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РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

 

27.02.2015     Харків        № 1/1 

 

Про підсумки роботи  

Державного архіву Харківської області 

та архівних установ області у 2014 році 

та завдання на 2015 рік 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь заступника директора Державного архіву 

Харківської області (далі – Державний архів) Куща Є.О. колегія відзначає, що 

діяльність Державного архіву та інших місцевих архівних установ Харківської 

області (архівні відділи районних державних адміністрацій (далі – РДА) та міських 

рад міст обласного значення (далі – міськрад) упродовж 2014 року була спрямована 

та здійснювалася на виконання завдань, передбачених Планом розвитку архівної 

справи в області на 2015 рік, Планом заходів Державного архіву на 2014 рік щодо 

здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ та таких, що 

підлягають включенню до нього, та відповідно до указів Президента України, 

постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України, наказів та 

доручень Державної архівної служби України (далі – Укрдержархів), розпоряджень 

та доручень місцевих державних адміністрацій, наказів та доручень заступника 

директора Державного архіву. 

Здійснювалися заходи, спрямовані на вирішення найнагальнішої проблеми в 

архівній галузі області – проблеми відсутності вільних площ для комплектування 

Державного архіву документами Національного архівного фонду (далі – НАФ), 

зміцнення матеріально-технічної бази архівних установ області, розгалуження 

мережі трудових архівів тощо. 

На виконання доручення Президента України від 19.10.2012 № 1-1/2831 в 

частині опрацювання обласною державною адміністрацією в установленому 

порядку питання щодо будівництва окремої будівлі для розміщення в ній 

Державного архіву, на початку 2014 року Державним архівом було оформлено 

реєстрацію речового права на отриману у постійне користування земельну ділянку у 

м. Харкові площею 1,3448 га для будівництва нової будівлі. Протягом звітного року 

продовжувалася робота з пошуку шляхів фінансування проекту її будівництва. 

Державний архів підготував проектну пропозицію «Будівництво спеціалізованої 

архівної споруди для розміщення Державного архіву Харківської області», яку 

направив на адресу Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону 

Харківської облдержадміністрації для розгляду можливого її фінансування у рамках 

міжнародної технічної допомоги, але у 2014 році позитивного результату не 

отримано. 

На виконання низки доручень Укрдержархіву Державним архівом було 

підготовлено переліки та цифрові копії виявлених документів для підготовки 

фотоальбому до 100-річчя початку Першої світової війни 1914-1918 років; карт та 
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планів м. Харкова з найдавніших часів до його визволення від німецько-

фашистських загарбників. 

Також Державним архівом було виявлено 152 заповіти, що потребують 

реєстрації у Спадковому реєстрі (відповідну інформацію надіслано до Харківської 

філії державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції 

України). 

З метою підготовки співробітниками Меморіального комплексу 

«Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» видання 

«Україна. Хроніка визволення: дослідження, документи, свідчення», до згаданого 

музею підготовлені і направлені довідка про дати окупації м. Харкова, населених 

пунктів частини районів Харківської області та цифрові копії виявлених документів, 

що стосуються злочинів німецько-фашистських окупантів в окремих населених 

пунктах м. Харкова та Харківської області. 

Керівництво музею надіслало подяку співробітникам відділу інформації та 

використання документів Державного архіву за надані матеріали. 

Упродовж 2014 року Державним архівом та архівними відділами РДА та 

міськрад проводилася робота з підготовки проектів рішень, розпоряджень органів 

вищого рівня. 

Зокрема, Державним архівом було підготовлено проект розпорядження голови 

обласної державної адміністрації, про внесення змін до Положення про колегію 

Державного архіву та її склад. Відповідно було видано розпорядження голови 

облдержадміністрації від 23 червня 2014 року № 289.  

