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

 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 
 

26.06.2015     Харків      № 3/4 

 

Про стан виконання рішення колегії  

Державного архіву Харківської області  

№ 5/1 від 17.10.2014 «Про стан виконання  

рекомендацій Державного архіву  

Харківської області щодо усунення недоліків,  

виявлених у роботі архівних відділів районних  

державних адміністрацій та міських рад 

 міст обласного значення під час перевірки 

 їх діяльності у 2013 році» 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь начальника відділу організації та 

координації архівної справи Державного архіву Харківської області (далі – 

Державний архів) Гнезділо О.С., колегія відзначає, що враховуючи Постанову 

Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 року № 408 «Питання 

запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та 

іншими контролюючими органами» (із змінами, внесеними згідно з постановою 

КМУ № 526 від 01.10.2014) та пункт 8 розділу ІІІ Прикінцевих положень 

Закону України від 28.12.2014 року № 76-VIII «Про внесення змін та визнання 

такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України» щодо 

призупинення перевірок, Державним архівом у період 2014 року – першого 

півріччя 2015 року не здійснювалося перевіряння стану роботи архівних 

відділів районних державних адміністрацій (далі – архівні відділи РДА) та 

архівних відділів міських рад міст обласного значення (далі – архівні відділи 

міськрад) з виїздом на місце. Контроль за виконанням рекомендацій перевірок 

попередніх років проводився шляхом вивчення інформації, яка надавалася 

вказаними архівними відділами щомісяця та щоквартально протягом 

вищевказаного періоду. Також дане питання розглянуто на колегії Державного 

архіву № 5 від 17.10.2014 року. 

Аналіз наданої після згаданого засідання колегії інформації, свідчить про 

певні позитивні зрушення за різними напрямами діяльності архівних відділів 

РДА та міськрад області.  

Помітно змінилися на краще умови зберігання архівних документів, 

чимало зроблено заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної 

бази.  

Вирішено позитивно питання, яке було найактуальнішим: на вхідні двері 

до приміщення Архівного відділу Ізюмської міської ради, який не був 

забезпечений охоронною та протипожежною сигналізаціями та достатньою 
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кількістю вогнегасників, встановлено звукову охоронну сигналізацію (ревун) та 

забезпечено вогнегасниками відповідно до нормативів: крім тих двох, що є у 

наявності, встановлено ще 10 вогнегасників (5 вогнегасників ВКВ-1,4 кг та 

5 вогнегасників ПВ-5 кг). 

Архівний відділ Коломацької РДА зареєстровано юридичною особою та 

зроблено замовлення на виготовлення гербової печатки.  

У період, який пройшов після колегії від 17 жовтня 2014 року по 25 

червня 2015 року, продовжилася робота щодо поліпшення стану приміщень 

архівних відділів та їх матеріально-технічного забезпечення. 

Виділено додаткове приміщення Архівному відділу Харківської 

міськради – в іншій будівлі, площею 39 кв. м., за адресою: вул. Конєва, 7 

(будівля КП «Міський архів»). 

Одне з двох приміщень Архівного відділу Богодухівської РДА замінено 

на інше, більш пристосоване і більшої площі (80,4 кв. м.). 

Проводилися ремонтні роботи у приміщеннях архівних відділів: 

Богодухівської РДА (у приміщенні, яке виділено 2014 року), Лозівської РДА 

(після передислокації відділу з м. Лозової до с. Катеринівки у серпні 2014 року) 

та Чугуївської міськради (відремонтовано тамбур та поріг). В Архівному відділі 

Зачепилівської РДА відремонтовано водогін. Тривають ремонтні роботи в 

основній будівлі Архівного відділу Харківської міськради. 

Поступово вирішується питання підвищення рівня пожежної безпеки та 

охорони приміщень архівних відділів РДА. 

Проведено ремонт автономної охоронної сигналізації Архівного відділу 

Харківської РДА у 2-х архівосховищах. 

Архівним відділом Первомайської РДА укладений договір з Управлінням 

Державної служби охорони при ГУМВС України в Харківській області про 

технічну охорону на 2015 рік. 

Встановлено 8 металевих грат на вікна у додатковому приміщенні 

Архівного відділу Богодухівської РДА. 

Оббито металом двері запасного виходу Архівному відділу Лозівської 

міськради. 

Встановлено металеві вхідні двері (замість оббитих металом) в Архівному 

відділі Чугуївської міськради. 

