
 

 
 

Харківська обласна державна адміністрація                                                                                                                                                         

Державний архів Харківської області                                 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

 

18.11.2016 

м. Харків 

 

Засідання Науково-методичної ради (НМР) 

Державного архіву Харківської області 

 

Головуюча НМР — Ельксніт М.І. 

Секретар – Гриньова Ю.С.  

 

Присутні члени НМР: Куделко С.М., Мирошниченко Н.Б., Осіпова Т.Ф., 

Павлова О.Г., Пантелєєва Л.Є., Плисак В.А. 

 

Порядок денний:  
  

 1. Розгляд проекту переліку документів до виставки ―Очевидці про 

Голодомор 1932-1933 років в Україні‖ (До Дня пам’яті жертв голодоморів). 

Доповідач: Плисак В.А., головний спеціаліст відділу інформації та 

використання документів Державного архіву Харківської області. 

 

 2. Розгляд проекту статті ―Очевидцы про Голодомор 1932-1933 годов (из 

документов Государственного архива Харьковской области)‖.  

Доповідач: Плисак В.А., головний спеціаліст відділу інформації та 

використання документів Державного архіву Харківської області. 

 

 3. Про стан підготовки Анотованого реєстру описів фондів радянського 

періоду Державного архіву Харківської області. 

Доповідач: Пантелєєва Л.Є., заступник начальника відділу організації та 

координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву 

Харківської області. 
 

 4. Розгляд проекту ―Інструкції з обліку документів у Державному архіві 

Харківської області‖.  

Доповідач: Пантелєєва Л.Є., заступник начальника відділу організації та 

координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву 

Харківської області. 
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1. СЛУХАЛИ:  

 Плисак В.А., головний спеціаліст відділу інформації та використання 

документів Державного архіву Харківської області, представила на розгляд 

проект переліку документів для експозиції виставки ―Очевидці про Голодомор 

1932-1933 років в Україні‖ (До Дня пам’яті жертв голодоморів). До переліку, 

побудованого за територіальним принципом, увійшли свідчення мешканців 

Дергачівського, Лозівського, Ізюмського, Балаклійського та Золочівського 

районів Харківської області. Для виставки було вибрано документи, які 

найбільш повно та комплексно відображають тогочасні трагічні події. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
Ельксніт М.І., начальник відділу інформації та використання документів 

Державного архіву Харківської області, відзначила високий рівень підготовки 

переліку і запропронувала схвалити перелік документів до виставки ―Очевидці 

про Голодомор 1932-1933 років в Україні‖ (До Дня пам’яті жертв голодоморів). 

Питання поставлено на голосування. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
 за – 8, проти – 0, утрималися – 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  
 1.1. Схвалити проект переліку документів до виставки ―Очевидці про 

Голодомор 1932-1933 років в Україні‖ (До Дня пам’яті жертв голодоморів). 

 

2. СЛУХАЛИ: 
Плисак В.А., головний спеціаліст відділу інформації та використання 

документів Державного архіву Харківської області, представила на розгляд 

проект статті ―Очевидцы про Голодомор 1932-1933 годов (из документов 

Государственного архива Харьковской области)‖.  

Статтю написано на матеріалах письмових спогадів очевидців, які 

пережили терор голодом на родючих землях Харківщини. Частину цих свідчень 

зібрано в «Колекції документів про Голод 1932-1933 років», що зберігається в 

Державному архіві Харківської області. 

Статтю розраховано на широке коло читачів. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Куделко С.М., директор Центру краєзнавства при Харківському 

національному університеті ім. В.Н. Каразіна, кандидат історичних наук, 

професор, заслужений працівник культури, звернув увагу на те, що цитовані у 

статті свідчення записані зі слів очевидців школярами та студентами у більш 

пізній період. 

Пантелєєва Л.Є., заступник начальника відділу організації та координації 

архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської 

області, підтвердила цей факт та додала, що документи засвідчено підписами 

очевидців Голодомору. 

