Харківська обласна державна адміністрація
Державний архів Харківської області
ПРОТОКОЛ № 5
30.08.2017
м. Харків
Засідання Науково-методичної ради (НМР)
Державного архіву Харківської області
Голова НМР — Кущ Є.О.
Секретар – Гриньова Ю.С.
Присутні члени НМР: Гнезділо О.С., Ельксніт М.І., Коптєва
Мирошниченко Н.Б., Панасенко Л.А., Пантелєєва Л.Є., Плисак В.А.

О.С.,

Порядок денний:
1. Про розгляд проекту Плану виставкової діяльності Державного архіву
Харківської області на 2018 рік.
Доповідач: Ельксніт М.І., начальник відділу інформації, використання
документів та документального забезпечення Державного архіву Харківської
області.
2. Про розгляд пропозицій Державного архіву Харківської області до
Перспективного плану науково-видавничої роботи на 2018-2022 роки.
Доповідачі: Гнезділо О.С., начальник відділу організації та координації архівної
справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської області;
Пантелєєва Л.Є., заступник начальника відділу організації та координації
архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської
області; Ельксніт М.І., начальник відділу інформації, використання документів
та документального забезпечення Державного архіву Харківської області.
3. Про розгляд пропозицій Державного архіву Харківської області до
Програми підготовки архівних довідників на 2018-2020 роки.
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:
Ельксніт М.І., начальник відділу інформації, використання документів та
документального забезпечення Державного архіву Харківської області,
представила на розгляд проект Плану виставкової діяльності Державного
архіву на 2018 рік.
Планом передбачено проведення 12 виставок, з них 4 on-line виставок
для розміщення на веб-сайті Державного архіву: ―Место службы —
Афганистан‖, ―До Дня Героїв Небесної Сотні‖, ―До Дня пам’яті жертв
політичних репресій в Україні‖, ―Видатний український поет Олександр Олесь
(до 140-річчя від дня народження)‖ та 8 виставок для експонування в
читальних залах Державного архіву: ―До Дня Соборності України‖, ―До 100річчя подій Української революції 1917-1921 рр.‖, ―Дню народження
Т.Г. Шевченка присвячується‖, ―До 73-ої річниці перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні‖, ―До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни‖,
―До Дня Конституції України‖, ―До Дня Державного Прапора України та Дня
незалежності України‖, ―До Дня пам’яті жертв голодоморів‖.
ВИСТУПИЛИ:
Гнезділо О.С., начальник відділу організації та координації архівної
справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської області,
відзначила, що план виставкової діяльності включає в себе виставки,
присвячені не лише пам’ятним та знаменним датам, але також і видатним
особистостям, що дозволяє урізноманітнити тематику експозицій.
Кущ Є.О., заступник директора Державного архіву Харківської області,
голова НМР, запропонував схвалити План виставкової діяльності Державного
архіву Харківської області на 2018 рік.
Питання поставлено на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
за – 9, проти – 0, утрималися – 0.
ВИРІШИЛИ:
1.1. Схвалити План виставкової
Харківської області на 2018 рік.

