
ПРОТОКОЛ 

02.05.2022 № 1 
 

Спільне засідання Громадської 

та науково-експертної рад при 

Укрдержархіві (в режимі 

відеоконференції Zoom) 

 

 

Присутні члени Громадської ради та науково-експертної рад: 

Ольга Бондар, Руслан Бортнік, Валерій Васильєв, Віктор Долецький, 

Ірина Матяш, Олексій Новіков, Валентина Бездрабко, Владислав Верстюк, 

Володимир Дмитрук, Марина Палієнко, Валентина Піскун, Олександр Сухомлін. 

Відсутні з поважних причин: Сергій Гальченко, Дмитро Заборін, Андрій 

Карнатовський, Григорій Клепак, Анна Олійник, Георгій Папакін, Юрій Піжук. 

  

Дмитро Заборін, Андрій Карнатовський, Григорій Клепак, Анна Олійник в 

електронному режимі  інформували про відсутність зауважень та пропозицій. 

 

Запрошені: Анатолій Хромов, Тетяна Ємельянова, Юлія Прилепішева, Ольга 

Бажан, Ірина Мага, Ірина Казімірова, Юрій Ковтанюк, Олександр Буханець. 

 

Формат проведення: ZOOM конференція 

 

Тривалість – 45 хвилин. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію 

системи центральних державних архівів України». 

Доповідач: Анатолій Хромов, Голова Державної архівної служби України 

2. Про план роботи громадської ради при Укрдержархіві на 2022 рік 

(зміни). 

Доповідачі: Юлія Прилепішева, начальник управління комунікацій 

Укрдержархіву; 

Ірина Матяш, голова громадської ради при Укрдержархіві 

3. Різне. 

Доповідач: Ірина Матяш, голова громадської ради при Укрдержархіві 
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Перед початком засідання Ірина Матяш сповістила, що Голова науково-

експертної ради Владислав Верстюк погодився, що головуючим спільного 

засідання буде голова громадської ради. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Анатолій Хромов: доповів про те, що пропонований до обговорення проєкт 

постанови Уряду спрямований на оптимізацію функцій держави в сфері архівної 

справи та діловодства, підвищення ефективності діяльності центральних 

державних архівів шляхом їх злиття. Вирішується багато проблем, по-перше 

оптимізується структура центральних державних архівів. ЦДЕА України та 

ЦДАЗУ, з часу створення яких минуло 15 років і які на сьогодні у своїй 

діяльності не досягнули мети задля якої були створені, ефективність діяльності 

яких перебуває на рівні районного архівного відділу, отримають можливість 

перейти до нових форм роботи, нарешті зможуть надавати платні послуги, 

будуть забезпечені належними приміщеннями та матеріально-технічною базою. 

По-друге, вирішується питання економії бюджетних коштів. При цьому, буде 

збережено кадровий потенціал ЦДЕА України та ЦДАЗУ, їх нормативно-

методичний доробок буде не тільки використано, а й примножено, завдяки 

потужному кадровому забезпеченню новостворених архівів. Це не скорочення, а 

оновлення штатних структур, створення потужних профільних структурних 

підрозділів, що дасть можливість виконувати на належному рівні функції та 

завдання архівів, що утворюються шляхом злиття. 

ВИСТУПИЛИ: 

Ірина Матяш, щороку ЦДАЗУ та ЦДЕА України на забезпечення їхньої 

діяльності у Державному бюджеті передбачається 9 млн грн., проте кількість 

одиниць зберігання, які зберігають обидва архіви не відповідає рівню 

фінансування. Вони не виконують платні послуги. Приєднання ЦДАЗУ до 

ЦДАГО України сприятиме органічному поєднанню фондів зарубіжної 

україніки, які наразі розпорошені. Це стане основою для створення єдиного 

центру збереження документів зарубіжної україніки, що поліпшить доступ до 

цієї категорії документів та їх пошук дослідникам. Підтримую пропозицію 

Укрдержархіву та прошу членів обох рад висловити свої пропозиції та 

зауваження. 

Ольга Бондар, чому ЦДАЗУ приєднується саме до ЦДАГО України. 

Анатолій Хромов, ЦДАГО України має вільні площі, потужну 

матеріально-технічну базу, завдяки платним послугам, а також зберігає фонди 
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тих центрів та організацій української еміграції, їх діячів тощо, які за часів 

створення отримав на зберігання ЦДАЗУ, зокрема так званий «Празький архів». 

Ірина Матяш, ЦДАГО України практично стане архівом громадської 

історії і комплектуватиметься всіма різновидами документів українських 

зарубіжних громадських організацій. 

Валентина Піскун, чи планується у перспективі, з метою об’єднання в 

єдиний фонд, передати із ЦДАВО України до ЦДАГО України ту частину 

«Празького архіву», яку зберігає цей архів. 

Анатолій Хромов, це питання потребує окремого засідання, або навіть 

проведення тематичної наукової конференції. На разі, це питання не стоїть на 

порядку денному. Зараз вирішується питання статусу архівів. 

Ірина Матяш, багато років тому задля збереження документів 

закордонного українства, створили спеціальний архів, але за 15 років існування 

він не виконав поставлені перед ним завдання. Не доцільно переміщувати всі 

фонди цієї тематики до одного архіву, важливо вирішити питання їх 

систематизації. 

Олексій Новіков, чому ім’я Г. С. Пшеничного не буде в назві архіву, який 

буде створено на базі ЦДКФФА України та ЦДЕА України. 

