
 

 

 

 

 

           Державний архів        

         Харківської області 

 

_____________№___________ 

     м. Харків 

               ЗВІТ 

про роботу Державного архіву 

          за 2017 рік 

 

1. Основні організаційні заходи 

 

Діяльність Державного архіву Харківської області (далі – Державний 

архів) та архівних установ області (архівні відділи районних державних 

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

міськрад) упродовж 2017 року була спрямована та здійснювалася на виконання 

завдань, передбачених Планом розвитку архівної справи в області на 2017 рік, 

Планом заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом 

документів НАФ та таких, що підлягають включенню до нього, на 2015-2019 

роки, та відповідно до указів Президента України, постанов, розпоряджень та 

доручень Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Державної архівної 

служби України (далі – Укрдержархів), розпоряджень та доручень місцевих 

державних адміністрацій, наказів та доручень заступника директора 

Державного архіву. 

1.1. Упродовж звітного періоду Державним архівом підготовлено проект 

рішення сесії Харківської обласної ради про затвердження «Програми розвитку 

архівної справи в Харківській області на 2017-2021 роки». Відповідно до 

рішення обласної ради від 23 лютого 2017 року № 386/VII така Програма була 

прийнята. Уподовж 2017 року за вищевказаною Програмою було виділено та 

освоєно 3195,6 тис.грн. на невідкладний капітальний ремонт фасаду будівлі, 

встановлення 36 металопластикових вікон та вхідних дверей по вул. 

Мироносицька,41, а також на УПО охорону цілодобовими постами 2-х будівель 

архіву. 

Упродовж 2017 року начальниками архівних відділів РДА та міськрад 

Харківської області підготовлено проекти 19 рішень, 2 доручень, 14  

розпоряджень органів вищого рівня, а саме: 

проекти розпоряджень: 

- голови Балаклійської районної державної адміністрації від 01.08.2017   

№ 576 «Про затвердження Положення про архівний відділ Балаклійської 

районної державної адміністрації Харківської області у новій редакції»; 

- голови Близнюківської районної державної адміністрації від 26.09.2017 

№ 732 «Про виконання Плану графіку першочергового приймання на постійне 
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зберігання документів, що зберігаються в підприємствах, установах та 

організаціях»; 

- голови Богодухівської районної державної адміністрації від 27.03.2017 

№ 103 «Про хід упорядкування архівних документів на підприємствах, в 

установах та організаціях району»; 

- голови Валківської районної державної адміністрації: 

від 16.01.2017 № 26 «Про затвердження Положення про Архівний відділ 

Валківської районної державної адміністрації Харківської області у новій 

редакції»;  

від 19.04.2017 № 211 «Про упорядкування у 2017 році архівних 

документів підприємств, установ та організацій списку № 1 Архівного відділу 

Валківської районної державної адміністрації Харківської області»;  

від 06.09.2017 № 378 «Про проведення паспортизації у 2017 році в 

архівних підрозділах підприємств, установ та організацій, розташованих на 

території Валківського району»; 

- голови Коломацької районної державної адміністрації від 25.01.2017 

№ 10 «Про упорядкування у 2017 році архівних документів підприємств, 

установ та організацій Списку № 1 архівного відділу Коломацької  районної  

державної адміністрації Харківської області»; 

- голови Красноградської райдержадміністрації від 23.03.2017 року № 124 

«Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 

23 грудня 2016 року № 518 «Про затвердження Положення про архівний відділ 

районної державної адміністрації»; 

- голови Первомайської районної державної адміністрації  від 05.07.2017 

року № 296 «Про затвердження Положення про архівний відділ Первомайської 

райдержадміністрації Харківської області»; 

- голови Чугуївської районної державної адміністрації Харківської 

області: 

від 27.04.2017 року № 147 «Про стан організації діловодства та 

збереженості документів НАФ в установах та організаціях, що перебувають у 

зоні комплектування архівного відділу районної державної адміністрації»; 

від 15.11.2017 року № 386 «Про затвердження Положення про Архівний 

відділ Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області у новій 

редакції»; 

- голови Шевченківської районної державної адміністрації від 07.06.2017 

року № 165 ―Про затвердження ―Положення про архівний відділ 

Шевченківської районної державної адміністрації‖; 

- голови Чугуївської міської ради від 20.04.2017 № 134 «Про проведення 

перевірки стану ведення, упорядкування та архівного зберігання документів у 

відокремлених структурних підрозділах Чугуївської міської ради та у 

комунальних закладах м. Чугуєва»; 

- голови Чугуївської міської ради від 14.09.2017 № 300 «Про організацію 

діловодства у Чугуївській міській раді та її виконавчому комітеті». 