діяльності

Державного

архіву

2. СЛУХАЛИ:
Гнезділо О.С., начальник відділу організації та координації архівної
справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської області,
зазначила, що на виконання листа Державної архівної служби України від
17.07.2017 р. № 03.3/2254 про Пропозиції до Програми підготовки архівних
довідників на 2018-2020 рр. та Перспективного плану науково-видавничої
роботи на 2018-2022 рр. Державний архів Харківської області має надати
відповідні пропозиції, а також пояснення щодо виконання Програми підготовки
архівних довідників на 2014-2016 рр. та Перспективного плану наукововидавничої роботи на 2014-2018 рр.
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Гнезділо О.С. зазначила, що до Перспективного плану наукововидавничої роботи на 2014-2018 роки було внесено періодичне видання
«Харківський архівіст» (1 випуск на рік обсягом 5 друк. арк.).
У 2014-2016 рр. було підготовлено відповідно три рукописи науковоінформаційного вісника «Харківський архівіст» за 2014, 2015 та 2016 роки, але,
у зв’язку з відсутністю фінансування, замість запланованого щорічного випуску
вищевказаного збірника Державним архівом Харківської області у 2015 р.
видано здвоєний номер вісника «Харківський архівіст» за 2013-2014 роки.
Поточного року підготовлено до друку здвоєний номер видання «Харківський
архівіст» за 2015-2016 роки (вказаний збірник буде випущено у вересні 2017
року). Науково-інформаційний вісник «Харківський архівіст» за 2017 рік
заплановано підготувати до кінця поточного року.
Гнезділо О.С. запропонувала включити вказане періодичне видання до
Перспективного плану на кожен рік (2018, 2019, 2020, 2021, 2022).
Начальник відділу організації та координації архівної справи, обліку та
довідкового апарату Державного архіву Харківської області, доповіла, що до до
Перспективного плану науково-видавничої роботи на 2014-2018 роки було
внесено видання «Адміністративно-територіальний поділ міста Харкова»
(дата завершення підготовки - 2018 рік).
Гнезділо О.С. зазначила, що дане видання не вносилося до планів
науково-дослідної та видавничої роботи Державного архіву на 2015, 2016 та
2017 роки. У 2014-2016 роках штатну чисельність Державного архіву
скорочено на 9 одиниць. Прийняття на зберігання протягом 2014-2017 рр.
великої кількості документів від районних та міських відділів ДРАЦС (понад
15 000 справ: актових записів про народження, шлюб та смерть за 1919-1940 рр.
та метричних книг за 1783-1926 рр.) призвело до збільшення навантаження по
окремих напрямах роботи архіву у 4-5 разів (обслуговування користувачів у
читальному залі, підготовка справ до видачі, виконання архівних довідок
тощо). У 2017-2018 рр. приймання документів від вищезгаданих установ буде
продовжено. Тому начальник відділу запропонувала не включати дане видання
до Перспективного плану науково-видавничої роботи (2018-2022).
Пантелєєва Л.Є., заступник начальника відділу організації та координації
архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської
області, доповіла, що Перспективним планом науково-видавничої роботи
(2014-2018) та Планом підготовки довідників (2014-2016) було заплановано на
2014 рік завершення підготовки видання ―Державний архів Харківської
області: анотований реєстр описів. Фонди дорадянського періоду” (далі –
Анотований реєстр описів дорадянського періоду).
Державним архівом підготовку даного реєстру завершено у тому ж році.
До складу довідника увійшло 620 фондів, описано 616 455 од. зб. Загальний
об’єм рукопису видання складає 42,27 друк. арк.
У брошурі Укрдержархіву «Підсумки діяльності у 2015 році та
пріоритети на 2016 рік, у розділі ІІІ Використання інформації документів
Національного архівного фонду (арк. 21) є інформація, що «Анотований реєстр
описів. Том перший. Фонди дорадянського періоду» Державного архіву
Харківської області був розглянутий та рекомендований до друку на засіданні
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Науково-видавничої ради Укрдержархіву. Кошти на видання вказаного реєстру
(літературне редагування, верстку та друк) передбачалися у бюджетному запиті
на 2016 та 2017 роки, але на даний час не профінансовано. Тому вищевказані
роботи не проведено. Роботу буде завершено за наявності коштів.
Пантелєєва Л.Є. також доповіла, що до Перспективного плану наукововидавничої роботи на 2014-2018 роки було внесено видання «Державний архів
Харківської області: анотований реєстр описів. Фонди радянського періоду
(далі – Анотований реєстр описів радянського періоду)».
Роботу з підготовки Анотованого реєстру планувалося завершити у 2020
році. Всього до довідника заплановано включити 4042 фонди, описати 1 726
000 од. зб. На даний час Державним архівом опрацьовано майже 2 500 фондів,
