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Про підсумки роботи Державного архіву  

Харківської області та архівних установ області  

за I півріччі 2015 року 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь начальника відділу інформації та 

використання документів Державного архіву Харківської області (далі – 

Державний архів) Ельксніт М.І., колегія відзначає, що упродовж І півріччя 2015 

року Державний архів та архівні установи області (архівні відділи районних 

державних адміністрацій (далі – РДА) й міських рад міст обласного значення 

(далі – міськрад) здійснювали свою діяльність на виконання Плану розвитку 

архівної справи у Харківській області на 2015 рік, наказів та доручень 

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

доручень місцевих державних адміністрацій, наказів та доручень заступника 

директора Державного архіву. 

За звітний період Державним архівом підготовлено 3 доповідні записки 

керівництву Харківської обласної державної адміністрації (далі - ХОДА) ; 13 

звітів, інформацій, пропозицій та оглядів для ХОДА та Укрдержархіву; 36 

листів начальникам архівних відділів РДА та міськрад області. Начальниками 

архівних відділів РДА та міськрад підготовлено проекти 7 рішень, 2 доручень, 4  

розпоряджень органів вищого рівня. 

12 архівними відділами РДА (Балаклійської,  Близнюківської, Борівської, 

Валківської, Великобурлуцької, Золочівської, Ізюмської, Красноградської, 

Краснокутської, Печенізької, Сахновщинської, Харківської) та 3 архівними 

відділами міських рад (Люботинської, Ізюмської, Куп’янської) розроблено та 

затверджено Порядок доступу до приміщень архівного відділу. 

За звітний період відбулося 3 засідання колегії Державного архіву, на яких 

розглянуто 12 питань: 10 – запланованих та 2 питання позапланово, у порядку 

контролю рішень колегії 2014 року. 

Відбулося 6 засідань експертно-перевірної комісії (далі – ЕПК) 

Державного архіву, на яких схвалено описи справ постійного зберігання на 

18 614 од.зб., опис справ документів особового походження на 50 од. зб., опис 

фотодокументів на 53 од. обліку, опис відеодокументів на 35 од. обліку, опис 

фотодокументів на 10 од. обліку, погоджено описів справ з особового складу  на 

12 794 од. зб., погоджено 8 положень про архівні підрозділи, 15 положень про 

експертні комісії, 11 інструкцій з діловодства, 24 номенклатури справ 

підприємств, установ і організацій-джерел комплектування Державного архіву 

та 117 номенклатур справ інших підприємств і організацій. 

Відбулося 3 засідання Науково-методичної ради Державного архіву, на 

яких розглянуто 8 питань, а саме: звіт про роботу Науково-методичної ради 
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Державного архіву за 2014 рік, 3 тематичних переліки документів, 

підготовлених для експонування на виставках у читальних залах та на сайті 

Державного архіву; рукописи 3 статей працівників архіву, підготовлених для 

публікації на шпальтах харківських періодичних видань; 1 добірку архівних 

документів: «Навіки в пам`яті залишимо подвиг народу». 

Тривала робота з приймання документів до сховищ місцевих архівних 

установ області. 

Зокрема, у першому півріччі 2015 року на постійне зберігання до 

Державного архіву від установ, підприємств та організацій, що перебувають у 

зоні комплектування архіву, надійшов 1 новий управлінський фонд та 4 частини 

управлінських фондів, а також 1 частина фонду особового походження. 

Взято на облік 30 справ з особового складу Державного архіву за 2006 – 

2012 рр. 

Усього за перше півріччя 2015 року взято на облік 324 справи постійного 

зберігання на паперовій основі, з яких 244 справи управлінської документації, 

50 справ особового походження та 30 справ з особового складу. 

Також надійшли нефондові документи: 53 од. обл./53 од. зб. 

фотодокументів за 1984 рік; 10 од. обл./10 од. зб. фонодокументів за 2014 рік; 35 

од. обл./ 6 од. зб. відеодокументів за 2013 рік; 369 од. обл./ 24 од. зб. фонду 

користування кінодокументів. 