проекти рішень: 
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- XV сесії VII скликання Близнюківської районної ради від 16.03.2017 р. 

№ 351-VII про затвердження Програми розвитку архівної справи у 

Близнюківському районі на 2017-2021 роки; 

- XIX сесії VII скликання Борівської районної ради від 06.01.2017 р. про 

внесення змін до Програми розвитку архівної справи у Борівському районі на 

2016-2020 роки, затвердженої рішенням LXVI сесії VI скликання Борівської 

районної ради від 20.11.2015 року; 

- ХХ сесії VІІ скликання Валківської районної ради Харківської області 

від 09.11.2017 № 404-VІІ про внесення змін до Програми розвитку архівної 

справи у Валківському районі Харківської області на 2016-2020 роки; 

- XII сесії VII скликання Дворічанської районної ради від 24.02.2017 

№ 252-VII про затвердження Програми підтримки розвитку архівної справи у 

Дворічанському районі на 2017-2020 роки; 

- XIX сесії VII скликання районної ради від 11.04.2017 р. № 232-VII про 

затвердження Програми підтримки розвитку архівної справи у Зачепилівському 

районі на 2017 – 2020 роки; 

- ХІІІ сесії VII скликання Золочівської районної ради від 14.03.2017 року 

про  внесення змін до Програми підтримки розвитку архівної справи у 

Золочівському районі Харківської області на 2016-2020 роки; 

- ХІІ сесії VІІ скликання Коломацької районної ради від 16.03.2017 року 

про затвердження Програми розвитку архівної справи в Коломацькому районі 

на 2017-2021 роки; 

- ХХ сесії VІІ скликання Красноградської районної ради від 16.03.2017 

року № 377-VІІ «Про затвердження Програми підтримки розвитку архівної 

справи у Красноградському районі на 2017-2019 роки»; 

- ХХІІ сесії VІІ скликання Красноградської районної ради від 27.04.2017 

року № 407-VІІ «Про внесення змін до Програми підтримки розвитку архівної 

справи у Красноградському районі на 2017-2019 роки»; 

- ХХІХ сесії VІІ скликання Красноградської районної ради від 24.11.2017 

року № 574-VІІ «Про хід виконання у 2017 році Програми підтримки розвитку 

архівної справи у Красноградському районі на 2017-2019 роки»; 

- Краснокутської районної ради про затвердження Програми розвитку 

архівної справи у Краснокутському районі на 2017-2021 роки (проект); 

- XVIII сесії VII скликання Печенізької районної ради від 07.11.2017 р. 

про внесення змін до Програми підтримки розвитку архівної справи у 

Печенізькому районі на 2015-2018 роки, затвердженою рішенням III сесії VII 

скликання Печенізької районної ради від 24.12.2015 року; 

-  XXV сесії VII скликання Чугуївської районної ради Харківської області 

від 14.06.2017 року «Про внесення змін до Програми розвитку архівної справи 

у Чугуївському районі на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Чугуївської 

районної ради від 10.12.2015 року (із змінами)»; 

- XXVІ сесії VII скликання Чугуївської районної ради Харківської області 

від 18.07.2017 року «Про хід виконання Програми розвитку архівної справи у 

Чугуївському районі на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням районної ради 

від 10.12.2015 року»; 
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- сесії Ізюмської міської ради щодо продовження дії Програми 

забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду України 

в архівному відділі виконавчого комітету Ізюмської міської ради на 2018-2019 

роки (проект); 

- сесії Куп’янської міської ради про затвердження Програми розвитку 

архівної справи в місті Куп’янську на 2018-2021 роки (проект); 

- виконавчого комітету Куп’янської міської ради Харківської області від 

18.05.2017 року № 155 про затвердження  Положення про архівний відділ 

виконавчого комітету Куп’янської міської ради Харківської області (в новій 

редакції); 

- ХХХVIII сесії VІІ скликання Люботинської міської ради від 24.10.2017 

року № 401 «Про внесення змін до Програми розвитку архівної справи в м. 