Протягом 2014 року начальниками архівних відділів РДА та міськрад 

Харківської області було підготовлено проекти рішень: 

- сесій органів місцевого самоврядування – Дворічанської районної ради, 

Ізюмської, Люботинської міських рад щодо створення та функціонування трудових 

архівів; Харківської, Чугуївської районних рад та Куп’янської міської ради 

Харківської області про внесення змін до відповідних Програми розвитку архівної 

справи на 2011-2015 роки;  

- виконавчих комітетів Люботинської та Чугуївської міськрад про організацію 

роботи щодо перевірки стану діловодства та архівної справи в структурних 

підрозділах; Куп’янської міської ради – про виконання Програми розвитку архівної 

справи в м. Куп’янську на 2011-2015 роки у 2014 році;  

- колегії Чугуївської РДА «Про стан розвитку архівної справи у Чугуївському 

районі у 2009-2014 роках»;  

Розроблено проекти доручень голів РДА: 

- Красноградської РДА «Про передавання документів НАФ до державного 

архіву та можливість створення трудових архівів органу місцевого 

самоврядування»; 

- Краснокутської РДА з питання забезпечення приймання документів 

тривалого зберігання, що не належать до НАФ, від Архівного відділу 

Краснокутської РДА сільськими та селищними радами; 

- Харківської РДА з питання про стан архівної справи в районі; 

- Дергачівської РДА щодо необхідності сільським, селищним, міському 

головам, керівникам підприємств, установ, організацій району проведення 
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паспортизації архівів, розроблення положення про архів та експертну комісію 

підприємства, установи, організації. 

Підготовлено проекти розпоряджень голів райдержадміністрацій: 

- Близнюківської РДА «Про посилення відповідальності за збереження 

документів НАФ керівників управлінь, відділів райдержадміністрації, підприємств, 

установ та організацій, голів сільських рад»; 

- Борівської РДА «Про затвердження Положення про експертну комісію та 

складу експертної комісії архівного відділу Борівської районної державної 

адміністрації Харківської області»; 

- Краснокутської РДА «Про передання документів установ району в архівний 

відділ районної державної адміністрації в 2014 році», «Про погодження 

номенклатур справ, науково-технічного опрацювання і передавання документів в 

архівний відділ райдержадміністрації в 2015 році» та «Про проведення тематичних 

перевірянь роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів  

юридичних осіб – джерел формування НАФ на 2015 рік»; 

- Валківської РДА «Про проведення паспортизації в архівних підрозділах 

підприємств, установ та організацій, розташованих на території Валківського 

району, у 2014 році» тощо. 

Одним із пріоритетних завдань у роботі архівних установ України у 2014 

році було завершення створення системи трудових архівів як необхідного елементу 

системи соціального захисту громадян. З метою реалізації даного пріоритету 

Державним архівом упродовж поточного року здійснено низку заходів. Так, 27 

червня 2014 року в малій залі Харківської обласної державної адміністрації 

відбулася обласна селекторна нарада під головуванням заступника директора 

Державного архіву Є.О. Куща, у рамках якої обговорювалися питання про стан 

виконання архівними відділами РДА та міськрад області у 2014 році Плану-графіку 

на 2012-2016 роки першочергового приймання документів, що належать до 

Національного архівного фонду, та стан виконання архівними відділами РДА і 

міськрад області Плану передавання документів тривалого зберігання до трудових 

архівів на 2014 рік. 

За підсумками наради прийнято протокольне рішення, яке доведено до відома 

голів РДА та міських голів міст обласного значення. На виконання даного рішення 

керівництвом РДА та міськрад було двічі поінформовано Державний архів про 

результати проведеної роботи.  

Питання створення нових трудових архівів та діяльності існуючих 

обговорювалося на апаратній нараді у голови Кегичівської РДА та засіданні 

адміністративно-господарського активу району, оперативних нарадах 

Первомайської та Коломацької РДА. Архівним відділом Барвінківської РДА 

проведено нараду з головами міської та сільських рад з даного питання. 

Результатом проведеної роботи стало створення протягом 2014 року на 

Слобожанщині 31 трудового архіву, а саме: 3 – при районних радах, 2 – при міських 

радах, 25 – при сільських радах та 1 – при комунальній установі. 

Загалом станом на 01.01.2015 року на території Харківської області існує 145 

трудових архівів. 
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Питання розгалуження в Харківській області мережі трудових архівів 

знаходиться під постійним контролем Харківської обласної державної адміністрації 

та Адміністрації Президента України. 

Упродовж 2014 року досить плідно працювали дорадчі органи Державного 

архіву. За вказаний період відбулося 6 засідань колегії Державного архіву (усі 

розширені), на яких розглянуто 24 запланованих питання та 1 питання позапланово 

(про стан організації діловодства та збереженості документів НАФ в архівному 

підрозділі Департаменту у справах молоді та спорту Харківської обласної державної 

адміністрації).  