що складає 1 150 000 од. зб.
Проте, подальшу роботу буде уповільнено у зв’язку зі скороченням
штатної чисельності Державного архіву протягом 2014-2016 років на 9 штатних
одиниць та реструктуризацією у серпні 2017 року, яку спричинено прийняттям
протягом 2014 - 2017 років великої кількості документів від районних та
міських відділів ДРАЦС (понад 15 000 справ: актових записів про народження,
шлюб та смерть за 1919 - 1940 роки та метричних книг за 1783 - 1926 роки).
Це призвело до збільшення навантаження по окремих напрямах роботи
архіву у 4-5 разів (обслуговування користувачів у читальному залі, підготовка
справ до видачі, виконання архівних довідок тощо). Тому, якщо раніше
підготовкою Анотованого реєстру описів радянського періоду займалися
6 працівників, тепер цю роботу будуть виконувати лише 2 працівники. Отже,
Пантелєєва Л.Є. запропонувала завершення підготовки вказаного видання
включити до Перспективного плану науково-видавничої роботи (2018-2022) та
Плану підготовки довідників (2018-2020), визначивши роком завершення –
2022 рік (за наявності коштів) та змінити назву видання на «Державний архів
Харківської області: анотований реєстр описів. Том другий. Фонди радянського
періоду та доби Незалежності».
Заступник начальника відділу доповіла, що до Перспективного плану
науково-видавничої роботи на 2014-2018 роки було внесено видання «Реєстр
метричних книг фонду Харківська духовна консисторія м. Харків та
Харківський повіт Харківської губернії», роком завершення якого визначено
2018 рік.
Вказане видання Державним архівом не готувалося, оскільки інформація
щодо метричних книг м. Харків та Харківського повіту увійшла до Зведеного
каталогу метричних книг, що зберігаються в державних архівах: архівний
довідник. Том 5 кн. 2: Метричні книги у фондах Державного архіву Харківської
області / Укрдержархів, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та
документознавства ; упоряд.: В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський. – К.,
2012. – 570 с. Тому вказаний реєстр не включався до річних планів наукововидавничої роботи Державного архіву Харківської області на 2014-2017 роки.
Тому Пантелєєва Л.Є. запропонувала дане видання не включати до
Перспективного плану науково-видавничої роботи на 2018-2022 рр. та Плану
підготовки довідників (2018-2020).
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Ельксніт М.І., начальник відділу інформації, використання документів та
документального забезпечення Державного архіву Харківської області,
зазначила, що поза Перспективним планом науково-видавничої роботи (20142018)
на виконання планів науково-дослідної та видавничої роботи
Державного архіву Харківської області на 2014-2017 роки проводилася робота з
підготовки збірників архівних документів «Листи з неволі», «Поляки на
Харківщині» та «Вірмени на Харківщині».
Збірник архівних документів «Листи з неволі» підготовлено до друку:
проведено виявлення та відбір 60 документів, здійснено комп’ютерний набір
тексту для публікації (не проведено верстку через відсутність фінансування).
Ураховуючи, що у листі Державної архівної служби України від
21.03.2017 № 02.4/873 вказано, що доступ до документів, які містять
персональні дані, у тому числі до листів остарбайтерів, має надаватися
користувачам через 75 років від часу створення відповідних документів,
Ельксніт М.І. запропонувала включити вказане видання до Перспективного
плану науково-видавничої роботи (2018-2022), визначивши роком завершення –
2019 рік, тобто рік, коли спливе граничний термін обмеження доступу, за
наявності коштів.
Підготовку збірника архівних документів «Поляки на Харківщині»
планувалося завершити у 2016 році. У зв’язку із значним збільшенням об’ємів
роботи Державного архіву (у 5 разів) та прийняття великої кількості документів
від районних відділів ДРАЦС (понад 15 000 од. зб.), у 2016 році підготовку
збірника не завершено і перенесено на 2017 рік. На даний час проведено
часткове виявлення та відбір документів (відібрано 20 документів).
Ураховуючи актуальність даної тематики, Ельксніт М.І. запропонувала
продовжити підготовку вказаного видання та включити його до
Перспективного плану науково-видавничої роботи (2018-2022), визначивши
роком завершення – 2018 рік (за наявності коштів).
Відповідно Плану науково дослідної та видавничої роботи Державного
архіву на 2016 рік було заплановано розпочати роботу по підготовці збірника
архівних документів «Вірмени на Харківщині», яку завершити у 2017 році.
Але, у зв’язку зі значним скороченням штату, збільшенням обсягів роботи по
виконанню довідок та великою завантаженістю працівників архіву іншими
видами робіт, підготовка цього видання не проводилася. Ельксніт М.І.
