

документації 
 

1.2.1.5 «Про внесення змін до Закону 

України «Про страховий фонд 

документації України» 

до прийняття Департамент 

страхового фонду 

документації 

1.2.2 постанов Кабінету Міністрів 

України: 

  

1.2.2.1 «Про затвердження Методики 

грошової оцінки документів 

Національного архівного фонду» 

до прийняття Управління 

формування, 

зберігання та 

обліку документів 

Національного 

архівного фонду 

та науково-

методичного 

забезпечення 

1.2.2.2 « Інструкція з діловодства за 

зверненнями громадян в органах 

державної влади і місцевого 

самоврядування, об'єднаннях 

громадян, на підприємствах, в 

до прийняття Управління 

формування, 

зберігання та 

обліку документів 

Національного 
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№ з/п Захід Строк 

виконання 

Відповідальні  

за виконання 

установах, організаціях незалежно 

від форм власності, в засобах 

масової інформації» 

архівного фонду 

та науково-

методичного 

забезпечення 

1.2.3 наказів Міністерства юстиції 

України: 

  

1.2.3.1 «Про затвердження Порядку 

переміщення документів 

Національного архівного фонду» 

до прийняття Управління 

формування, 

зберігання та 

обліку документів 

Національного 

архівного фонду 

та науково-

методичного 

забезпечення 

1.2.3.2 «Про затвердження Змін до Правил 

роботи архівних установ України» 

до прийняття Управління 

формування, 

зберігання та 

обліку документів 

Національного 

архівного фонду 

та науково-

методичного 

забезпечення 

1.2.3.3 «Про затвердження уніфікованих 

форм організаційно-розпорядчих 

документів» 

до прийняття Управління 

формування, 

зберігання та 

обліку документів 

Національного 

архівного фонду 

та науково-

методичного 

забезпечення 

1.2.3.4 «Про затвердження Переліку 

типових документів, що 

створюються під час діяльності 

державних органів та органів 

місцевого самоврядування, інших 

установ, підприємств та 

організацій, із зазначенням строків 

зберігання документів» 

до прийняття Управління 

формування, 

зберігання та 

обліку документів 

Національного 

архівного фонду 

та науково-

методичного 

забезпечення 

1.2.3.5 «Про затвердження Правил роботи до прийняття Управління 
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№ з/п Захід Строк 

виконання 

Відповідальні  

за виконання 

з науково-технічною 

документацією в архівних 

установах України» 

формування, 

зберігання та 

обліку документів 

Національного 

архівного фонду 

та науково-

методичного 

забезпечення 

1.2.3.6 «Про внесення змін до Порядку 

передавання кіно-, відео-, фото-, 

фонодокументів на постійне 

зберігання» 

до прийняття Управління 

формування, 

зберігання та 

обліку документів 

Національного 

архівного фонду 

та науково-

методичного 

забезпечення 

1.2.3.7 «Про внесення змін до Типового 

положення про архівний відділ 

міської ради» 

до прийняття Управління 

формування, 

зберігання та 

обліку документів 

Національного 

архівного фонду 

та науково-

методичного 

забезпечення  

1.2.3.8 «Про затвердження Змін до 

Порядку роботи з електронними 

документами у діловодстві та їх 

підготовки до передавання на 

архівне зберігання» 

до прийняття Управління 

формування, 

зберігання та 

обліку документів 

Національного 

архівного фонду 

та науково-

методичного 

забезпечення 

1.2.3.9 «Про затвердження Порядку 

приймання-передавання 

електронних документів 

Національного архівного фонду на 

постійне зберігання» 

до прийняття Управління 

формування, 

зберігання та 

обліку документів 

Національного 

архівного фонду 

та науково-

методичного 

забезпечення 
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№ з/п Захід Строк 

виконання 

Відповідальні  

за виконання 

1.2.3.10 «Про затвердження Порядку 

зберігання архівних документів, 

ведення їх обліку та доступу до 

документів Національного 

архівного фонду в архівних 

установах, заснованих фізичними 

особами та/або юридичними 

особами приватного права» 

до прийняття Управління 

формування, 

зберігання та 

обліку документів 

Національного 

архівного фонду 

та науково-

методичного 

забезпечення 

1.2.3.11 «Про внесення Змін до Положення 

про проведення інспекційних 

перевірок у сфері страхового фонду 

документації України» 

