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Про підсумки роботи трудових архівів  

Харківської області у 2013 році  

та завдання на 2014 рік 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь начальника відділу організації та 

координації архівної справи Гнезділо О.С. колегія відмічає, що створення 

мережі трудових архівів є одним із пріоритетних напрямів у реалізації 

державної політики з питань архівної справи та діловодства на території 

Харківської області. Дане питання з 2012 року знаходиться на контролі в 

Адміністрації Президента України.  

На виконання пункту 4 розпорядження Президента України від 

13.04.2005 № 957/2005–рп «Про невідкладні заходи щодо збереження 

національних архівних цінностей України», яким було передбачено обласним, 

Київський та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям 

забезпечити створення в установленому порядку архівних установ для 

зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування 

службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на 

відповідній території, та інших документів, що не належать до Національного 

архівного фонду (трудових архівів), 2013року Державним архівом Харківської 

області (далі – Державний архів), архівними відділами районних державних 

адміністрацій (далі – архівні відділи РДА) та архівними відділами міських рад 

міст обласного значення (далі – архівні відділи міськрад) було значно 

активізовано роботу зі створення трудових архівів.  

Державним архівом області регулярно проводилася роз`яснювальна 

робота серед керівництва райдержадміністрацій та органів місцевого 

самоврядування, працівників архівних відділів РДА та міськрад щодо 

необхідності створення на території районів та міст області трудових архівів. 

Протягом року дане питання неодноразово розглядалося на семінарах і 

нарадах, організованих керівництвом обласної державної адміністрації для 

керівників апаратів райдержадміністрацій та керуючих справами виконкомів 

міських рад Харківської області.  

З метою поступового розвитку в області мережі трудових архівів, 

керівництво Державного архіву області висвітлювало дану тему на чотирьох 

семінарах з підвищення кваліфікації, що проводилися 2013 року для 

працівників місцевих архівних установ. Також питання щодо створення 

трудових архівів обговорювалося представниками Державного архіву під час 

зустрічей з керівниками районних державних адміністрацій, що відбулися під 

час робочих поїздок, у складі групи керівників та спеціалістів структурних 

підрозділів апарату та самостійних структурних підрозділів обласної державної 
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адміністрації в рамках перевірянь стану роботи апарату та архівних відділів 

райдержадміністрацій Харківської області. 

Станом на 01 січня 2013 року в Харківській області діяло 7 трудових 

архівів, а саме: 2 трудових архіви, створені при міських радах, 3 – при районних 

радах та 2 – при сільських радах. З них 5 архівних установ – юридичні особи. 

Загальна площа сховищ вказаних трудових архівів становила 1203 м², 

кількість штатних працівників – 19 одиниць. Крім того, відповідальними за 

трудові архіви при 2-х сільських радах призначено секретарів цих сільрад. 

Загальна кількість документів з особового складу підприємств, установ та 

організацій, що зберігалися в трудових архівах складала 160 тис.263 од. зб., 

документів тимчасового  

терміну зберігання – 1 тис. 737 од. зб., виборчої документації тимчасового 

зберігання – 67 пакувань вагою 100 кг. 

Протягом 2013 року трудовими архівами області виконано 3 тис. 695 

запитів соціально-правового характеру. 

У 2013 році, за умови достатньої наповнюваності бюджету районів, було 

заплановано створити на території області ще 9 трудових архівів – у 

Балаклійському, Барвінківському, Дворічанському, Дергачівському, 

Зміївському, Ізюмському, Кегичівському, Краснокутському та 

Нововодолазькому районах. 

Результатом проведеної у звітному році роботи стало створення 123-х 

трудових архівів. Станом на 01.01.2014 року на території області значилося вже 

130 трудових архівів, а саме: 2 трудових архіви, створені при міських радах, 8 – 

при районних радах  116 – при сільських радах та 2 – створені при районних 

комунальних установах. З них 10 архівних установ – юридичні особи. 

Загальна площа сховищ вказаних трудових архівів складає 2075,5 м², 

кількість працівників – 145,25 одиниць, з них у трудових архівах, які є 

юридичними особами – 28,25 одиниць, в інших 116-ти відповідальними за 

даний напрямок роботи призначено секретарів сільських та селищних рад, при 

яких створено ці архіви. 

Загальна кількість документів з особового складу підприємств, установ та 

організацій, що зберігаються в трудових архівах Харківської області становить 

191тис.548 од. зб., документів тимчасового терміну зберігання – 4 тис. 224 од. 

зб., виборчої документації тимчасового зберігання – 170 пакувань вагою 

1тис.439 кг. 

Протягом 2013 року трудовими архівами області виконано 4 тис. 911 

запитів соціально-правового характеру. 

Проте, серед районів області, для яких було визначено найактуальнішим 

створення трудових архівів у 2013 році, залишився один, де такі архіви не 

створено – Дворічанський. 

Також є необхідним продовжити у 2014 році роботу з розгалуження 

мережі трудових архівів на території області, а саме: Коломацького, 

Харківського районів та у містах Ізюм, Куп’янськ, Лозова, Люботин. 

Начальникам архівних відділів Коломацької, Харківської РДА та Ізюмської, 

Куп’янської, Лозівської, Люботинської міськрад довести до відома керівництва 
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райдержадміністрацій та міськрад про необхідність створення трудових архівів 

на відповідній території. 

Враховуючи викладене вище, колегія вирішує 

 

1. Рішення колегії Державного архіву Харківської області «Про підсумки 

роботи трудових архіві Харківської області у 2013 році та завдання на 2014 рік» 

прийняти до відома. 

2. Начальнику відділу організації та координації архівної справи Гнезділо 

О.С. забезпечити організацію і проведення у другому кварталі поточного року 

семінару з підвищення кваліфікації та обміну досвідом для працівників 

архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад міст 

обласного значення та трудових архівів. 

 

     Термін виконання: 30 квітня 2013 року. 

 

3. Начальникам архівних відділів РДА та міськрад області: 

3.1 Надати Державному архіву план на 2014 рік передачі документів з 

особового складу до трудових архівів (з розбивкою по кварталах) 

 

Термін виконання 10 березня 2014 року. 

 

3.2 Щоквартально надавати звіт про виконання вказаного плану. 

 

Термін виконання до 25 числа останнього 

місяця кварталу.  

 

4. Начальникам архівних відділів Дворічанської, Коломацької, 

Харківської райдержадміністрацій та Ізюмської, Куп’янської, Лозівської, 

Люботинської міськрад ініціювати створення трудових архівів на території 

відповідних районів та міст. Надати інформацію Державному архіву 

Харківської області про проведену роботу у четвертому кварталі 2013 року.  

      

Термін виконання: 01 жовтня 2014 року. 

 

 

 

 

Головуюча на колегії, 

Заступник директора архіву       Л.М. Юдіна 

 

 

Секретар колегії         О.С. Гнезділо 