Люботині на 2016-2018 роки»; 

- виконавчого комітету Люботинської міської ради від 12.12.2017 № 302 

року «Про результати вивчення стану діловодства з архівної справи в 

структурних підрозділах Люботинської міської ради, підприємствах, установах, 

організаціях комунальної форми власності». 

проекти доручень: 

- голови Красноградської РДА про передавання документів постійного 

терміну зберігання юридичними особами-джерелами формування 

Національного архівного фонду до Архівного відділу; 

- голови Чугуївської районної державної адміністрації Харківської 

області про стан організації діловодства та забезпечення збереженості 

документів НАФ в установах та організаціях, що перебувають у зоні 

комплектування Архівного відділу районної державної адміністрації. 

 

1.2. Протягом 2017 року у Державному архіві, як і раніше, тривала робота 

з виявлення та популяризації архівних документів відповідно до доручень 

Державної архівної служби України. 

На виконання листів та наказів Державної архівної служби України  

(Укрдержархіву) від 29.06.2011 № 176/06 «Щодо виконання розпорядження 

Президента України від 21 червня 2011 р. № 204/2011-рп «Про додаткові 

заходи з пошуку, дослідження і впорядкування місць поховання жертв війни, 

політичних репресій та інших трагедій Українського народу»,  від 21.08.2017   

№ 03/2741 «Про участь у підготовці і проведенні заходів у зв’язку з 80-ми 

роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років»,    

від 22.08.2017 № 03/2752 «Про участь у заходах у зв’язку з 85-ми роковинами 

Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу» 

проводилася робота з подальшого виявлення документів воєнної тематики, що 

висвітлюють події Другої світової війни,  вищевказаних пам’ятних дат, 

складання їх переліків та надання їх ксерокопій установам для використання 

при підготовці тематичних лекцій, уроків пам’яті, виставок тощо.  

На виконання листів Державної архівної служби України від 16.06.2016          

№ 02.3/1800 «Щодо заходів з відзначення 100-річчя подій Української 

революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 
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року» та від 13.01.2017  № 02.3/121 «Про виконання заходів з відзначення Дня 

Соборності України – 98-ї річниці Акта злуки Української Народної Республіки 

і Західноукраїнської народної Республіки» на власному веб-сайті архіву 

оприлюднена виставка архівних документів «До 100-річчя подій  Української 

революції 1917-1921 років» та відкрита виставка «До Дня Соборності України». 

На виконання Указу Президента України від 11 лютого 2015 року    № 

69/2015 «Про вшанування подвигу Революції гідності та увічнення пам’яті 

Героїв Небесної Сотні» та наказу Державної архівної служби України від 

23.02.2015 № 36 «Про участь державних архівів у заходах з вшанування 

подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні» 2015 року відкрита на власному веб-сайті Державного архіву рубрика  

«Герої не вмирають…». На виконання листа Укрдержархіву від 31.08.2017 № 

03.1/2876 «Про участь у заходах із вшанування подвигу учасників Революції 

Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на період до 2020 року»  

поточного року продовжено роботу зі збору матеріалів про харків’ян – 

учасників Революції Гідності та поповнення рубрики  «Герої не вмирають…», 

та на власному веб-сайті архіву розміщена оn-line виставка архівних документів 

«До Дня Героїв Небесної Сотні». 

На виконання Указу Президента України від 20 квітня 2017 року              

№ 111/2017 «Про відзначення 21-ї річниці Конституції України» проведена 

виставка архівних документів «До Дня Конституції України». 

На виконання листа Державної архівної служби України від 22.07.2017    

№ 03.3/1608 «Про відзначення у 2017 році 26-ї річниці незалежності України» 

держархів області прийняв учать  у церемонії підняття Державного Прапора 

України, наукових, освітніх, інформаційних заходах про події історії 

становлення та розвитку Української держави та державних символів України, 

також підготовлена та відкрита 22 серпня 2017 року виставка документів «До 

Дня Державного Прапора України та 26-ї річниці незалежності України» за 

матеріалами періодичних та друкованих видань із фондів держархіву області, 

документами центральних архівних установ України.  