Серед питань, що розглядалися на засіданнях колегії, зокрема, такі: про 

підсумки роботи Державного архіву та місцевих архівних установ області, 

структурних підрозділів Державного архіву за 2013 рік, І півріччя та 9 місяців 2014 

року; про стан виконання Державним архівом Регіональної програми здійснення 

контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2010-2014 рр. у І 

півріччі 2014 року, про стан розгалуження мережі трудових архівів Харківської 

області, про стан роботи зі зверненнями громадян у Державному архіві та архівних 

відділах РДА і міськрад області, про роботу веб-сайту архіву, про заходи щодо 

забезпечення дотримання правил охорони праці та протипожежної безпеки у 

Державному архіві Харківської області тощо.  

На засіданнях колегії заслухано доповіді начальників архівних відділів двох 

районів області – Кегичівської РДА Ялової З.В. та Сахновщинської РДА          

Легуші В.Ю. про роботу цих відділів, а також відповідальної за архів Управління 

забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної 

адміністрації Нурматової Л.В. з питання про стан організації діловодства та 

збереженості документів Національного архівного фонду в архівному підрозділі 

вказаного управління. 

Протягом 2014 року відбулося 6 засідань Науково-методичної ради 

Державного архіву, на яких було розглянуто та схвалено 11 тематичних переліків 

документів і матеріалів, підготовлених для експонування на виставках, 2 проекти 

статей, 3 методичні розробки, макети 2-х друкованих видань тощо. 

Упродовж 2014 року було проведено 14 засідань Експертно-перевірної комісії 

Державного архіву, на яких розглядалися, зокрема, питання про результати роботи 

комісії у 2013 році та планові завдання на 2014 рік, про стан науково-технічного 

впорядкування документів на підприємствах, в організаціях та установах, розгляд 

списків, з якими працюють архівні відділи районних державних адміністрацій та 

міських рад Харківської області, розгляд описів справ, номенклатур справ, 

положень про ЕК та архівні підрозділи (архіви), інструкцій з діловодства, актів про 

вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, установ, підприємств та 

організацій міста й області, тощо. 

Тривала співпраця з науковими установами. 22 травня 2014 року заступник 

директора Державного архіву Л.М. Юдіна, начальник відділу організації та 

координації архівної справи О.С. Гнезділо та головний спеціаліст цього ж відділу 

О.С. Коптєва взяли участь у роботі VII Науково-технічної конференції НДІ 

мікрографії «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, 

перспективи розвитку та взаємодії», організаторами якої виступили Державний 
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департамент страхового фонду документації та Науково-дослідний, проектно-

конструкторський та технологічний інститут мікрографії. Під час проведення 

конференції Л.М. Юдіна та О.С. Коптєва виступили з доповідями відповідно: 

«Методи здійснення контролю за додержанням підприємствами, установами та 

організаціями законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи» 

та «Веб-сайт Державного архіву Харківської області як важливий інструмент 

інформаційної політики архіву». 

З метою здійснення контролю за діяльністю архівних відділів РДА та міськрад 

області Державним архівом у складі робочої групи спеціалістів – представників 

структурних підрозділів і апарату обласної державної адміністрації здійснено 

тематичну перевірку роботи Архівного відділу Великобурлуцької РДА.  

Також здійснювався контроль за діяльністю архівних підрозділів (архівів) 

установ, організацій та підприємств списку юридичних осіб-джерел формування 

НАФ, які передають документи на постійне зберігання до Державного архіву, у ході 

якого проведено 53 комплексних та 66 тематичних перевірянь стану збереження 

документів НАФ в архівних підрозділах та службах діловодства. 

Здійснювався контроль за діяльністю архівних підрозділів (архівів) установ, 

організацій та підприємств юридичних осіб-джерел формування НАФ, які 

передають документи на зберігання до архівних відділів РДА та міськрад області, у 

ході якого проведено 102 комплексних перевірки (найбільша кількість проведена 

архівними відділами Красноградської, Харківської РДА та Чугуївської міськради), 

112 тематичних перевірок (найбільша кількість проведена архівними відділами 

Валківської, Сахновщинської РДА та Лозівської міськради) та 66 контрольних 

(найбільша кількість проведена архівними відділами Краснокутської РДА та 

Люботинської міськради). 

