Харківська обласна державна адміністрація
Державний архів Харківської області
ПРОТОКОЛ № 1
29.01.2016
м. Харків
Засідання Науково-методичної ради (НМР)
Державного архіву Харківської області
Заступник голови НМР — Гнезділо О.С.
Секретар – Гриньова Ю.С.
Присутні члени НМР: Кривулькін І.М., Мирошниченко Н.Б., Осіпова Т.Ф.,
Павлова О.Г., Пантелєєва Л.Є., Плисак В.А., Сафонова О.В.
Запрошені: Подорожний В.І., заступник завідувача відділу досліджень,
розробки перспективних і удосконалення традиційних технологій формування
страхового
фонду
документації
Науково-дослідного,
проектноконструкторського та технологічного інституту мікрографії.
Порядок денний:
1. Розгляд звіту про роботу Науково-методичної ради Державного архіву
Харківської області за 2015 рік.
Доповідач: Гриньова Ю.С., провідний методист Державного архіву Харківської
області.
2. Розгляд проекту методичних рекомендацій щодо підготовки плановозвітної документації трудовими архівами.
Доповідач: Гнезділо О.С., начальник відділу організації та координації архівної
справи Державного архіву Харківської області, заступник голови НМР.
3. Розгляд проекту статті ―Перспективи створення та впровадження
корпоративної інформаційної системи та технології довгострокового зберігання
документів та відтворення їх копій в системі СФД та архівах‖.
Доповідачі: Кривулькін І.М., заступник директора Науково-дослідного,
проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії, кандидат
фізико-математичних наук; Подорожний В.І., заступник завідувача відділу
досліджень, розробки перспективних і удосконалення традиційних технологій
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формування страхового фонду документації Науково-дослідного, проектноконструкторського та технологічного інституту мікрографії.
1. СЛУХАЛИ:
Гриньова Ю.С., провідний методист Державного архіву Харківської
області, доповіла про результати роботи Науково-методичної ради Державного
архіву Харківської області за 2015 рік.
Вона акцентувала увагу присутніх на тому, що робота Науковометодичної ради (далі – НМР), здійснювалася згідно з Планом, затвердженим
заступником директора Державного архіву Харківської області (далі –
Державний архів) на 2015 рік.
Протягом 2015 року відбулося 7 засідань НМР Державного архіву, у тому
числі 1 позапланове.
Протягом звітного періоду НМР розглянула і схвалила:
- 4 тематичних переліки документів і матеріалів, підготовлених для
експонування на виставках, з них для розміщення на веб-сайті Державного
архіву – 2: «Одвічний біль Афганістану» (до Дня виводу військ з Афганістану),
«Репресовані архівісти» (до Дня пам’яті жертв політичних репресій в Україні);
у читальних залах Державного архіву – 2: «З історії харківської караїмської
громади», «З історії Державного архіву Харківської області» (до 135-річчя
заснування);
- 6 проектів статей: ―Участники польского восстания 1863-1864 гг. в
арестантских ротах гражданского ведомства‖ (автор: Скрипникова Н.В.,
головний спеціаліст відділу обліку та довідкового апарату Державного архіву),
«З історії харківської караїмської громади», ―До 135-річчя заснування
Державного архіву Харківської області‖ (автор: Сафонова О.В., головний
спеціаліст відділу інформації та використання документів Державного архіву),
«Назустріч Великій Перемозі» (автор: Ельксніт М.І., начальник відділу
інформації та використання документів Державного архіву), «Документи
розповідають. З історії репресованих митців Харківського державного
драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка‖, «З історії боротьби партизанських
загонів на Харківщині (1941-1943 рр.)‖ (автор: Плисак В.А., головний
спеціаліст відділу інформації та використання документів Державного архіву);
- 2 методичні розробки: методичні рекомендації «Описування
кінодокументів на каталожних картках» (укладач: Пантелєєва Л.Є., начальник
відділу обліку та довідкового апарату Державного архіву) та «Інструкція щодо
організації роботи з виконання запитів про реєстрацію актів громадянського
стану» (укладач: Ельксніт М.І., начальник відділу інформації та використання
документів Державного архіву).
Також на засіданнях НМР було обговорено результати впровадження у
роботу Державного архіву 3-х методичних розробок: методичних
рекомендацій «Заповнення відомостей про зміни у складі та обсязі фондів на
01.01.__ року та карток фондів архівних відділів районних державних
адміністрацій та міських рад міст обласного значення Харківської області»
(впроваджувачі: відділи обліку та довідкового апарату, організації та
координації архівної справи, архівні відділи РДА та міськрад), «Примірної
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номенклатури справ Архівного відділу районної державної адміністрації»
(впроваджувачі: члени Експертно-перевірної комісії Державного архіву, архівні
відділи РДА та міськрад), методичних рекомендацій «Проведення перевірянь
стану роботи архівних відділів районних державних адміністрацій Харківської
області у складі робочої групи спеціалістів – представників апарату та
структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації»