Крім того, Державний архів прийняв на зберігання від Окружної виборчої 

комісії з виборів Президента України на позачергових виборах Президента  

України 25 травня 2014 року Територіального виборчого округу № 174 

управлінські справи тимчасового зберігання за 2014 рік у кількості 17 справ. 

У першому півріччі 2015 року архівними відділами РДА та міськрад було 

прийнято на державне зберігання 9 850 од.зб. управлінської документації 

(найбільші показники в архівних відділах Балаклійської, Барвінківської, 

Борівської, Вовчанської, Золочівської, Кегичівської, Красноградської РДА та 

Лозівської і Люботинської міськрад).  

Тривали роботи із забезпечення збереженості документів. 

Державним архівом за звітний період реставровано 14 198 аркушів, 

відремонтовано 1 619 аркушів, оправлено 531 справу, закартоновано 3 900 

справ. 

Відбулося значне перевиконання планових показників із реставрації  ІІ та 

ІV складності (на 1452 справи) та оправлення документів (на 411 справ) при 

проведенні ремонту документів, тому зменшилася кількість справ, які 

потребували незначного ремонту. 

У першому півріччі 2015 року 7 архівних відділів райдержадміністрацій 

(Балаклійської, Близнюківської, Великобурлуцької, Зміївської, Кегичівської, 

Красноградської, Лозівської) та 2 міськрад (Куп’янської і Ізюмської) 

відремонтували 797 аркушів.  

7 архівних відділів РДА (Балаклійської, Близнюківської, Краснокутської, 

Лозівської )та міськрад (Ізюмської, Люботинської і Чугуївської ) оправили та 

підшили 450 од. зб. управлінської документації.  
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З метою контролю за станом та наявністю документів, що зберігають 

місцеві архівні установи, тривали роботи з перевіряння їх наявності та 

фізичного стану. 

Зокрема, у Державному архіві за звітний період перевірено 39 935 од. зб. 

на паперовій основі, та 1402 од. зб. фонодокументів. 

31 архівний відділ області провів перевірку наявності 22 582 од. зб. 

управлінської документації. Найбільшу кількість справ перевірено архівними 

відділами Золочівської, Красноградської, Краснокутської, Куп'янської, 

Печенізької РДА та Харківської, Куп’янської і Люботинської міськрад. 

Тривали роботи з картонування справ. Протягом звітного періоду в 

Державному архіві закартоновано 3 900 справ. В архівних відділах 

райдержадміністрацій та міськрад області закартоновано 10 566 справ. 

При видаванні  справ у користування до читального залу і працівникам 

Державного архіву перевірено 1 638 421 аркушів у справах дореволюційного 

періоду та 1 341 424 аркушів у справах радянського періоду; пронумеровано 49 

599 аркушів. Загалом видано та прийнято після користування 20 551 справу.  

Планові показники з даних видів робіт значно перевиконано: перевіряння 

нумерації у справах дореволюційного періоду – в 4 рази, а в справах 

радянського періоду – в 2 рази. 

Створювався науково-довідковий апарат до документів, що зберігаються в 

місцевих архівних установах області.   

У Державному архіві протягом І півріччя 2015 року описано 12 од. зб. 

управлінської документації фонду Колекція документів про харків’ян – 

учасників Революції гідності, 50 од. зб. (50 документів) фонду особового 

походження Ломакіна Геннадія Івановича, учасника бойових дій в Афганістані, 

заступника голови Харківської міської Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів) за 1978 – 2014 рр.; 53 од. обл. фотодокументів, 10 од. обл. 

фонодокументів, 35 од. обл. відеодокументів. 

Удосконалено 9 описів дорадянського періоду, що становить 1 638 справ 

управлінської документації. 

Тривала робота з каталогізації. Переглянуто 415 справ, складено 1153 

каталожних картки, із них: 1005 - на управлінські документи, 50 - на документи 

особового походження, 53 - на фотодокументи, 10 - на фонодокументи, 35 - на 

відеодокументи. 

Усі каталожні картки індексовані, систематизовані та включені до 

відповідних каталогів. 