Поточного року Державним архівом Харківської області проведено огляд 

забезпечення збереженості документів у закладах культури (у двох музеях та 

шести театрах) м. Харкова – джерелах формування документів Національного 

архівного фонду.  

З метою підвищення фахового рівня співробітників, які працюють з 

документами на підприємствах, в установах та організаціях, 2014 року проведено 2 

виїзних семінарських заняття з підвищення кваліфікації поза межами Державного 

архіву: на базі Нововодолазької РДА для керівників навчальних та навчально-

виховних закладів району та на базі Обласного навчально-методичного центру 

підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів для 30 директорів шкіл 

естетичного виховання Харківської області з питань проведення експертизи цінності 

документів та складання номенклатури справ.  

 Низку семінарів проведено на базі Державного архіву. Це, зокрема, 4 семінари 

з підвищення кваліфікації та обміну досвідом для працівників архівних відділів РДА 

та міськрад області , трудових архівів з питань організації їх роботи; та 2 семінари із 

підвищення кваліфікації для відповідальних за архів та діловодство установ, 

підприємств і організацій перший –  одноденний для представників установ та 

організацій – джерел комплектування Державного архіву, другий – семиденний 

платний для працівників діловодних, архівних та експертних служб підприємств, 

установ і організацій  
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Аналогічна робота проводилася і місцевими архівними установами області: 

проведено 83 семінари для працівників діловодних служб та архівних підрозділів 

установ, підприємств і організацій, у роботі яких взяли участь 1 861 слухач. Основні 

теми, що розглядалися у рамках проведених семінарів, стосувалися упорядкування 

документів підприємств, установ, органів місцевого самоврядування, які є 

джерелами формування НАФ, ведення архівної справи, складання інструкцій з 

діловодства, основних вимог та організації роботи щодо складання номенклатури 

справ, порядку передачі документів на державне зберігання тощо. 

Упродовж 2014 року тривала робота з розроблення нормативно-правових актів. 

24 грудня 2014 року за № 22/1461 у Головному управлінні юстиції у Харківській 

області зареєстровано наказ заступника директора Державного архіву Харківської 

області від 26 листопада 2014 року № 82 «Про затвердження Порядку доступу до 

приміщень і на територію Державного архіву Харківської області».  

Архівним відділом Чугуївської РДА розроблено Порядок доступу до 

приміщень архівного відділу Чугуївської районної державної адміністрації, 

затверджений наказом начальника Архівного відділу Чугуївської районної 

державної адміністрації від 27.10.2014 № 06 та зареєстрований в Чугуївському 

міськрайонному управлінні юстиції Харківської області 14 листопада 2014 р. за       

№ 4/102.  

Значна увага, як і в попередні роки, приділялась питанням забезпечення 

збереженості документів НАФ. Відповідно до наказу Державної архівної служби 

України від 29.01.2014 р. № 15 «Про заходи щодо посилення стану збереження 

архівних документів, страхового фонду документації та підвищення рівня пожежної 

безпеки в архівних установах, спеціальних установах СФД, бюджетній установі 

«Фонд», НДІ мікрографії» з метою забезпечення надійного зберігання документів 

НАФ, посилення персональної відповідальності осіб, які відповідають в 

архівосховищах за збереженість документів, видано накази Державного архіву від 

03.11.2014 р. № 80 «Про призначення відповідальних за опечатування архівосховищ 

і ключів від них» та від 03.11.2014 р № 81 «Про призначення персонально 

відповідальних осіб за збереженість документів в архівосховищах».  

Здійснено низку заходів, спрямованих на забезпечення збереженості та 

покращення фізичного стану документів НАФ. 

Протягом 2014 року Державним архівом було здійснено складну реставрацію 

33 508 аркушів справ дорадянського періоду, відремонтовано 12 317 аркушів справ 

та 8,5 м² карт. 

Тривали роботи з оправлення справ та описів справ (за 2014 рік оправлено 676 

справ та 499 описів справ), з підшивки справ фондів (підшито 235 справ фондів). 

Оправлено журнали, книги, щоденники в кількості 56 штук.. Позапланово 

відремонтовано 10 архівних коробок, виготовлено 1 картотечну коробку та 1 стенд.  

Протягом 2014 року архівними відділами РДА та міськрад області 

відремонтовано 2 446 аркушів справ, оправлено та підшито 833 од. зб. управлінської 

документації.  