до прийняття Департамент 

страхового фонду 

документації 

1.2.3.12 «Про затвердження уніфікованої 
форми акта, складеного за 
результатами проведення планового 
(позапланового) заходу державного 
нагляду (контролю) щодо 
дотримання суб’єктом 
господарювання вимог 
законодавства у сфері страхового 
фонду документації» 

до прийняття Департамент 

страхового фонду 

документації 

1.2.3.13 «Про затвердження Методики 

оцінювання роботи із забезпечення 

прав осіб з інвалідністю в 

Державній архівній службі України 

та установах, що належать до 

сфери її управління» 

до прийняття Управління 

роботи з 

персоналом та 

організаційного  

забезпечення 

1.2.3.14 «Про затвердження Порядку 

ціноутворення та надання платних 

послуг, які виконуються архівними 

установами, що утримуються за 

рахунок бюджетних коштів» 

до прийняття Управління 

економічного 

аналізу, 

фінансового 

забезпечення, 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності 

1.3 Здійснювати опрацювання 

проєктів нормативно-правових 

актів, розроблених іншими 

центральними органами виконавчої 

влади 

протягом року Управління 

формування, 

зберігання та 

обліку документів 

Національного 

архівного фонду 

та науково-

методичного 
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№ з/п Захід Строк 

виконання 

Відповідальні  

за виконання 

забезпечення; 

департамент 

страхового фонду 

документації; 

управління 

комунікацій; 

управління 

цифрової 

трансформації; 

відділ правового 

забезпечення  

II. Міжнародне співробітництво та європейська інтеграція 
 

2.1 Підготовка та укладання 

міжнародних договорів, 

меморандумів, протоколів тощо: 

  

2.1.1 з Державною архівною службою 

Молдови 

протягом року Управління 

комунікацій 

2.1.2 Генеральною дирекцією державних 

архівів при Прем’єр-Міністрові 

Турецької Республіки 

протягом року Управління 

комунікацій 

2.2 Здійснення експертизи проєктів 

міжнародних договорів 

міжвідомчого характеру 

протягом року Управління 

комунікацій 

2.3 Реалізація заходів з виконання 

зобов’язань у міжнародній 

діяльності: 

  

2.3.1 участь керівництва Укрдержархіву 

в переговорах, конференціях, 

консультаціях, візитах та інших 

заходах двостороннього та 

багатостороннього міжнародного 

співробітництва, у т. ч. 

міжнародних заходах Міжнародної 

ради архівів, Європейського та 

Євро-Азійського регіональних 

відділень Міжнародної ради архівів 

протягом року Управління 

комунікацій 

2.3.2 виконання Протоколу Третього 

засідання українсько-китайської 

Підкомісії з питань співробітництва 

у сфері культури та відповідного 

Плану заходів 

протягом року Управління 

комунікацій  

2.3.3 здійснення контролю за протягом року Управління 
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№ з/п Захід Строк 

виконання 

Відповідальні  

за виконання 

виконанням запитів соціально-

правового характеру, що надходять 

від Департаменту консульської 

служби Міністерства закордонних 

справ України, установ та 

організацій іноземних держав, 

безпосередньо від заявників, які 

проживають за кордоном, і 

виконуються на підставі документів 

державних архівів 

комунікацій 

2.4 Координація роботи груп 

українських експертів з питань: 

 Управління 

комунікацій 

2.4.1 архівної спадщини у Міжурядовій 

українсько-польській комісії у 

справі охорони та повернення 

втрачених та незаконно 

переміщених під час Другої 

світової війни культурних 

цінностей 

протягом року Управління 

комунікацій 

2.4.2 повернення та реституції втрачених 

та незаконно переміщених під час 

та внаслідок Другої світової війни 

культурних цінностей (Змішана 

українсько-німецька комісія) 

протягом року Управління 

комунікацій 

2.5 Організація протокольних 

заходів під час перебування 

делегацій, груп та окремих 

представників архівних установ та 

інших організацій іноземних 

держав для проведення зустрічей з 

керівництвом та відповідальними 

посадовими особами 

Укрдержархіву 

протягом року Управління 

комунікацій 

III. Організаційна робота 

3.1 Провести:   