Тематично розроблений 1 управлінській фонд та складено 1005 

каталожних карток. Подокументно розроблено 267 справ протоколів засідань 

сесій і протоколів засідань Виконавчого комітету Ізюмської районної ради 

депутатів трудящих (Р-5044, оп. 1) за 1952-1956 роки. 

Архівом поодинично розроблено 50 справ особового походження та 

складено 50 каталожних карток на документи фонду особового походження. 

Також проведено роботу з каталогізації нефондових документів. Складено 

53 каталожні картки на фотодокументи, 10 каталожних карток на 

фонодокументи та 35 каталожних карток на відеодокументи. 
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На виконання наказу Державного комітету архівів України від 21 березня 

2008 р. № 49 «Про організацію виявлення унікальних документів НАФ» 

тривала робота з виявлення унікальних документів у справах Державного 

архіву: за звітний період поаркушно переглянуто 765 управлінських справ двох 

фондів дорадянського періоду (ф.-3, Канцелярія харківського губернатора та ф-

83, Ізюмська міська управа). В архівних відділах області переглянуто 1 383 

справи. Унікальних документів не виявлено. 

Тривала робота з каталогізації документів і в архівних відділах області: 

Усі 33 архівні відділи провели роботу з каталогізації фондів РДА, 

райвиконкомів, міськрад та селищних рад (переглянуто 276 од. зб. та складено  

1 333 картки). Більше всього переглянуто документів архівними відділами 

Близнюківської, Вовчанської, Красноградської РДА, складено карток – 

архівними відділами Близнюківської, Вовчанської, Кегичівської, 

Краснокутської, Харківської РДА та Лозівської, Люботинської, Харківської 

міськрад. 

Певна увага у звітному періоді приділялась питанням підвищення 

кваліфікації спеціалістів підприємств, установ та організацій, які працюють з 

документами з питань архівної справи та діловодства і працівників Державного 

архіву 

 Державним архівом проведено семінарське заняття на базі КП 

Регіональний учбово-методичний центр охорони праці для 46 осіб та 

практичний семінар на базі Державного архіву для установ, підприємств та 

організацій – джерел комплектування Державного архіву, в якому взяли участь 

18 осіб. 

 З метою підвищення кваліфікації працівників архівних відділів РДА, 

міськрад та трудових архівів проведено 2 семінари на базі Державного архіву, в 

яких взяли участь 53 особи. 

Аналогічна робота проводилася і архівними відділами області: 26 з них 

провели 37 семінарів для працівників діловодних служб та архівних підрозділів 

установ, підприємств і організацій, у роботі яких взяли участь 1 023 слухачі. 

Також працівники архівних відділів РДА та міськрад залучалися до участі 

у проведенні 21 семінару з підвищення кваліфікації працівників діловодних, 

експертних та архівних служб установ, підприємств та організацій у районах та 

містах області, організованих керівництвом місцевих державних адміністрацій 

або їх самостійними структурними підрозділами, та органами місцевого 

самоврядування. 

Упродовж І півріччя 2015 року 7 працівників Державного архіву 

підвищили кваліфікацію у Харківському регіональному інституті державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України (далі – ХарРІ НАДУ) та отримали відповідне свідоцтво. 

Ураховуючи пункт 8 розділу ІІІ Прикінцевих положень Закону України від 

28.12.2014 року № 76-VIII щодо призупинення перевірок, перевіряння 

діяльності підконтрольних установ, підприємств та організацій з питань 

архівної справи Державним архівом у першому півріччі поточного року не 

здійснювалось, а архівними установами області − здійснювалося не в повному 
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обсязі - у складі робочих груп по перевірці здійснення делегованих 

повноважень органів виконавчої влади виконавчими органами сільських рад 

(19). 