У межах Регіональної програми здійснення контролю за наявністю, станом і 

рухом документів НАФ на 2010-2014 рр. (далі – Регіональна програма здійснення 

контролю за наявністю) та Плану розвитку архівної справи на 2014 рік Державним 
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архівом було перевірено наявність та фізичний стан 146 831 справи на паперовій 

основі та 912 од. зб. кінодокументів (з них 12 542 справи дорадянського періоду, 134 

289 справ радянського періоду). Загальна кількість перевірених 2014 року справ 

збільшилась за рахунок позапланової перевірки наявності та фізичного стану справ 

радянського періоду, переміщених у межах архівосховища з метою оптимального 

розміщення документів в архівосховищі і раціонального використання наявної 

площі.  

Регіональну програму здійснення контролю за наявністю за 2014 рік 

Державним архівом та місцевими архівними установами області виконано у 

повному обсязі. 

На виконання наказу Державної архівної служби України від 21.06.2012 № 104 

«Про організацію роботи із науково-технічного опрацювання документів фондів у 

Державному архіві Харківської області та інших державних архівах» у Державному 

архіві була продовжена робота з науково-технічного опрацювання документів фонду 

№ 4, Харківське губернське правління. За її підсумками визначено та уточнено 

фондову належність, систематизовано та підготовлено для ремонту, реставрації, 

брошурування та оправлення 29 129 аркушів, що складає 487 од. зб.  

За цим напрямом роботи реставровано, відремонтовано, зброшуровано 23 692 

аркушів і оправлено 265 од. зб., які повернені до сховищ. 

Тривали роботи з картонування справ. Протягом звітного періоду в 

Державному архіві закартоновано 4 062 справи, що на 162 справи більше, ніж було 

заплановано. 

Продовжено роботу зі створення фонду користування, який використовується 

дослідниками у читальному залі Державного архіву шляхом перегляду цифрових 

копій документів на комп’ютері, а саме: виготовлено 24 202 цифрові копії 

документів генеалогічного характеру та 6 606 цифрових копій описів справ. Крім 

того, виготовлено 10 870 цифрових копій документів на замовлення  користувачів 

читального залу.  

Архівні відділи РДА та міськрад області також здійснювали заходи з 

поліпшення умов зберігання документів, забезпечення протипожежної безпеки та 

охорони приміщень архівосховищ.  

Зокрема, в Архівному відділі Дворічанської РДА частково здійснено ремонт 

електропроводки та вхідних дверей до архівосховища; в Архівному відділі 

Первомайської РДА проведено поточний ремонт електрообладнання; в Архівному 

відділі Зміївської РДА проведено ремонт покрівлі приміщення архівосховища та 

топкової. Також відремонтовано 87,1 кв. м. приміщень в архівних відділах 

Богодухівської та Краснокутської РДА. 

В Архівному відділі Ізюмської міськради встановлено звукову охоронну 

сигналізацію (ревун). Проведено ремонт охоронної сигналізації в Архівному відділі 

Харківської РДА. В Архівних відділах Валківської РДА та Чугуївської міськради 

проведено обслуговування протипожежної та охоронної сигналізації. 

Архівними відділами придбано 13 вогнегасників: 2 - Архівним відділом 

Великобурлуцької РДА, 1 – Архівним відділом Краснокутської РДА та 10 – 

Архівним відділом Ізюмської міськради: Архівним відділом Первомайської РДА 

замінено 1 вогнегасник.  
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Технічне діагностування та перезарядку вогнегасників було проведено 

архівними відділами Балаклійської, Вовчанської, Чугуївської РДА та Чугуївської 

міськради. 

Загальна протяжність стелажного обладнання збільшилась на 238,4 пог. м. в 

архівних відділах: Великобурлуцької, Дворічанської, Зміївської, Красноградської 

РДА та Куп`янської міськради. В Архівному відділі Нововодолазької РДА придбано 

матеріали для виготовлення стелажного обладнання. 