На виконання листів Укрдержархіву від 21.08.2017 № 03/2741 «Про 

участь у підготовці і проведенні заходів у зв’язку з 80-ми роковинами Великого 

терору – масових політичних репресій 1937-1938 років», від 22.08.2017            

№ 03/2752 «Про участь у заходах у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 

1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу» на власному веб-

сайті Державного архіву Харківської області оприлюднена виставки архівних 

документів «До Дня пам’яті жертв політичних репресій в Україні» та «До Дня 

пам’яті жертв голодоморів». 

 

1.3.уУ продовж звітного періоду Державним архівом було підготовлено 

низку оглядових та узагальнюючих документів. Це, зокрема, такі: 

- службова записка про прийняття програми розвитку архівної справи в 

Харківській області на 2017-2021 роки заступнику голови – керівнику апарату 

обласної державної адміністрації Бабічеву А.В. За сприяння керівництва 
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обласної державної адміністрації рішенням обласної ради від 23 лютого 2017 

року № 386/VII така Програма була прийнята; 

- доповідна записка про сприяння у вирішенні питання фінансування, а 

саме: ремонту (реставрації) фасаду приміщення і заміни труб водо- та 

теплозабезпечення та послуг з охорони приміщень Державного архіву 

Харківської області заступнику голови – керівнику апарату обласної державної 

адміністрації Бабічеву А.В; 

Упродовж звітного періоду архівними відділами РДА та міськрад області 

підготовлено та подано до голів РДА та міськрад 22 доповідні записки, 42 

інформації, 22 службові листи, у тому числі: 

- про хід виконання районної програми розвитку архівної справи (архівні 

відділи Балаклійської, Зачепилівської РДА); 

- про рівень матеріально-технічного забезпечення архівних відділів та 

стан забезпечення збереженості архівних документів у них (архівні відділи 

Барвінківської, Дергачівської, Зміївської, Куп’янської, Харківської, Куп’янської 

міськрад, Лозівської, Харківської, Чугуївської міськрад); 

- про стан упорядкування документів у сільських радах, управліннях, 

структурних пірозділах райдержадміністрації та підприємствах і установах 

(архівні відділи Барвінківської, Близнюківської, Золочівської, Коломацької, 

Нововодолазької, Первомайської, Печенізької, Сахновщинської, Харківської 

РДА); 

- про стан виконання Плану-графіка першочергового приймання 

документів (архівні відділи Кегичівської, Коломацької, Красноградської,  

Краснокутської, Печенізької, Сахновщинської РДА, Куп’янської міськради); 

- про надання субвенції для роботи районного трудового архіву (архівний 

відділ Богодухівської РДА); 

- про проведення експертизи цінності документів в установах та 

організаціях, які є джерелами комплектування архівного відділу (Архівний 

відділ Чугуївської РДА, Куп’янської міськради); 

- про результати проведення планової перевірки будівель, приміщень та 

прилеглої території архівного відділу Золочівським РВ ГУ ДСНС України у 

Харківській області (архівний відділ Золочівської РДА); 

- про стан діловодства та забезпечення збереженості документів НАФ в 

установах та організаціях, що перебувають у зоні комплектування Архівного 

відділу районної державної адміністрації (архівний відділ Чугуївської РДА); 

- про стан діловодства з архівної справи та стану збереження документів 

НАФ України в структурних підрозділах Люботинської міської ради, на 

підприємствах, в установах та організаціях комунальної форми власності  

(архівний відділ виконавчого комітету Люботинської міської ради) та ін. 
 

1.4 Упродовж звітного періоду проведено 48 апаратних нарад у 

заступника директора Державного архіву, на яких розглянуто такі питання: 

про підсумки роботи Державного архіву у 2016 році та плани роботи на 

2017 рік; 

про стан фінансування Державного архіву; 
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про матеріально-технічне забезпечення Державного архіву; 

про зміцнення матеріально-технічної бази архівних відділів 

райдержадміністрацій та міськрад; 

про розгалудження мережі трудових архівів в області; 

про проведення чергових засідань колегії, експертно-перевірної комісії, 

Науково-методичної ради Державного архіву та участь співробітників 

Державного архіву у її роботі; 

про проведення семінарів із підвищення кваліфікації для працівників 

архівних підрозділів та діловодних служб підприємств, установ та організацій, 

працівників  архівних відділів райдержадміністрацій, міськрад, трудових 

архівів та ін.; 

про організацію та проведення планових й позапланових виставок 

архівних документів та друкованих видань, публікацію статей, підготовлених 

співробітниками Державного архіву за архівними документами; 

про роботу читальних залів; 

про результати роботи з науково-технічного упорядкування фонду № 4; 

про роботу зі складання анотованого реєстру описів фондів радянського 

періоду; 

про хід робіт із перегляду грифів секретності матеріальних носіїв 

інформації, що зберігаються у Державному архіві; 

про заборгованість з оплати послуг охорони приміщень Державного 

архіву; 

про подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави та місцевого самоврядування; 

постійно – про виконання планів роботи структурних підрозділів 

Державного архіву та інші. 