З метою поповнення спеціального рахунку Державного архіву проведено 

експертизу цінності документів на договірних засадах на замовлення установ та 

організацій м. Харкова. У результаті експертизи цінності складено описи справ 

постійного зберігання на 415 од. зб. та описи справ з особового складу на 2987 

од. зб. За підсумками виконаної роботи на рахунок Державного архіву надійшло 

76 428,56 грн. 
З урахуванням усіх видів послуг, що здійснюються Державним архівом на 

договірних засадах (проведення експертизи цінності документів, надання 

архівних копій про підтвердження майнових прав, виконання тематичних 

запитів, виготовлення цифрових копій документів, дострокове приймання 

документів на постійне зберігання тощо), на спеціальний його рахунок у 

І півріччі 2015 року надійшло всього 160 250 грн. 

Пріоритетним напрямом у розвитку архівної справи та діловодства 

регіону залишається питання розгалуження у ньому мережі трудових архівів: 

створюються нові при сільських радах та відбувається об’єднання вже існуючих 

трудових архівів сільських, селищних та міських рад у районні. 

Якщо станом на 1 січня 2013 р. на території області функціонувало тільки 

8 трудових архівів, то на даний час створено145 трудових архівів. 

Були створені але до цього часу не функціонують трудові архіви: районні 

(у Дергачівському, Ізюмському районах); створені при комунальних установах 

(у Дворічанському, Зміївському та Красноградському районах). До цього часу 

не створено трудові архіви у Харківському районі, а також у м. Ізюм, Куп’янськ, 

Лозова. 

Дане питання потребує вирішення найближчим часом. 

Упродовж звітного періоду тривали заходи, спрямовані на популяризацію 

документів, що зберігаються в місцевих архівних установах області. 

На виконання доручення Укрдержархіву від 15.04.2015 № 01-37/473 

проведено виявлення у фондах архіву документів по темі Голодомору, на 

підставі якого підготовлена тематична добірка документів: «Заселення 

вимерлих внаслідок Голодомору 1932-1933 років українських сіл 

переселенцями з інших регіонів Радянського Союзу». Цифрові копії виявлених 

документів та перелік до них направлені на адресу Укрдержархіву. 

У звітний період продовжувалася робота з виявлення та вивчення 

документів воєнної тематики. Виявлені документи використано при підготовці 

виставок та статей. 

Тривала робота з підготовки та відкриття виставок архівних документів. 

Упродовж звітного періоду Державним архівом підготовлено та відкрито 

9 виставок архівних документів різної тематики, серед яких 4 оприлюднені у 

режимі on-line на його власному веб-сайті. Їх тематика була наступною: «До 

Дня Соборності України», «До роковин трагедії Голокосту», «Одвічний біль 

Афганістану», «З історії харківської караїмської громади», «Тих днів не змеркне 

слава» (До Дня перемоги), «Репресовані архівісти» (до Дня пам’яті жертв 
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політичних репресій в Україні), «Навіки в пам’яті серця» (до Дня скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни) та інші.  

З експозиціями виставок ознайомилися студенти вищих навчальних 

закладів м. Харкова, працівники архіву та дослідники, які працюють в його 

читальних залах. 

11 архівних відділів РДА та міськрад області підготували та відкрили 11 

виставок архівних документів. Тематика їх стосувалася здебільшого воєнних 

подій на Харківщині і присвячена ювілейним та іншим пам’ятним датам. 

Тривала робота з підготовки публікацій за архівними документами. 

Зокрема, за звітний період підготовлено 3 статті, які опубліковано у 

місцевих ЗМІ: стаття начальника відділу інформації та використання 

документів Ельксніт М.І. «Незабаром стала відомим автоматником», 

опублікована в газеті «Харьковские известия» від 07 травня 2015 року № 53-54; 

та статті головних спеціалістів того ж відділу Сафонової О.В. «З історії 

харківської караїмської громади» (газета «Харьковские известия» від 25 червня 

2015 року № 74) та Плисак В.А. «Документи розповідають: з історії 

репресованих митців Харківського театру ім. Т. Г. Шевченка», опублікована в 

журналі «Березіль».  . 

Архівними відділами РДА та міськрад області в місцевих газетах 

опубліковано 14 статей (Харківської РДА — 3, Первомайської та Печенізької 

РДА — по 2, Близнюківської, Великобурлуцької, Золочівської, Лозівської, 

Сахновщинської РДА та Ізюмської і Куп'янської міськради — по 1 статті). 