Продовжувалася робота з комплектування архівних установ документами 

НАФ. У поточному році на державне зберігання до Державного архіву від установ, 

підприємств та організацій, що перебувають у зоні його комплектування, надійшло 

2 нових та 13 частин управлінських фондів, а також 1 новий фонд особового 

походження Р-6559, Ломакін Геннадій Іванович, учасник бойових дій в Афганістані, 

заступник голови Харківської міської Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів) за 1979 – 2014 рр. та 2 частини фондів особового походження 

об’єднаного архівного фонду Р-6529, Видатні історики Харківщини, доцента, 

заслуженого викладача Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна, 

Зайцева Бориса Петровича за 1956 – 2013 роки та Р-6536, доктора архітектури, 

професора, члена-кореспондента Української  Академії архітектури Божка Юрія 

Григоровича за 1972 – 2005 рр. 

Всього за 2014 рік взято на облік 14 270 справ постійного зберігання на 

паперовій основі, з яких 14 175 справ управлінської документації, 70 справ 

особового походження та 25 справ з особового складу. 

У звітному періоді Державний архів області прийняв на зберігання від 

Окружних виборчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах 

Президента України 25 травня 2014 року Територіальних виборчих округів 1 175 

справ тимчасового зберігання за 2014 рік, з них 258 управлінських справ 

тимчасового зберігання та  бюлетені та списки виборців в кількості 917 

опломбованих коробок та пакунків.  

Крім того за вказаний період до архіву надійшли нефондові документи: 

– 55 од. обл./ 55 од. зб. фотодокументів за 1984 рік 

– 10 од. обл./10 од. зб. фонодокументів за 2013 рік; 

– 40 од. обл./5 од. зб. відеодокументів за 2012 рік. 

–   694 од. обл./21 од. зб. фонду користування кінодокументів. 

До архівних відділів РДА та міськрад області надійшло 101 фонд та 226 

частин фондів – це 24 234 од. зб. управлінської документації.  

Тривали роботи зі створення та розвитку науково-довідкового апарату до 

документів НАФ. Упродовж 2014 року Державним архівом удосконалено 14 описів 

справ дорадянського періоду, що становить 1 637 справ управлінської документації. 

Тематично розроблено 1 управлінській фонд та складено 1 148 каталожних 

карток. Подокументно розроблено 160 справ Виконавчого комітету Ізюмської 

районної ради депутатів трудящих (ф. Р-5044) за 1943-1951 роки. 

 Поодинично розроблено 70 справ особового походження та складено 70 

каталожних карток.  
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Складено 55 каталожних карток на фотодокументи, 10 каталожних карток на 

фонодокументи та 40 каталожних карток на відео - документи. Всі каталожні картки 

індексовані, систематизовані та включені до відповідних каталогів. 

Поповнювався систематичний каталог: індексовано 8 129 каталожних карток, 

систематизовано та включено до систематичного каталогу 10 928 каталожних 

карток.  

Продовжувалась робота з удосконалення систематичного каталогу 

Державного архіву області. Систематизовано та уточнено анотації на 7 300 

тематичних картках. 

Архівні відділи РДА та міськрад області провели роботу з каталогізації фондів 

РДА, райвиконкомів, міськрад та селищних рад (переглянуто 752 од. зб. та складено 

2 960 карток).  

За програмою «Архівні зібрання України» та на виконання планового 

завдання з підготовки до видання анотованого реєстру описів радянського періоду 

за 2014 рік було переглянуто 1 224 описи фондів і анотовано 315 133 заголовки 

справ.  

Станом на 01.01.2015 р. до бази даних «Архівні фонди України» внесено всі 

19 268 фондів Державного архіву, з них у 2014 році – 9 234 фонди. 

У 2014 році в Державному архіві завершена підготовка довідково-

інформаційного видання «Анотований реєстр описів Державного архіву Харківської 

області дорадянського періоду», проект якого направлено на розгляд до Науково-

видавничої ради Укрдержархіву, та підготовлено до друку макет видання «Архівне 

будівництво на Харківщині». 

Підготовлені до друку «Харківський архівіст» за 2014 рік та збірник архівних 

документів «Листи з неволі». 

У Державному архіві Харківської області за 2014 рік переглянуто 1 047, 

розсекречено 751 матеріальний носій секретної інформації (переглянуто 21729 

документів, розсекречено 7239 документів). На всі фонди складено акти про 

розсекречення. 