3.1.1 перевірки діяльності установ, що 

належать до сфери управління 

Укрдержархіву та державних 

архівів областей (за планом 

проведення Державною архівною 

службою України перевірок у 2020 

році, що додається) 

протягом року Керівники 

структурних 

підрозділів 

3.1.2 перевірки дотримання чинного протягом року Департамент 
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№ з/п Захід Строк 

виконання 

Відповідальні  

за виконання 

законодавства у сфері створення та 

ведення страхового фонду 

документації України 

центральними і місцевими 

органами виконавчої влади, 

органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями (за 

річним планом, що додається) 

страхового фонду 

документації 

3.1.3 комплексну перевірку стану 
Обласного архіву будівельної 
документації 

червень Головний 
спеціаліст з 
мобілізаційної 
роботи 

3.1.4 перевірку дільниці відтворення 
документів страхового фонду 
документації 

березень Департамент 
страхового фонду 
документації; 
головний 
спеціаліст з 
мобілізаційної 
роботи 

3.1.5 внутрішній аудит діяльності 

установ, що належать до сфери 

управління Укрдержархіву (за 

Операційним планом діяльності з 

внутрішнього аудиту на 2020 рік 

Державної архівної служби 

України, Стратегічного плану 

діяльності з внутрішнього аудиту 

на 2019- 2021 роки (із змінами) 

протягом року Головний 

спеціаліст з 

питань 

внутрішнього 

аудиту 

3.1.6 всеукраїнські конкурси:   

3.1.6.1 науково-методичних розробок і 

науково-інформаційних робіт з 

архівознавства, документознавства, 

археографії 

січень-червень 

(три етапи) 

Управління 

формування, 

зберігання та 

обліку документів 

Національного 

архівного фонду 

та науково-

методичного 

забезпечення 

3.1.6.2 наукових праць імені Василя 

Веретенникова у галузі 

архівознавства, археографії і 

документознавства 

травень-грудень  

(три етапи) 

Управління 

формування, 

зберігання та 

обліку документів 

Національного 
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№ з/п Захід Строк 

виконання 

Відповідальні  

за виконання 

архівного фонду 

та науково-

методичного 

забезпечення 

3.1.7 виставки документів до:   

3.1.7.1 Дня Соборності України січень Управління 

комунікацій 

3.1.7.2 125-річчя з дня народження поета, 

перекладача, літературознавця, 

громадського діяча Максима 

Рильського 

березень Управління 

комунікацій 

3.1.7.3 75-річчя перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні 

травень Управління 

комунікацій 

3.1.7.4 Дня Конституції України червень Управління 

комунікацій 

3.1.7.5 Дня Державного Прапора України 

та Дня незалежності України 

серпень Управління 

комунікацій 

3.1.7.6 Дня пам’яті жертв голодоморів листопад Управління 

комунікацій  

3.1.7.7 100-річчя подій Української 

революції 1917–1921 років 

протягом року Управління 

комунікацій 

3.2 Проаналізувати та узагальнити:   

3.2.1 звіти державних архівів про 

виконання у 2019 році плану 

заходів Програми здійснення 

контролю за наявністю, станом і 

рухом документів Національного 

архівного фонду на 2009-2019 роки, 

затвердженої наказом 

Держкомархіву від 10.11.2009 

№ 190 

травень Управління 

формування, 

зберігання та 

обліку документів 

Національного 

архівного фонду 

та науково-

методичного 

забезпечення 

3.2.2 відомості про зміни у складі та 

обсязі фондів та документів не 

фондової організації станом на 

01.01.2019, подані державними 

архівними установами, та внести 

відповідні зміни до Центрального 

каталогу фондів та документів не 

фондової організації 

вересень Управління 

формування, 

зберігання та 

обліку документів 

Національного 

архівного фонду 

та науково-

методичного 

забезпечення 

3.2.3 звіти державних архівів та лютий Структурні 
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№ з/п Захід Строк 

виконання 

Відповідальні  

за виконання 

центральних архівних установ 

України з основної діяльності за 

2019 рік (відповідно до 

компетенції) 

підрозділи 

Укрдержархіву 

(відповідно до 

компетенції) 