22 січня 2015 року вийшов в ефір у вечірніх новинах Харківської обласної 

державної телерадіокомпанії «ОТБ» сюжет про відкриття виставки «До Дня 

Соборності України». 

3 працівники Державного архіву залучалися до участі у роботі VIIІ 

Науково-технічної конференції НДІ мікрографії «Сучасний стан та проблемні 

питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії, де 

виступили з доповідями. 

Певна увага упродовж звітного періоду приділялась просвітницькій 

роботі серед молоді. 

Проведено 4 оглядові екскурсії по Державному архіву для студентів: 3 

курсу Харківської національного університету ім. В.Н. Каразіна та 2 курсу 

Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. 

За звітний період в архіві проведено 2 навчально-виробничі практики для 

студентів: 2 та 3 курсів гуманітарного факультету Національного 

аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» та 2 курсу 

історичного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Всього у Державному архіві 

пройшли практику 11 студентів. 

Забезпечувалася робота читальних залів Державного архіву. За звітний 

період у двох читальних залах архіву прийнято 191 користувача. Кількість 

відвідувань читальних залів становила 1 905 разів. Для задоволення потреб 

користувачів у вивченні інформації, що їх цікавила, до читальних залів видано    

1 170 описів та 4 713 справ. 
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13 архівних відділів області (9 – РДА та 4 – міськрад) прийняли 80 

користувачів; для роботи їм було видано 1 137 справ. 

Значна увага приділялась роботі із зверненнями громадян, які зверталися 

до місцевих архівних установ із різних питань. 

Протягом І півріччя 2015 року до Державного архіву із питань соціально-

правового характеру надійшло 1 874 звернення громадян (від громадян України 

– 1 562, від іноземних громадян – 312). З них 764 прийнято на особистому 

прийомі у столі довідок, інші надіслано поштою. За звітний період виконано      

1 519 запитів соціально-правового характеру, з них із позитивним результатом 

виконано 877 звернень. 

У порівнянні з аналогічним періодом 2014 року значно збільшилася 

кількість громадян, що звернулися до Державного архіву: з 1 652 до 2 373, у 

тому числі на особистому прийомі: з 1059 до 1286; кількість запитів від 

іноземних громадян з 207 до 312; запитів, що надійшли поштою, з 319 до 775.  

Наразі, продовжує збільшуватися кількість запитів за документами 

ДРАЦС: з 241 за аналогічний період 2014 року до 1378 у звітному періоді. 

Отже, кількісні показники звернень громадян до Державного архіву 

набули тенденцію збільшуватися в цілому на 50% у квартал, а за документами 

ДРАЦС – більш ніж у 5 разів у порівнянні з першим кварталом 2014 року. 

У першому півріччі 2015 року до Державного архіву надійшло 167 

тематичних запитів (виконано 145, з позитивним результатом - 85) та 113 

генеалогічних запитів (виконано 78, з позитивним результатом – 45). 

Усі запити громадян, що надходять до Державного архіву, виконуються в 

передбачений законом 30-денний термін. В окремих випадках, у разі 

необхідності, – в скорочений термін. Для категорій громадян пільгового 

контингенту – позачергово. Найбільш проблемними є іноземні запити, так як їх 

виконання залежить від оперативності інших установ. Роботі із зверненнями 

громадян в архіві надається значна увага. Усі запити знаходяться на особистому 

контролі у керівництва Державного архіву. 

Протягом I півріччя 2015 року до архівних відділів райдержадміністрацій 

та міськрад надійшло 4 005 звернень громадян соціально-правового характеру, з 

них: на особистому прийомі прийнято від громадян України – 3 451, від 

іноземних громадян – 33; надіслали запити поштою 361 громадянин України та 

160 іноземних громадянина. 90 громадянам було рекомендовано звернутися до 

комунальних та приватних архівних установ, діючих підприємств та 

організацій, де зберігаються документи з особового складу, що їх цікавлять. 