Анатолій Хромов, тому що створюється зовсім інша, нова інституція. 

ЦДКФФА України вже давно перетворився з кінофотофоноархіву на центр 

аудіовізуальної спадщини України, який зберігає документи в цифровому, 

електронному форматі, а не тільки плівку. Щодо особистості, ми всі знаємо, що 

Г. С. Пшеничний багато зробив для збереження архівів, але водночас він 

працював в архівній системі за часів її підпорядкування НКВС, МВС, коли 

приймалися непопулярні рішення про знищення цілих тематичних комплексів 

архівних документів. Новий архів отримає новий статус, нове призначення, це 

має бути державний орган. 

Марія Палієнко, кілька слів про те, що турбує, а саме про збереження 

профільного та кадрового потенціалу ЦДАЗУ та ЦДЕА України, подальшу 

розбудову напрямків за якими працювали архіви та поглиблення зв’язків, 

налагоджених із фондоутворювачами за кордоном, чи буде використано 

архівами до яких вони приєднуються їх досвід та напрацювання. Так, ЦДЕА 

України має значний науковий та методологічний доробок, чи буде 

продовжуватися робота в цьому напрямку. 

Анатолій Хромов, ми плануємо збільшити штат та керівний склад 

новоутворених центральних державних архівів, щоб забезпечити належний 
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розвиток напрямів, якими займалися ЦДАЗУ та ЦДЕА України. Плануємо також 

створити профільні відділи, наприклад відділ зарубіжної україніки, відділ 

міжнародних зв’язків в Центральному державному архіві громадських об’єднань 

та україніки. У Центральному державному аудіовізуальному та електронному 

архіві планується створити потужний відділ інформаційних технологій та відділ 

електронних документів, що дасть нове дихання цифровізаційним процесам. 

Тобто буде забезпечено якісний розвиток новоутворених архівів, вони 

сфокусуються не тільки на збереженні напрямів якими займалися їх 

попередники, а й на їх осучасненні та подальшому розвитку.  

Ірина Матяш, дякую всім учасникам засідання за висловлені пропозиції, у 

т. ч. на підтримку архівів, які потребують сьогодні реорганізації, та прошу 

проголосувати. 

Результати голосування: «за» – 12, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

Враховуючи голоси тих членів рад, які в електронному режимі 

інформували про відсутність зауважень та пропозицій «за» – 16. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про 

оптимізацію системи центральних державних архівів України». 

2. СЛУХАЛИ:  

Юлія Прилепішева інформувала, що до плану роботи громадської ради при 

Укрдержархіві на 2022 рік планується внести зміни через воєнний стан і 

залишити практично два пункти. Перший, стосуватиметься розгляду 

громадською радою нагальних питань та проєктів нормативно-правових актів, 

що потребують громадського обговорення, підготовлених Укрдержархівом. 

Другий, це підготовка установчих зборів з формування нового складу 

громадської ради на період 2023–2024 роки. При цьому ініціативна група з 

формування нового складу має бути сформована наприкінці вересня – на початку 

жовтня, а установчі збори мають бути проведені до кінця грудня поточного року. 

Ірина Матяш, підтримала пропозицію. 

Ольга Бондар, запропонувала заслухати питання збереження метричних 

книг та актових записів на місцях в регіонах. 

Валентина Піскун, запропонувала провести обговорення питання щодо 

подальшої реалізації галузевої програми «Зарубіжна україніка», долі «Празького 

архіву» тощо. ЦДАЗУ через відсутність фінансування на закордонні 

відрядження не вдалося виконати завдання з поповнення фондів архіву 
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документами зарубіжної україніки. Запропонувала також обговорити питання 

створення віртуального архіву зарубіжної україніки, це є важливим для нації. 

Можливо обговорити це питання в експертному середовищі, включити до плану 

роботи громадської ради. Як йомовірний строк проведення, взяти за основу 

червень 2022 року, формат може бути офлайн та онлайн – змішаний. 

Анатолій Хромов, підтримав пропозицію та запропонував провести на базі 

ЦДАГО України тематичну конференцію з цих питань. 

ВИРІШИЛИ: 

2. Підтримати зміни, які пропонуються до плану роботи громадської ради 

при Укрдержархіві на 022 рік з урахуванням пропозиції провести тематичну 

конференцію за участю громадськості та експертів на базі ЦДАГО України, 

орієнтовно у червні 022 року, з питань зарубіжної україніки. 

Результати голосування: «за» – 12, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

3. СЛУХАЛИ:  

Ірина Матяш, звернулася до членів громадської та науково-експертної рад 

при Укрдержархіві з пропозицією поширювати через соцмережі інформацію про 

втрати архівів внаслідок війни росії проти України й нагальні потреби архівів, 

що виникли внаслідок бойових дій, а також почати роботу із створення реєстру 

«Збережи архіви». 

Інформувала про звернення громадської ради МЗС України з проханням 

підтримати започатковану в соцмережі Telegram інформаційну компанію 

«Інформаційна оборона України, яку веде український громадський і політичний 

діяч Ігор Жданов, спрямовану на боротьбу з російською агресією в 

інформаційному просторі, зокрема з фейками, та долучитися до поширення 

правдивої інформації про війну росії проти України. 

ВИРІШИЛИ: 

3. Підтримати пропозицію голови громадської ради при Укрдержархіві 

Ірини Матяш. 

Результати голосування: «за» – 12, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

 
Голова Громадської ради     Ірина МАТЯШ 
 
 
Секретар       Юлія Прилепішева 