Упродовж 2014 року значна увага приділялась питанням задоволення потреб 

громадян в одержанні ними інформації за архівними документами. Особлива увага 

приділялася зверненням громадян, які потребують соціального захисту. До 

Державного архіву надходили запити соціально-правового характеру різноманітної 

тематики. Переважали запити про підтвердження трудового стажу та розміру 

заробітної плати; підтвердження дат народження, одруження, смерті; підтвердження 

майнових прав на землю та нерухоме майно, фактографічні.  

У звітний період за документами Державного архіву області виконано 1 687 

довідок соціально-правового характеру,  390 – тематичних, 529 – за актами 

цивільного стану та 122 – генеалогічного характеру. 

Архівними відділами райдержадміністрацій та міськрад області у звітному 

році виконано 13 382 довідок соціально-правового характеру, тематичного – 2 979.   

У читальних залах Державного архіву області 2014 року працювало 320 

дослідників (з них 8 – іноземці). В архівних відділах протягом звітного року 

працювало – 104 дослідники, усі громадяни України. 
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Тривала робота з популяризації архівних документів. Державним архівом 

підготовлено 17 інформаційних листів про відомості, виявлені в документах та 

друкованих виданнях Державного архіву за воєнною тематикою. Їх надіслано 

Головному управлінню освіти та науки Харківської облдержадміністрації, 

Департаменту освіти Харківської міської ради, 9 районним відділам освіти м. 

Харкова. На адресу вказаних установ також направлено перелік добірки архівних 

документів «Партизанський рух на Харківщині», виявлених у Державному архіві, та 

анотацію до добірки документів. 

 Підготовлено також 9 інформаційних листів, про документи, виявлені у 

Державному архіві до 81-річниці вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 

років.  

 30 архівних відділів РДА та міськрад області підготували 44 документи з 

ініціативного інформування. Тематика їх була приурочена пам’ятним та знаменним 

датам. 

 Досить активно проводилася архівними установами робота з підготовки 

виставок архівних документів. Державним архівом було проведено 22 виставки 

архівних документів, серед яких 5 оприлюднено у режимі on-line на його власному 

веб-сайті. Серед них наступні: 

- «До Дня Соборності України»; 

- «Живу та пам’ятаю» (до Дня пам’яті жертв Голокосту); 

- спільний виставковий проект Державного архіву Харківської області та 

Харківської міської спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) 

«Афганистан болит в моей душе…»; 

- «Невмируще слово Кобзаря (до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка); 

- on-line виставка «Видатний астроном Барабашов М.П.» (до 120-річчя з дня 

народження); 

- on-line виставка «Харків та Харківська область у перші дні війни». 

- «Поляки на Харківщині»; 

- «Символи українського народу» (до 18-ої річниці Конституції України); 

- «З історії Харківського театру ляльок» (до 75-річчя відкриття театру); 

- «Війна, що сколихнула всі народи» (до 100-х роковин початку Першої 

світової війни); 

- «Усі сили на боротьбу з ворогом» (до Дня партизанської слави); 

- «Славні сини українського народу» (до Дня Українського козацтва); 

- «Пам'ять жива» (до 70-річчя визволення України від фашистських 

загарбників) та ін.; 

32 архівних відділи РДА та міськрад області підготували та відкрили 54 

виставки архівних документів. Тематика їх стосувалася здебільшого воєнних подій 

на Харківщині і була присвячена ювілейним та пам’ятним датам. 

Певна увага приділялась просвітницькій роботі серед молоді.  

Проведено 11 оглядових екскурсій по Державному архіву: для студентів 

Харківської державної академії культури, Харківського національного університету 

ім. В.Н. Каразіна, Харківського національного педагогічного університету              

ім. Г.С. Сковороди, Харківського національного медичного університету, 

Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського. 
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 Протягом 2014 року було проведено 3 навчально-виробничі практики для 

студентів ВНЗів м. Харкова. 

Упродовж 2014 року тривала співпраця зі ЗМІ. 

 За вищевказаний період Державний архів взяв участь у 9-ти радіопередачах,  

3-х телепередачах, підготував 7 статей для оприлюднення на шпальтах місцевих 

періодичних видань. 

Досить широко висвітлювалася у ЗМІ виставкова діяльність Державного 

архіву.  

Сюжети про відкриття виставки «Афганистан болит в моей душе» (до Року 

відзначення учасників бойових дій на території інших держав) розміщені на 

інтернет-порталах Харківського міського союзу ветеранів Афганістану та 

Укрінформ, сайті Харківської облдержадміністрації.  