 Упродовж 2017 року підготовлено 246 наказів, з яких з 

– 72, з особового складу – 121, про надання відпусток – 49, про 

стягнення, відрядження – 4. 

За звітний період проведено усі заплановані засідання дорадчих органів 

Державного архіву. Відбулося 6 запланованих розширених засідань колегії 

Державного архіву. На яких розглянуто 24 питання: 22 – запланованих, 1 

питання у порядку контролю та 1 питання позапланово. 

На першому засіданні колегії Державного архіву, взяла участь 

відповідальна за архів Департаменту цивільного захисту Харківської обласної 

державної адміністрації Щербаченко В.В., яка виступила з доповіддю: «Про 

стан організації діловодства та збереженості документів Національного 

архівного фонду в архівному підрозділі Департаменту». 

На засіданні колегії Державного архіву, яке відбулося 28 квітня 2017 року 

розглянуто питання «Про роботу архівних відділів Харківської районної 

державної адміністрації та Лозівської міської ради, архівних секторів 

Первомайської та Шевченківської районних державних адміністрацій 

Харківської області» та заслухано доповіді з цього питання: керівника апарату 

Первомайської РДА Засухи В.М., начальника архівного сектору 

Шевченківської РДА Осики Т.Ф., начальника Архівного відділу Харківської 
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РДА Іскри О.О. та начальника Архівного відділу Лозівської міської ради 

Шрамко В.Є.  

На засіданні колегії Державного архіву від 24 листопада 2017 року у 

порядку контролю було заслухано питання «Про роботу Архівного відділу 

Дергачівської районної державної адміністрації». На засіданні колегії взяла 

участь начальник Архівного відділу Дергачівської районної державної 

адміністрації Островна С.А. 

Крім того, у звітній період на засіданнях колегії розглянуті питання 

середел яких: про підсумки роботи Державного архіву та архівних установ 

області за 2016 рік та завдання на 2017 рік, про стан роботи зі зверненнями 

громадян, про роботу веб-сайту Державного архіву та інші. 

 Протягом 2017 року відбулося 7 засідань НМР Державного архіву (у тому 

числі 2 позапланових), на яких було розглянуто та схвалено: 

 - звіт про роботу Науково-методичної ради Державного архіву за 2016 

рік; 

 - план виставкової діяльності Державного архіву на 2018 рік; 

 - план роботи НМР на 2018 рік; 

 - 6 проектів переліків документів: 

 1) до on-line виставки ―До 100-річчя подій Української революції 1917-

1921 року‖; 

 2) до on-line виставки ―З історії грецької діаспори‖; 

 3) до on-line виставки «Німецька «національна операція» НКВС» (До Дня 

пам’яті жертв політичних репресій в Україні); 

 4) до on-line виставки―Видатний український історик Д.М. Багалій (до 

160-річчя від дня народження)‖; 

 5, 6) до on-line виставки ―Латиші на Харківщині‖ (спільний проект 

Державного архіву з Центром краєзнавства при Харківському національному 

університеті імені В.Н. Каразіна (окремо схвалено переліки ДАХО та 

ТронькоЦентру); 

 - проект статті «Грецька «національна операція» НКВС: розправа над 

К.Ф. Челпаном»; 

 - тези «З історії архівної справи на Харківщині» (до 100-річчя створення 

системи архівних установ в Україні); 

 - проект пам’ятки ―Про ведення архівними відділами районних 

державних адміністрацій та міських рад міст обласного значення Харківської 

області картотеки обліку роботи з юридичними особами-джерелами 

формування документами Національного архівного фонду‖; 

 - 2 рукописи: об’єднаного видання науково-інформаційного вісника 

«Харківський архівіст» за 2015-2016 роки (позапланово) та за 2017 рік; 