Аналіз стану роботи зі зверненнями громадян в архівних відділах 

Харківської області за 1 півріччя 2015 року, у порівнянні з аналогічним 

періодом 2014 року, показав зменшення кількості громадян, що звернулися за 

довідками з 8904 до 6642, а саме :1 698 запитів – про трудовий стаж; 1 278 

запитів – про заробітну плату; 10 запитів – про освіту; 3 запити – про 

нагородження; 1 запит – про участь у ліквідації аварії на ЧАЕС, 1015 запитів – 

інше (вибори, лікування, проживання); а також 1 472 запити – майнові; 1 165 

запитів – тематичних. 

Зменшення кількості виконаних запитів архівними відділами РДА та 
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міськрад області  пояснюється тим,що вказаними відділами передано до 

трудових архівів більшу частину документів з особового складу. Трудовими 

архівами за звітний період виконано - 1836 запитів. 

Здійснювалися заходи, спрямовані на посилення протипожежного захисту 

приміщень архівних установ області. 

Протягом звітного періоду, на виконання умов договору Державного 

архіву з ПАТ «Спецавтоматика» та ДП «Харківспецбезпека», проводилося 

обстеження технічного стану АУПС (автоматичного пристрою пожежної 

сигналізації). На проведення цих робіт у І півріччі 2015 року Державним 

архівом витрачено 10 428 грн. за рахунок коштів загального і спеціального 

фондів державного бюджету, а саме: на послуги з технічного обслуговування 

системи пожежної сигналізації приміщень Державного архіву – 6 780 грн., із 

технічного обслуговування протипожежної автоматики – 3 648 грн. 

Перевірку технічного стану та перезарядку вогнегасників (100 шт.) 

заплановано провести в липні-серпні 2015 року. 

У частині архівних відділів РДА т міськрад області також проведено ряд 

заходів, спрямованих на посилення протипожежного захисту, а саме: в 

Архівному відділі Балаклійської РДА проведено перезарядку та перевірку 

вогнегасників; Архівному відділу Харківської РДА видано в користування 1 

вогнегасник, Архівним відділом Чугуївської РДА придбано 2 вогнегасники; в 

Архівному відділі Чугуївської міськради встановлено нові вхідні металеві двері 

(замість оббитих металом). 

 За участю представників МНС України в Харківській області були 

проведені навчання за сигналом «Пожежа» працівників архівних відділів 

Борівської РДА та Харківської міської ради. 

Водночас доводиться констатувати, що залишається невирішеним 

питання оснащення архівосховищ Державного архіву та архівних відділів РДА 

та міськрад області автоматичними установками пожежогасіння. У зв'язку з 

дефіцитом фінансування, місцеві архівні установи не мають на сьогодні коштів 

для здійснення даного заходу. 

Тривали роботи, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази 

місцевих архівних установ та охорони приміщень. 

Придбано 383 картонажі архівним відділам — Балаклійської РДА (58 

коробки), Золочівської РДА (140 коробок), Харківської міськради (150 коробок) 

та Чугуївської міськради (35 коробок). 

Відремонтовано 11 картонажів Архівним відділом Кегичівської РДА.  

Архівному відділу Харківської міськради виділено додатково приміщення 

в іншій будівлі площею 39 кв.м., за адресою: вул. Конєва, 7 (будівля КП 

«Міський архів»). 

Проводилися поточні ремонтні роботи у приміщенні Архівного відділу 

Лозівської РДА, куди його передислоковано у 2014 році; відремонтовано: 

тамбур і ганок в Архівному відділі Чугуївської міськради, водогін – в 

Архівному відділі Зачепилівської РДА; Архівним відділом Краснокутської РДА 

проведено ремонт фасаду частини будівлі (побілка та фарбування вікон, 

дверей). 
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Рішенням LXX сесії VI скликання Зміївської районної ради від 05 червня 

2015 р. № 983− VI виділено кошти в розмірі 92 829 грн. на проведення 

поточного ремонту покрівлі архівосховища Архівного відділу Зміївської РДА. 