запропонувала не включати дане видання до Перспективного плану наукововидавничої роботи на 2018-2022 рр
ВИСТУПИЛИ:
Кущ Є.О., заступник директора Державного архіву Харківської області,
голова НМР, запропонував інформацію щодо стану виконання Державним
архівом Перспективного плану науково-видавничої роботи на 2014-2018 роки
взяти до відома та надати до Перспективного плану науково-видавничої роботи
на 2018-2022 роки наступні пропозиції ДАХО: включити до вказаного Плану
видання ―Поляки на Харківщині: збірник архівних документів‖ (2018 рік),
―Листи з неволі: збірник архівних документів‖ (2019 рік), ―Державний архів
Харківської області: анотований реєстр описів. Том другий. Фонди радянського
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періоду та доби Незалежності‖ (2022 рік), ―Харківський архівіст‖ (2018-2022
роки).
Питання поставлено на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
за – 9, проти – 0, утрималися – 0.
ВИРІШИЛИ:
2.1. Інформацію щодо стану виконання Державним архівом
Перспективного плану науково-видавничої роботи на 2014-2018 роки взяти до
відома.
2.2. Надати до Перспективного плану науково-видавничої роботи на
2018-2022 роки наступні пропозиції Державного архіву Харківської області:
включити до вказаного Плану такі видання:
2.2.1. ―Поляки на Харківщині: збірник архівних документів‖, визначивши
роком завершення – 2018 рік (за наявності коштів).
2.2.2. ―Листи з неволі: збірник архівних документів‖, визначивши роком
завершення – 2019 рік (за наявності коштів).
2.2.3. «Державний архів Харківської області: анотований реєстр описів.
Том другий. Фонди радянського періоду та доби Незалежності», визначивши
роком завершення – 2022 рік (за наявності коштів).
2.2.4. Науково-інформаційний вісник «Харківський архівіст», на кожен
рік (2018, 2019, 2020, 2021, 2022) (за наявності коштів).
3. СЛУХАЛИ:
Пантелєєва Л.Є., заступник начальника відділу організації та координації
архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської
області, доповіла, що до Програми підготовки архівних довідників на 20142016 роки, так само як і до Перспективного плану науково-видавничої роботи
на 2014-2018 роки, було включено видання ―Державний архів Харківської
області: анотований реєстр описів. Фонди дорадянського періоду” (далі –
Анотований реєстр описів дорадянського періоду) та «Державний архів
Харківської області: анотований реєстр описів. Фонди радянського періоду
(далі – Анотований реєстр описів радянського періоду)».
Підготовку Анотованого реєстру описів дорадянського періоду
завершено у 2014 році. Кошти на видання вказаного реєстру (літературне
редагування, верстку та друк) передбачалися у бюджетному запиті на 2016 та
2017 роки, але на даний час не профінансовано. Тому вищевказані роботи не
проведено. Роботу буде завершено за наявності коштів.
Роботу з підготовки Анотованого реєстру описів радянського періоду
планувалося завершити у 2020 році. Всього до довідника заплановано
включити 4042 фонди, описати 1 726 000 од. зб. На даний час Державним
архівом опрацьовано майже 2 500 фондів, що складає 1 150 000 од. зб.
Пантелєєва Л.Є. запропонувала завершення підготовки вказаного видання
включити до Плану підготовки довідників (2018-2020), визначивши роком
завершення – 2022 рік (за наявності коштів) та змінити назву видання на
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«Державний архів Харківської області: анотований реєстр описів. Том другий.
Фонди радянського періоду та доби Незалежності».
ВИСТУПИЛИ:
Кущ Є.О., заступник директора Державного архіву Харківської області,
голова НМР, запропонував інформацію щодо стану виконання Державним
архівом Програми підготовки архівних довідників на 2014-2016 роки взяти до
відома та запропонувати включити до Перспективного плану наукововидавничої роботи на 2018-2022 роки видання ―Державний архів Харківської
області: анотований реєстр описів. Том другий. Фонди радянського періоду та
доби Незалежності‖, визначивши роком завершення – 2022 рік (за наявності
коштів).
Питання поставлено на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
за – 9, проти – 0, утрималися – 0.
ВИРІШИЛИ:
3.1. Інформацію щодо стану виконання Державним архівом Програми
підготовки архівних довідників на 2014-2016 роки взяти до відома.
3.2. Включити до Перспективного плану науково-видавничої роботи на
2018-2022 роки видання ―Державний архів Харківської області: анотований
реєстр описів. Том другий. Фонди радянського періоду та доби Незалежності‖,
визначивши роком завершення – 2022 рік (за наявності коштів).

Голова Науково-методичної ради,
заступник директора
Державного архіву Харківської області

Є.О. Кущ

Секретар Науково-методичної ради

Ю.С. Гриньова