 Також було розглянуто питання про стан підготовки збірника 

архівних документів «Поляки на Харківщині»; про результати впровадження у 

роботу Державного архіву ―Інструкції з обліку документів у Державному архіві 

Харківської області‖, ―Методичних рекомендацій щодо підготовки планово-

звітної документації трудовими архівами‖ та ―Методичних рекомендацій щодо 

роботи з документами фондів репресивних органів комуністичного 
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тоталітарного режиму 1917-1991 років‖; про стан підготовки Анотованого 

реєстру описів фондів радянського періоду Державного архіву Харківської 

області; пропозиції Державного архіву Харківської області до Перспективного 

плану науково-видавничої роботи на 2018-2022 роки та до Програми 

підготовки архівних довідників на 2018-2020 роки. 

 1.5 У 2017 році Державний архів Харківської області не розробляв 

нормативно-правових актів. 

Упродовж 2017 року архівними відділами РДА та міськрад не 

розроблялися нормативно-правові акти, які підлягають державній реєстрації. 

 

1.6. Відповідно до діючого законодавства (щодо заборони проведення 

перевірок контролюючим установам без дозволу Кабінету Міністрів України) 

перевіряння стану забезпечення збереженості документів НАФ та виконання 

інших напрямів роботи архівних  відділів радержадміністрацій та міськрад 

Харківської області  Державним архівом не здійснювалися. 

Вивчення стану роботи вказаних місцевих архівних установ 

здійснювалося шляхом опрацювання їх щоквартальної звітності, щомісячних 

інформацій про зміни у стані їх матеріально-технічного забезпечення, даних 

паспортизації їх приміщень, інше. 

1.7. Низку семінарів проведено на базі Державного архіву: 2 семінарських 

заняття з підвищення кваліфікації за межами архіву: 26 січня на базі КП 

Регіональний учбово-методичний центр охорони праці  для 40  працівників 

відповідальних за архів та діловодство установ, підприємств, організацій міста 

та області та 31 січня на базі  Навчального центру оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту ДСНС України (с. Ватутіне Нововодолазького 

району) для 18 його працівників. На базі Державного архіву Харківської області  

з  2 по 10 жовтня проходив семінар із підвищення кваліфікації працівників 

діловодних, архівних та експертних служб підприємств, установ і організацій 

(на платній основі), у яких взяли участь 10 осіб. 

Для працівників архівних відділів РДА та міськрад області проведено два 

дводенних семінари із підвищення кваліфікації та обміну досвідом з питань 

організації їх роботи (у березні та листопаді 2017 року); у заходах взяли участь 

66 осіб.  

Аналогічна робота проводилася і місцевими архівними установами 

області: проведено 88 семінарів для працівників діловодних служб і архівних 

підрозділів, в яких взяли участь 2244 слухачів. . Найбільше семінарів провели 

архівні відділи Красноградської (7), Чугуївської (8) РДА  та архівним відділом 

Чугуївської (11) міськради. Основні теми, що розглядалися у рамках 

проведених семінарів, стосувалися упорядкування документів підприємств, 

установ, органів місцевого самоврядування, які є джерелами формування НАФ, 

ведення архівної справи, складання інструкцій з діловодства, основних вимог та 

організації роботи щодо складання номенклатури справ, порядку передачі 

документів на державне зберігання тощо. 

 У семінарах-нарадах з держслужбовцями, які проводилися апаратом РДА, 

брали участь працівники архівних відділів Балаклійської (4), Валківської (4),  
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Дворічанської (2),  Ізюмської (10), Кегичівської (2), Куп'янської (2) Чугуївської 

(4) РДА. 

У сесіях районної та міської ради взяли участь начальники архівних 

відділів Балаклійської (2), Барвінківської (1), Валківської (6), Харківської (1), 

Чугуївської (2) РДА,  Лозівської міськради (15). 

 У засіданнях колегій РДА та зборах адміністративно-господарського 

активу району взяли учать начальники архівних відділів Балаклійської (2), 

Близнюківської (5), Богодухівської (1), Валківської (5), Дворічанської (1), 

Зачепилівської (12), Золочівської (8), Ізюмської (4), Первомайської (9) РДА. 

Зокрема, на засіданні колегії Близнюківської РДА розглядалося питання «Про 

виконання Плану-графіка першочергового приймання на постійне зберігання 

документів, що зберігаються в підприємствах, установах та організаціях», за 

результатами розгляду якого було прийнято розпорядження голови 

Близнюківської районної державної адміністрації, яким керівників підприємств, 

установ та організацій зобов’язано негайно розпочати упорядкування архівних 

документів з метою їх передачі на зберігання до Архівного відділу.  