Ельксніт М.І., начальник відділу інформації та використання документів 

Державного архіву Харківської області, запропронувала схвалити проект статті 
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―Очевидцы про Голодомор 1932-1933 годов (из документов Государственного 

архива Харьковской области)‖ та розмістити зазначену статтю в науково-

інформаційному виданні «Харківський архівіст» за 2016 рік. 

Питання поставлено на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
 за – 8, проти – 0, утрималися – 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  
 2.1. Схвалити проект статті ―Очевидцы про Голодомор 1932-1933 годов 

(из документов Государственного архива Харьковской области)‖. 

 2.2. Розмістити статтю ―Очевидцы про Голодомор 1932-1933 годов (из 

документов Государственного архива Харьковской области)‖  в науково-

інформаційному виданні «Харківський архівіст» за 2016 рік. 
 

3. СЛУХАЛИ: 
 Пантелєєва Л.Є., заступник начальника відділу організації та координації 

архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської 

області, доповіла про стан підготовки Анотованого реєстру описів фондів 

радянського періоду Державного архіву Харківської області. 

У 2009 році на виконання програми Державного комітету архівів України 

«Архівні зібрання України» Державний архів Харківської області розпочав  

роботу з підготовки анотованих реєстрів описів. Робота розпочалася з 

опрацювання дорадянських  фондів. З 2014 року розпочато роботу щодо 

складання анотованого реєстру фондів радянського періоду. За 2014-2016 роки 

анотовано 1 082 205 заголовків справ радянського періоду. Ураховуючи 

значний обсяг роботи, створення Анотованого реєстру описів фондів 

радянського періоду планується завершити у 2019 році. До того часу 

заплановано раз на рік доповідати про стан підготовки Анотованого реєстру на 

засіданнях Науково-методичної ради Державного архіву Харківської області. 

―Анотований реєстр описів радянського періоду Державного архіву Харківської 

області‖ буде дуже корисним науковцям, студентам, викладачам, краєзнавцям, 

вітчизняним та іноземним дослідникам історії Харківщини і допоможе швидко 

визначитися і знайти в величезному масиві архівних документів саме ту 

інформацію, яка їх цікавить. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 Ельксніт М.І., начальник відділу інформації та використання документів 

Державного архіву Харківської області, зазначила, що створення Анотованого 

реєстру описів фондів радянського періоду Державного архіву Харківської 

області є вкрай необхідною, важливою роботою, яку буде продовжено, та 

запропонувала розглянути питання про стан підготовки Анотованого реєстру 

описів фондів радянського періоду Державного архіву Харківської області на 

засіданні Науково-методичної ради Державного архіву у листопаді 2017 року. 

Питання поставлено на голосування. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
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 за – 8, проти – 0, утрималися – 0. 
 

ВИРІШИЛИ:  

 3.1. Відділу організації та координації архівної справи, обліку та 

довідкового апарату Державного архіву Харківської області продовжити роботу 

над створенням Анотованого реєстру описів фондів радянського періоду 

Державного архіву Харківської області. 

 3.2. Заступнику начальника відділу організації та координації архівної 

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської області 

раз на рік доповідати про стан підготовки Анотованого реєстру на засіданнях 

Науково-методичної ради Державного архіву Харківської області. 
 

4. СЛУХАЛИ: 
 Пантелєєва Л.Є., заступник начальника відділу організації та координації 

архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської 

області, доповіла, що триває доопрацювання проекту ―Інструкції з обліку 

документів у Державному архіві Харківської області‖, та запропонувала 

розглянути остаточну редакцію інструкції на засіданні Науково-методичної 

ради у грудні 2016 року.  

Питання поставлено на голосування. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
 за – 8, проти – 0, утрималися – 0. 
 

ВИРІШИЛИ:  
 4.1. Повернути на доопрацювання проект ―Інструкції з обліку документів 

у Державному архіві Харківської області‖ та розглянути питання про її 

схвалення на наступному засіданні НМР у грудні 2016 року. 
 

 

Головуюча Науково-методичної ради, 

начальник відділу інформації  

та використання документів                      М.І. Ельксніт 

 

 

Секретар Науково-методичної ради            Ю.С. Гриньова 