3.3 Здійснити заходи щодо:   

3.3.1 організації планування та контролю 

за виконанням наукових робіт у 

сфері архівної справи, формування 

та зберігання страхового фонду 

документації України 

протягом року Управління 

формування, 

зберігання та 

обліку документів 

Національного 

архівного фонду 

та науково-

методичного 

забезпечення 

3.3.2 продовження роботи щодо ведення 

розділу «Унікальні документи 

Національного архівного фонду» 

Державного реєстру національного 

культурного надбання 

протягом року Управління 

формування, 

зберігання та 

обліку документів 

Національного 

архівного фонду 

та науково-

методичного 

забезпечення 

3.3.3 організації стажування 

реставраторів державних архівів 

протягом року Управління 

формування, 

зберігання та 

обліку документів 

Національного 

архівного фонду 

та науково-

методичного 

забезпечення  

3.3.4 проведення конкурсів на заміщення 

вакантних посад державних 

службовців в апараті 

Укрдержархіву (у разі 

необхідності) 

протягом року Управління 

роботи з 

персоналом та 

організаційного  

забезпечення 

3.3.5 направлення на підвищення рівня  

професійної компетентності 

державних службовців 

Укрдержархіву, в т. ч. з питань 

запобігання проявам корупції, 

відповідальності за корупційні або 

протягом року Управління 

роботи з 

персоналом та 

організаційного  

забезпечення; 

головний 
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№ з/п Захід Строк 

виконання 

Відповідальні  

за виконання 

пов’язані з корупцією 

правопорушення, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

запобігання корупційним та 

пов’язаним з корупцією 

правопорушенням та пов’язану 

тематику 

спеціаліст з 

питань 

запобігання і 

виявлення 

корупції 

3.3.6 проведення підвищення 

кваліфікації працівників державних 

архівів центральних, галузевих, 

держаних архівів областей,  

м. Києва з питань формування 

Національного архівного фонду та 

експертизи цінності документів 

вересень Управління 

формування, 

зберігання та 

обліку документів 

Національного 

архівного фонду 

та науково-

методичного 

забезпечення 

3.3.7 координації, методичного 

керівництва та контролю щодо 

розробки міністерствами, іншими 

центральними і місцевими 

органами виконавчої влади та  

органами місцевого 

самоврядування галузевих та 

регіональних програм створення 

страхового фонду документації 

(доповнень до програм) 

протягом року Департамент 

страхового фонду 

документації 

3.3.8 координації і контролю за 

формуванням страхового фонду 

документації України, його 

веденням, утриманням і видачею 

користувачам копій документів 

страхового фонду документації 

протягом року Департамент 

страхового фонду 

документації 

3.3.9 ведення Державного реєстру 

потенційно небезпечних об’єктів 

протягом року Департамент 

страхового фонду 

документації 

3.3.10 ведення Державного реєстру 

документів страхового фонду 

документації 

протягом року Департамент 

страхового фонду 

документації 

3.3.11 організації планування та контролю 

за виконанням наукових робіт у 

сфері формування та зберігання 

страхового фонду документації 

України 

протягом року Департамент 

страхового фонду 

документації 
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№ з/п Захід Строк 

виконання 

Відповідальні  

за виконання 

3.3.12 реалізації Державної програми 

формування страхового фонду 

документації на продукцію 

спеціального призначення  

(відповідно до обсягів 

фінансування, передбачених 

Державним бюджетом України на 

2020 рік) 

за окремими 

планами 

виробництва 

Департамент 

страхового фонду 

документації 

3.3.13 планування робіт з дотримання 
чинного законодавства у сфері 
створення та ведення страхового 
фонду документації України 
центральними і місцевими 
органами виконавчої влади, 
органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями 

протягом року Департамент 

страхового фонду 

документації 

 

3.3.14 організації та виконання робіт з 

мобілізаційної підготовки 

протягом року  

(за окремим 

планом) 