(впроваджувач: відділ організації та координації архівної справи).
Крім того, на засіданнях НМР розглянуто звіт про роботу НМР
Державного архіву за 2014 рік, проект плану роботи НМР Державного архіву на
2016 рік, питання про стан підготовки Анотованого реєстру описів фондів
радянського періоду Державного архіву Харківської області, про участь
Державного архіву у конкурсі наукових праць імені Василя Веретенникова у
галузі архівознавства, археографії та документознавства (позапланово), план
виставкової діяльності Державного архіву на 2016 рік (позапланово), добірку
архівних документів «Навіки в пам`яті залишимо подвиг народу», рукопис
науково-інформаційного видання «Харківський архівіст» за 2015 рік.
ВИСТУПИЛИ:
Гнезділо О.С., начальник відділу організації та координації архівної
справи, відмітила, що протягом року члени НМР брали активну участь у її
засіданнях та запропонувала схвалити звіт про роботу Науково-методичної
ради Державного архіву Харківської області за 2015 рік і розмістити його на
офіційному веб-сайті Державного архіву у рубриці «Інформуємо
громадськість» («Звіти»).
Питання щодо схвалення звіту про роботу Науково-методичної ради
Державного архіву Харківської області за 2015 рік поставлено на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
за – 9, проти – 0, утрималися – 0.
ВИРІШИЛИ:
1.1. Схвалити звіт про роботу Науково-методичної ради Державного
архіву Харківської області за 2015 рік.
1.2. Розмістити звіт про роботу Науково-методичної ради Державного
архіву Харківської області за 2015 рік на офіційному веб-сайті Державного
архіву у рубриці «Інформуємо громадськість» («Звіти»).
2. СЛУХАЛИ:
Гнезділо О.С., начальник відділу організації та координації архівної
справи Державного архіву Харківської області, представила на розгляд проект
методичних рекомендацій щодо підготовки планово-звітної документації
трудовими архівами. Вона зазначила, що основними завданнями даної розробки
є покращення якості роботи архівних установ області, запровадження єдиних
підходів до планування та звітності трудових архівів, уніфікації їхніх завдань,
функцій, а також взаємовідносин з іншими суб’єктами в процесі здійснення
своєї діяльності. Також Гнезділо О.С. додала, що відділом організації та
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координації архівної справи проводиться опрацювання планово-звітної
документації трудових архівів, наданої Державному архіву згідно Типового
положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради для
централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених
у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин
юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2014 р. № 864/5.
Представлені на розгляд членів НМР держархіву області методичні
рекомендації буде доопрацьовано з урахуванням зауважень, що виникають у
процесі обробки вищевказаної документації, тож буде доцільно перенести їх
розгляд на наступне засіданні НМР, яке відбудеться у квітні 2016 року.
Питання поставлено на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
за – 9, проти – 0, утрималися – 0.
ВИРІШИЛИ:
2.1. Повернути на доопрацювання методичні рекомендації щодо
підготовки планово-звітної документації трудовими архівами та розглянути
питання про їх схвалення на наступному засіданні НМР у квітні 2016 року.
3. СЛУХАЛИ:
Кривулькін І.М., заступник директора Науково-дослідного, проектноконструкторського та технологічного інституту мікрографії, кандидат фізикоматематичних наук, та Подорожний В.І., заступник завідувача відділу
досліджень, розробки перспективних і удосконалення традиційних технологій
формування страхового фонду документації Науково-дослідного, проектноконструкторського та технологічного інституту мікрографії, представили на
розгляд проект статті ―Перспективи створення та впровадження корпоративної
інформаційної системи та технології довгострокового зберігання документів та
відтворення їх копій в системі СФД та архівах‖.
ВИСТУПИЛИ:
Гнезділо О.С., начальник відділу організації та координації архівної
справи, зазначила, що варто скорегувати текст та назву статті, узгодивши їх з
Законом про Національний архівний фонд та архівні установи (зокрема, відійти
від терміну ―довгострокове зберігання‖, оскільки архіви зберігають документи
НАФ) та запропонувала схвалити вищевказану статтю з урахуванням наданих
пропозицій та рекомендувати її для публікації у науково-інформаційному
виданні «Харківський архівіст».
Питання поставлено на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
за – 9, проти – 0, утрималися – 0.
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ВИРІШИЛИ:
3.1. Схвалити статтю ―Перспективи створення та впровадження
корпоративної інформаційної системи та технології довгострокового зберігання
документів та відтворення їх копій в системі СФД та архівах‖ з урахуванням
наданих пропозицій та рекомендувати її для публікації у науковоінформаційному виданні «Харківський архівіст» за 2016 рік.
Заступник голови Науково-методичної ради,
Начальник відділу організації
та координації архівної справи

О.С. Гнезділо

Секретар Науково-методичної ради

Ю.С. Гриньова

