
 

Д Е Р Ж А В Н И Й  АРХІВ  Х А Р К І В С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ  

 

24.04.2015     Харків     № 2/4 

 

Про стан виконання рішення колегії 

Державного архіву Харківської області  

від 25.07.2014 №4/1 «Про підсумки роботи 

Державного архіву Харківської області  

у I кварталі 2014 року» Про організацію 

роботи трудових архівів в Харківській області 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь головного спеціаліста відділу 

організації та координації архівної справи Державного архіву Харківської 

області (далі – Державний архів) Панасенко Л.А. колегія відзначає, що у 2014 

році продовжився розвиток мережі трудових архівів в Харківській області. 

Станом на 1 січня 2014 р. на території області існувало 130 трудових архівів, 

станом на 1 січня 2015 року – 145 трудових архівів, у сховищах яких 

зберігається 278807 справ тривалого терміну зберігання. На даний час лише у 

Харківському районі (з 27 районів) та у 3-х містах Ізюм, Куп’янськ, Лозова (з 6 

міст обласного значення) трудові архіви не створено, що суперечить вимогам 

чинного законодавства в галузі архівної справи. 

На протязі 2014 року зі сховищ архівних відділів районних державних 

адміністрацій (далі – РДА) та міських рад області (далі - міськрад) до трудових 

архівів було передано 55 556 справ. Трудовими архівами було виконано 9113 

довідок соціально-правового характеру. 

На виконання рішення колегії Державного архіву від 25.07. 2014 року 

щодо організації роботи трудових архівів, що створені на території 

Вликобурлуцького, Дергачівського, Дворічанського, Зміївського, 

Кегичівського, Красноградського районів, але не розпочали своєї роботи та 

створення трудових архівів у Коломацькому, Харківському районах і містах 

Ізюм, Куп'янськ, Лозова, Люботин, констатуємо про таке. 

У Великобурлуцькому та Кегичівському районі трудові архіви розпочали 

свою діяльність. З Архівного відділу Великобурлуцького району до районного 

трудового архіву було передано 3911 справ тривалого строку зберігання, що 

дало змогу вивільнити частину архівосховища для приймання на зберігання 

документів НАФ. У Кегичівському районі до 12 трудових архівів при сільських 

радах з Архівного відділу передано всі 5744 справи тривалого строку 

зберігання. З відповідальними за трудові архіви проведено навчання, надана 

індивідуальна допомога у підготовці складання архівних довідок про трудовий 

стаж та заробітну плату. 

На території Коломацького району було створено 3 трудових архіви при 

сільських радах, до яких передано 1111 справ тривалого терміну зберігання. 
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Рішенням 51 сесії VI скликання Люботинської міської ради від 04 грудня 

2014 року було створено трудовий архів виконавчого комітету Люботинської 

міської ради, куди 05.01. 2015 року передано 4136 справ тривалого строку 

зберігання. 

Були створені але ще не функціонують трудові архіви: 

– районні (у Дергачівському, Ізюмському районах); 

- при комунальних установах (у Дворічанському, Зміївському та 

Красноградському районах); 

Не створено трудові архіви у Харківському районі, а також у м. Ізюм, 

Куп’янськ, Лозова. 

У Дергачівському районі рішенням XXXIX (39) сесії Дергачівської 

районної ради Харківської області VI скликання від 17 грудня 2013 року 

створено комунальну установу «Трудовий архів Дергачівського району 

Харківської області», затверджено її Статут. На даний час залишається не 

вирішеним питання щодо заповнення вакансії керівника трудового архіву та, у 

зв’язку з скрутним фінансовим становищем, відсутністю коштів у районному 

бюджеті, фінансова підтримка для початкової діяльності трудового архіву не 

надається. 

У Дворічанському районі рішенням XXX сесії Дворічанської районної 

ради VI скликання від 31.01.2014 року створено трудовий архів при 

«Дворічанському бюро технічної інвентаризації». На даний час триває 

організаційна робота щодо його діяльності, здійснюються ремонтні роботи в 

приміщенні для архівосховища. Відповідні роботи планувалися завершити в I 

кварталі 2015 року. Але в зв’язку зі скрутним фінансовим положенням 

Трудовий архів свою діяльність не розпочав. 