Головний 

спеціаліст з 

мобілізаційної 

роботи 

3.3.15 взаємодії із засобами масової 

інформації з висвітлення діяльності 

Укрдержархіву та установ, що 

належать до сфери його управління 

протягом року Управління 

комунікацій 

3.3.16 взаємодії та консультації з 

громадськістю з питань основної 

діяльності Укрдержархіву 

протягом року Управління 

комунікацій 

3.3.17 подання щоквартальної та річної 

звітної інформації до Секретаріату 

Кабінету Міністрів України та 

Апарату Ради національної безпеки 

і оборони України про заходи, 

вжиті Державною архівною 

службою України на виконання 

протокольного доручення 

Президента України від 02.09.2015 

щодо виконання рішень Ради 

національної безпеки і оборони 

України, наданих листом Ради 

національної безпеки і оборони 

України від 21.09.2015  

№ 2634/18-1-17, та підпункту «о» 

підпункту 1 пункту 5 Рішення Ради 

протягом року Управління 

комунікацій 
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№ з/п Захід Строк 

виконання 

Відповідальні  

за виконання 

національної безпеки і оборони 

України від 28.08.2014 «Про 

невідкладні заходи щодо захисту 

України та зміцнення її 

обороноздатності», введеного в дію 

Указом Президента України від 

24.09.2014 № 744/2014 

3.4 Забезпечити:   

3.4.1 підготовку та подання до 

Міністерства юстиції України звіту 

про виконання  плану роботи 

Державної архівної служби та 

покладених на неї завдань  у 

 2019 році 

до 25 січня Відділ взаємодії із 

державними 

органами та 

інформаційно-

аналітичного 

забезпечення 

3.4.2 підготовку структурними 

підрозділами Укрдержархіву та 

узагальнення матеріалів для 

публічного звіту Голови 

Укрдержархіву за 2019 рік 

лютий Відділ взаємодії із 

державними 

органами та 

інформаційно-

аналітичного 

забезпечення 

3.4.3 підготовку до випуску науково-

практичного журналу «Архіви 

України» (вип. 1-4); 

протягом року Управління 

комунікацій 

3.4.4 своєчасне подання державними 

службовцями щорічної декларації 

осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування, шляхом її 

заповнення на офіційному вебсайті 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції 

до 01 червня 

2020 року 

Управління 

роботи з 

персоналом та 

організаційного  

забезпечення; 

головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання і 

виявлення 

корупції 

3.4.5 організацію роботи щодо 

проведення оцінювання результатів 

службової діяльності державних 

службовців 

жовтень - 

грудень 

Управління 

роботи з 

персоналом та 

організаційного  

забезпечення 

3.4.6 проведення експертизи проєктів 

нормативно-правових актів, 

розроблених Укрдержархівом та 

внесених на розгляд іншими 

протягом року Відділ правового  

забезпечення  
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№ з/п Захід Строк 

виконання 

Відповідальні  

за виконання 

центральними органами влади в 

порядку законодавчої ініціативи 

3.4.7 опрацювання проєктів договорів, 

стороною яких є Укрдержархів 

протягом року Відділ правового  

забезпечення 

3.4.8 здійснення претензійно-позовної 

роботи, представлення 

Укрдержархіву в судах, в органах 

державної виконавчої служби 

протягом року Відділ правового  

забезпечення 

3.4.9 опрацювання проєктів наказів 

Укрдержархіву з основної 

діяльності, кадрових питань на 

предмет відповідності 

законодавству України 

протягом року Відділ правового  

забезпечення 

3.4.10 організацію функціонування 

інформаційно-телекомунікаційної 

системи та наповнення 

інформацією веб-порталу 

Укрдержархіву 

протягом року Управління 

цифрової 

трансформації; 

управління 

комунікацій 

3.4.11 організацію виконання вимог 

законодавства у сфері технічного 

захисту інформації 

протягом року Управління 

цифрової 

трансформації 

3.4.12 оприлюднення наборів даних 

Укрдержархіву, що підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих 

даних, на Єдиному державному 

вебпорталі відкритих даних 

протягом року Управління 

цифрової 

трансформації 

3.4.13 організацію роботи та 

проведення засідань: 

  

3.4.13.1 колегії Укрдержархіву протягом року Управління 

роботи з 

персоналом та 

організаційного  

забезпечення 

3.4.13.2 Нормативно-методичної комісії 

Укрдержархіву 

протягом року Управління 

формування, 

зберігання та 

обліку документів 

Національного 

архівного фонду 

та науково-

методичного 

забезпечення  
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