Придбано 15 вогнегасників архівним відділам: Первомайської РДА 

 (2шт.), Харківської РДА (1шт.), Чугуївської РДА (2шт.) та Ізюмської міськради 

(10шт.). 

На даний час залишиться 1 архівний відділ, який потребує забезпечення 

вогнегасниками відповідно до норми – Барвінківської РДА (потрібно 1 

вогнегасник для робочої кімнати).  

Продовжено роботу із встановлення у приміщеннях архівних відділів 

систем кондиціювання та вентиляції повітря. 

Встановлено кондиціонер в архівосховище № 1 Архівному відділу 

Первомайської РДА 
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Покращилося забезпечення сховищ архівних відділів приладами для 

вимірювання температури й вологості повітря: придбано 4 гігрометри 

Архівному відділу Куп'янської міськради. 

Нові металеві стелажі загальною протяжністю 86,4 пог. м. встановлено у 

сховищах Архівного відділу Куп'янської міськради.  

Значно покращилося забезпечення архівних відділів комп’ютерною 

технікою. 

Надано програмно-апаратні комплекси (ноутбук та відеокамера) 8 

архівним відділам загальною кількістю 9 шт., а саме: Борівської, Валківської, 

Дворічанської, Краснокутської, Сахновщинської, Золочівської та Чугуївської (2 

шт.) РДА;  

Виділено додатково комп'ютери та ноутбуки архівним відділам Зміївської 

та Харківської РДА (відповідно по одному комп’ютеру та одному ноутбуку 

кожному з цих відділів). 

Встановлено 2 ліцензійні програми на комп'ютер Архівного відділу 

Лозівської РДА. 

Вживалися заходи щодо ремонту або заміни комп’ютерної та 

копіювальної техніки. Замінено барабан принтера Архівному відділу 

Балаклійської РДА, відремонтовано ксерокс та принтер Архівному відділу 

Лозівської РДА, заправлені картриджі архівним відділам Балаклійської та 

Лозівської РДА. 

У той же час залишається невирішеним підключення комп’ютерів 

архівних відділів Валківської та Коломацької РДА до мережі Інтернет. 

Серед інших заходів щодо покращення матеріально-технічного 

забезпечення архівних відділів: здійснення оплати за електроенергію (11526,2 

грн.) та  телекомунікаційні послуги у  (711,68 грн.) Архівному відділу 

Дергачівської РДА (згідно Програми підтримки розвитку архівної справи на 

2012-2015 роки); забезпечення канцелярським приладдям архівних відділів 

Лозівської та Харківської РДА; установлення лампи денного освітлення 

Архівному відділу Лозівської РДА тощо. 

У вказаний період значно активізовано розгалуження системи трудових 

архівів.  

На даний час на території області існує вже 145 трудових архівів. У тому 

разі, на виконання рішення колегії Державного архіву від 17 жовтня 2014 року 

створено трудові архіви у Барвінківському, Дворічанському, Кегичівському, 

Печенізькому районах області, а також на території міста Люботин. 

Місцевими громадами приділяється певна увага матеріально-

технічному забезпеченню трудових архівів.  

У Сахновщинському районі: встановлено металеві двері в Трудовому 

архіві при Аполонівській сільській раді, оббито 2 двері металом – у трудових 

архівах при Новочернещинській та Олійниківській сільських радах; придбано 

11 вогнегасників трудовим архівам: при Володимирській (1 шт.), Аполонівській 

(1 шт.), Новочернещинській (1 шт.), Новоолександрівській (2 шт.), 
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Катеринівській (1 шт.), Дубовогрядській (1 шт.), Олійниківській (2 шт.) та 

Шевченківській (2 шт.) сільських радах. 

У Зміївському районі: у приміщенні трудового архіву Зміївського району 

встановлено металеві стелажі (120 пог.м.). В м. Чугуїв: придбано 1 гігрометр 

для Трудового архіву Чугуївської міськради. 

Однак, поряд із позитивними зрушеннями залишається низка 

проблемних питань, які потребують вирішення найближчим часом.  

Вже після колегії від 17.10.2014 року відбулося зменшення штатної 

чисельності працівників архівних відділів: в Архівному відділі Валківської РДА 

скорочено посаду прибиральниці та в Архівному відділі Харківської міськради 

– посаду інспектора.  

Залишається невирішеним питання щодо переміщення Архівного 

відділу Валківської РДА, де існує загроза підтоплення під час весінньої повені 

через близькість водоймища, до іншої, більш пристосованої, будівлі. 