На відкритті виставки архівних документів «Пам’яті жертв Великої 

Вітчизняної війни 1941-1945 років присвячується», яка відбулася 20 червня 2014 

року, були присутні кореспонденти обласного телебачення «ОТБ», Регіональної 

телекомпанії «7 канал» («Харьковские известия») та представники прес-служби 

Харківської обласної державної адміністрації.  

Поряд із цим фахівцями Державного архіву надавалися коментарі журналістам 

Харківської обласної державної телерадіокомпанії про документи, які зберігаються 

у Державному архіві для використання у програмі «На жорнах війни» та до Дня 

пам’яті жертв політичних репресій в Україні та ін. 

Начальники 6 архівних відділів виступили на місцевому радіо, а начальники 

архівних відділів Зміївської та Чугуївської РДА – на місцевому телебаченні, де 

розповіли про роботу архівних відділів 

Тривала робота з підготовки публікацій за архівними документами. 

Архівними відділами РДА та міськрад області в місцевих газетах 

опубліковано 53 статті (44 – архівними відділами РДА та 9 – архівними відділами 

міськрад). Їх тематика була присвячена історії архівних установ області, складу 

документів, що у них зберігаються, їх поточній діяльності. Особлива увага 

приділялася  темі 69-річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні, історії окремих 

міс та сел. області, ін. 

Однак, поряд із позитивними зрушеннями залишається невирішеною низка 

проблемних питань.  

Не дали результату пошуки шляхів фінансування проекту будівництва 

спеціалізованої споруди для розміщення Державного архіву Харківської області. 

Повністю вичерпано можливості Державного архіву щодо приймання 

документів на зберігання від підприємств, установ та організацій – джерел його 

комплектування документами НАФ. 

Підводячи підсумки роботи Державного архіву та архівних установ 

Харківської області у 2014 році, слід зазначити, що протягом вказаного періоду 

тривали роботи зі збереження документального надбання Слобожанщини, 

поповнення Національного архівного фонду, розгалуження мережі трудових архівів 

та розширення доступу до архівної інформації. 
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Враховуючи викладене вище, колегія вирішує: 

 

1. Звіт про підсумки роботи Державного архіву Харківської області та 

архівних установ області у 2014 році, визначення завдань на 2015 рік взяти до 

відома. Стан проведеної архівними установами у 2014 році роботи щодо виконання 

Плану розвитку архівної справи у Харківській області  визначити як задовільний. 

2. Визначити на 2015 рік пріоритетними напрямами діяльності Державного 

архіву та архівних установ області: 

2.1 Всебічну підтримку української ідентичності. 

2.2 Розширення доступу до архівних документів. 

2.2. Здійснення заходів, спрямованих на будівництво окремої будівлі для 

розміщення в ній Державного архіву Харківської області (за умови фінансування).  

3. Керівництву Державного архіву, архівних відділів райдержадміністрацій та 

архівних відділів міських рад міст обласного значення Харківської області 

забезпечити:  

3.1. Надійність експлуатації архівних будівель і приміщень, систем їх 

життєзабезпечення, посилення охоронної і протипожежної безпеки архівосховищ.  

3.2. Виконання у повному обсязі показників, передбачених на 2015 рік 

Регіональною програмою здійснення контролю за наявністю, станом і рухом 

документів НАФ на 2015-2019 рр.;  

3.3. Виконання у 2015 році усіх планових показників, передбачених планом 

розвитку архівної справи Харківської області на 2015 рік у повному обсязі. 

4. Питання про стан виконання плану розвитку архівної справи Державного 

архіву Харківської області та архівних установ області за підсумками І-го півріччя 

2015 року розглянути на засіданні колегії Державного архіву Харківської області у 

ІІІ-му кварталі 2015 року. 

Термін виконання: липень 2015 року. 

5. Питання про стан виконання Державним архівом Харківської області 

Регіональної програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом 

документів НАФ на 2015-2019 рр. у 2015 році розглянути на засіданні колегії 

Державного архіву Харківської області у IVкварталі 2015 року. 

Термін виконання: листопад 2015 року. 

 

 

Голова колегії, 

заступник директора архіву                       Є.О.Кущ 

 

 

Секретар колегії                         О.С. Коптєва 
 

 
 

 