У Зміївському районі рішенням XLIV (44) сесії Зміївської районної ради 

VI скликання від 01.11.2013 року створено Комунальну установу по 

забезпеченню діяльності з утримання та обслуговування майна спільної 

власності територіальних громад Зміївського району та затверджено її Статут. 

Роботу його не розпочато. На даний час Архівним відділом РДА готується 

пакет документів для розгляду на засіданні сесії Зміївської районної ради з 

питання створення Комунального підприємства «Зміївський районний 

трудовий архів», надання йому статусу юридичної особи, затвердження 

Статуту КП «Зміївський трудовий архів». Ведеться підготовка матеріально-

технічної бази трудового архіву: придбано металеві стелажі. 

В Ізюмському районі рішенням XXXVIII (38) сесії Ізюмської районної 

ради VI скликання від 15.11.2013 року створено комунальну організацію 

«Ізюмський районний трудовий архів» та затверджено його Статут. На даний 

час в зв’язку зі скрутним фінансовим положенням Трудовий архів свою 

діяльність не розпочав. Посада керівника – вакантна. 

У Красноградському районі з метою організації роботи об’єднаного 

районного трудового архіву, на LXVII (67) позачерговій сесії Красноградської 

районної ради VI скликання від 30 вересня 2014 року розглянуто та 

затверджено в новій редакції районну «Програму підтримки розвитку архівної 
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справи у Красноградському районі на 2011-2015 роки». Згідно рішення 

Красноградської районної ради від 30 вересня 2014 року за № 897- VI 

рекомендовано міській та сільським радам Красноградського району 

розглянути питання про створення місцевих трудових архівів або делегування 

повноважень районній раді щодо створення об’єднаного районного трудового 

архіву. На засіданні LXVIII (68) сесії Красноградської районної ради VI 

скликання від 28 жовтня 2014 року прийнято рішення  № 914- VI «Про 

затвердження Положення про Красноградський районний трудовий архів 

комунального підприємства технічної інвентаризації «Інвентаризатор» у новій 

редакції». Наразі процес розбудови трудового архіву в Красноградському 

районі триває. 

Харківською районною державною адміністрацією розроблено 

положення по об’єднаний трудовий архів та кошторис фінансування, які 

направлені до Харківської районної ради. На даний час Харківською районною 

радою розглядається питання створення об’єднаного трудового архіву. 

На території м. Ізюм трудовий архів не створено. 28 листопада 2014 року 

на 78 сесії Ізюмської міської ради розглядався проект рішення «Про створення 

трудового архіву Ізюмської міської ради». При голосуванні вищевказаний 

проект не набрав необхідної кількості голосів. На даний час питання створення 

трудового архіву залишається відкритим. 

На території м.м. Куп’янськ та Лозова трудові архіви не створено, 

всупереч вимогам ст. 29 Закону про Національний архівний фонд та Правил 

роботи архівних установ, і дане питання на сесіях міських рад не розглядалось. 

Начальникам вищезгаданих архівних відділів необхідно продовжити 

роботу зі створення та функціонування трудових архівів на відповідній 

території з метою передачі до них документів тривалого терміну зберігання з 

особового складу підприємств, установ і організацій. Адже дане питання 

знаходиться на контролі у Адміністрації Президента України, куди до 05 січня 

2016 року буде надана інформація про стан вирішення питання створення 

мережі трудових архівів за підписом голови Харківської обласної державної 

адміністрації. 

 

Ураховуючи вищевикладене, колегія вирішує: 

 

1. Начальникам архівних відділів Дергачівської, Дворічанської, 

Ізюмської, Зміївської та Красноградської РДА, звернутися до керівництва РДА 

щодо організації роботи трудових архівів у 2015 році, які створено на території 

цих районів, але не розпочали діяльність: Харківської РДА та Ізюмської, 

Куп’янської та Лозівської міськради  - щодо створення у ІІ півріччі 2015 року 

трудових архівів на відповідній території. 
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2. Начальникам архівних відділів РДА та міськрад, зазначених у п.1 

інформувати Державний архів про проведену роботу. 

      

Термін виконання: 20 жовтня 2015 року 

 

Голова колегії,  

заступник директора архіву        Є.О. Кущ 

 

Секретар колегії          О.С. Коптєва 