Не завершено ремонт у другому сховищі Архівного відділу 

Дворічанської РДА. Також не відремонтовано покрівлю будівлі Архівного 

відділу Золочівської РДА та стелю у сховищі архівного відділу Вовчанської 

РДА.  

Потребує подальшого підвищення рівень пожежної безпеки архівних 

відділів:  

- жоден архівний відділ не оснащений сучасними системами 

автоматичного пожежогасіння; 
- залишається потреба у придбанні вогнегасників відповідно до норм 

в Архівному відділі Барвінківської РДА;  

- не забезпечено протипожежною сигналізацією приміщення 12 

архівних відділів: Балаклійської, Барвінківської, Борівської, Валківської, 

Вовчанської, Дергачівської, Дворічанської, Зміївської, Ізюмської, Куп’янської, 

Первомайської і Харківської райдержадміністрацій, а також Ізюмської, 

Лозівської та Люботинської міськрад.  

Не забезпечено охоронною сигналізацією Архівний відділ Печенізької 

РДА. 

Потребують заміни на металеві або оббиття металом дерев’яні двері 

сховища Архівного відділу Вовчанської РДА; 

Не підключено до мережі Інтернет комп’ютери архівних відділів 

Валківської та Коломацької РДА. 

У штаті 13 архівних відділів значиться по одній особі (Борівської, 

Валківської, Дворічанської, Зачепилівської, Кегичівської, Коломацької, 

Нововодолазької, Первомайської, Печенізької, Сахновщинської РДА, а також 

Люботинської та Чугуївської міськрад ). 

Не створено трудові архіви у Харківському районі області, а також на 

території міст Ізюм, Куп’янськ та Лозова. 

Створено, але на даний час не розпочали роботу трудові архіви у 

Дворічанському, Дергачівському, Зміївському, Ізюмському та 

Красноградському районах області. 
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Вищевикладене доводить, що упродовж жовтня 2014 року-першого 

півріччя 2015 року  архівними відділами районних державних адміністрацій та 

міських рад міст обласного значення вирішено або поступово вирішуються 

проблемні питання, виявлені під час перевірок стану їх роботи, але є 

необхідним продовжити роботу з виконання рекомендацій щодо усунення 

недоліків. 

 

Враховуючи викладене вище, колегія вирішує: 

 

1. Інформацію про вжиті на виконання рішення колегії Державного архіву 

№ 5/1 від 17.10.2014 «Про стан виконання рекомендацій Державного архіву 

Харківської області щодо усунення недоліків, виявлених у роботі архівних 

відділів районних державних адміністрацій та міських рад міст обласного 

значення під час перевірки їх діяльності у 2013 році» взяти до відома та 

використання в роботі. 

2. Начальникам архівних відділів звернутися до керівництва 

райдержадміністрацій та міських рад: 

Валківської РДА – з питання щодо переміщення архівного відділу до 

іншої, більш пристосованої будівлі; 

Дворічанської РДА –  щодо ремонту приміщення, яке додатково виділено 

2011 року; 

Золочівської РДА – щодо ремонту частини покрівлі у будівлі; 

Вовчанської РДА – щодо ремонту стелі сховища та заміни дерев’яних 

дверей на металеві (або оббиття металом); 

Балаклійської, Барвінківської, Борівської, Валківської, Вовчанської, 

Дергачівської, Дворічанської, Зміївської, Ізюмської, Куп’янської, 

Первомайської і Харківської райдержадміністрацій, а також Лозівської та 

Люботинської міськрад – щодо забезпечення протипожежною сигналізацією; 

Барвінківської РДА – щодо забезпечення вогнегасниками відповідно до 

норми; 

Печенізької РДА – щодо встановлення охоронної сигналізації; 

Валківської та Коломацької РДА – щодо підключення комп’ютерів до 

мережі Інтернет; 

Харківської РДА, а також Ізюмської, Куп’янської та Лозівської міськрад – 

щодо створення відповідно чинного законодавства трудових архівів на 

території районів і міст; 

Дворічанської, Дергачівської, Зміївської, Ізюмської та Красноградської 

райдержадміністрацій області щодо забезпечення діяльності трудових архівів, 

які створено на території цих районів, але ще не розпочали діяльність. 

3. Начальникам архівних відділів, які значаться у п. 2: 

3.1 надати Державному архіву плани заходів щодо усунення недоліків, 

затверджені керівництвом райдержадміністрацій та міських рад міст обласного 

значення;  

 

     Термін виконання: 27 липня 2015 року 