На даний час оформляється договір з підрядною організацією на виконання 

зазначених ремонтних робіт. 

Укладено договір з Управлінням Державної служби охорони при ГУМВС 

України в Харківській області про технічну охорону на 2015 рік Архівним 

відділом Первомайської РДА. 

Покращилося забезпечення архівних відділів комп’ютерною та 

копіювальною технікою.  

Надано додатково комп'ютер Архівному відділу Лозівської РДА, 

програмно-апаратні комплекси ( ноутбук та відеокамера) 2 архівним відділам 

(Первомайської (1 шт.) та Чугуївської РДА (2 шт.)). 

Забезпечено 2 ліцензійними програмами комп'ютери Архівного відділу 

Лозівської РДА. 

Замінено барабан принтера Архівному відділу Балаклійської РДА. 

Відремонтовано ксерокс та принтер Архівному відділу Лозівської РДА. 

Заправлено картриджі принтерів архівним відділам Балаклійської та Лозівської 

РДА. Крім того, згідно Програми підтримки розвитку архівної справи на 2012-

2015 роки Архівним відділом Дергачівської РДА проведено оплату за 

електроенергію (10 631,39 грн.) та телекомунікаційні послуги (211,68 грн.) 

Забезпечено канцелярським приладдям архівні відділи Лозівської та 

Харківської РДА. Придбано лампу денного освітлення Архівному відділу 

Лозівської РДА. Придбано 1 гігрометр для Трудового архіву Чугуївської 

міськради. 

Підсумовуючи, слід констатувати в цілому про належний рівень 

виконання Державним архівом та архівними відділами РДА і міськрад 

Харківської області показників, передбачених планом розвитку архівної справи 

на 2014 рік. Водночас в окремих районах області й досі залишається не 

вирішеним питання утворення та функціонування трудових архівів. 

 

Враховуючи викладене вище, колегія вирішує: 

 

1. Роботу Державного архіву, архівних відділів РДА та міськрад 

Харківської області у І півріччі 2015 року вважати такою, що забезпечує 

виконання планових показників із розвитку архівної справи у Харківській 

області на 2015 рік у повному обсязі. 

2. Керівникам структурних підрозділів Державного архіву, начальникам 

архівних відділів РДА та міськрад області забезпечити якісне та у повному 

обсязі виконання Плану розвитку архівної справи Харківської області на 2015 

рік. 

Термін виконання: до 31 грудня 2015 року 

 

3. Керівництву Державного архіву рекомендувати головам районних 

державних адміністрацій Харківської області: 
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3.1. Дергачівської, Дворічанської, Зміївської, та Красноградської РДА − 

організувати роботу трудових архівів, що створені на території цих районів у 

2013-2014 роках, але на даний час не розпочали діяльність. 

3.2. Харківської РДА – забезпечити створення у ІІ півріччі 2015 року 

трудових архівів на відповідній території. 

4. Міським головам міст Ізюм, Куп’янськ, Лозова рекомендувати 

здійснити  заходи, аналогічні зазначеному у підпункті 3.2. 

5. Головам РДА та міськрад, зазначеним у пунктах 3, 4 даного рішення, 

інформувати Державний архів про проведену роботу. 

 

     Термін виконання: до 15 грудня 2015 року 

 

6. Начальникам архівних відділів Дергачівської, Дворічанської, Зміївської,  

Красноградської, Харківської РДА та Ізюмської, Куп’янської, Лозівської 

міськрад після початку діяльності трудових архівів на відповідній території, 

організувати передачу документів тривалого строку зберігання до цих трудових 

архівів, про що поінформувати Державний архів. 

 

Термін виконання: до 15 грудня 2015 року 

 

7. Стан виконання Плану розвитку архівної справи Харківської області за 

підсумками 2015 року розглянути на першому засіданні колегії Державного 

архіву у 2016 році. 

 

         Термін виконання: лютий-березень 2016 року 

 

 

 

 

Голова колегії, 

заступник директора архіву               Є.О. Кущ 

 

 

 

 