Щотижня начальники архівних відділів брали участь в апаратних нарадах 

РДА. Так, начальник Архівного відділу Борівської РДА виступила на апаратній 

нараді райдержадміністрації з інформацією про стан роботи Архівного відділу  

за 2016 рік та перспективи діяльності на 2017 рік. Начальник Архівного відділу 

Кегичівської РДА доповіла про роботу трудових архівів та надання нею 

методичної допомоги уже існуючим трудовим архівам на території 

Кегичівського району Харківської області. Начальник Архівного відділу 

Коломацької РДА виступила на апаратній нараді з доповідями про підсумки 

роботи  відділу та виконання Плану-графіку першочергового приймання на 

постійне зберігання документів НАФ. 

Начальник Архівного відділу виконавчого комітету Куп’янської міської 

ради виступила на засіданнях виконавчого комітету зі звітом про результати 

роботи архівного відділу за перше півріччя 2017 року та за 2017 рік.  

Начальник Архівного відділу Близнюківської районної державної 

адміністрації Харківської області взяла участь у тематичному семінарі 

―Технології електронного декларування‖ на базі Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при президентові України. 

Начальник Архівного відділу Борівської РДА пройшла навчання у  сфері 

цивільного захисту в НАЦЦЗ та БЖД Харківської області НЛП м. Ізюм. 

Начальник архівного відділу Золочівської районної державної 

адміністрації Н.М. Борох брала участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі 

«Кращий державний службовець» в номінації «Кращий керівник» та в нарадах 

з питання добровільного об’єднання територіальних громад. 

Начальник Архівного відділу виконавчого комітету Лозівської міської 

ради  залучалася до роботи семінару «Про дотримання законодавства України у 

сфері персональних даних у навчальних закладах» в Управлінні освіти, молоді 

та спорту Лозівської міської ради та круглого столу щодо створення єдиної 

територіальної громади на території міста Лозова та Лозівського району.  
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Також працівники архівних відділів РДА та міськрад взяли участь у 2 

дводенних семінарах, проведених на базі Державного архіву Харківської 

області 01-02 березня 2017 р. та 15-16 листопада 2017 р. 

29 вересня 2017 року в Державному архіві відбулося засідання круглого 

столу за темою: «Архівна справа на Харківщині: історія та сучасність» (до 100-

річчя створення системи архівних установ в Україні). 

У заході взяли участь представники архівних установ, освітніх закладів, 

культурних та наукових установ. 

У рамках круглого столу було презентовано виставку архівних 

документів та друкованих видань «З історії архівної справи на Харківщині», 

присвячену 100-річчю створення системи архівних установ в Україні. 

Начальники архівних відділів Золочівської РДА Борох Н.М. та 

Чугуївської РДА Савінова О.О. взяли участь у роботі круглого столу за темою: 

«Архівна справа на Харківщині: історія та сучасність», присвяченого 

відзначенню 100 - річчя архівної справи в Україні, що проводився Державним 

архівом Харківської області. Борох Н.М. та Савінова О.О. виступили з 

доповідями ―Архівний відділ Золочівської районної державної адміністрації: 

історія та сучасний стан‖ та ―Сучасний стан та актуальні проблеми архівної 

справи на місцевому рівні‖ (тези планується опублікувати у матеріалах 

вказаного заходу). 

21 вересня 2017 року начальник відділу організації та координації 

архівної справи, обліку та довідкового апарату О.С. Гнезділо Державного 

архіву та начальник відділу інформації, використання та документального 

забезпечення Державного архіву М.І. Ельксніт на запрошення Центрального 

державного науково-технічного архіву України взяли участь у комплексному 

науково-святковому івенті на тему «Архівна справа сьогодні: з вічності у 

майбуття», приуроченому до відзначення 100-річчя створення системи архівних 

установ України. У святкових заходах також взяли участь представники вищих 

навчальних заходів та громадських організацій. 24 листопада 2017 року 

головний спеціаліст відділу інформації, використання документів та 

документального забезпечення Державного архіву О.В. Сафонова взяла участь 

у засіданні клубу «Краєзнавець», що відбулося у Державній науковій бібліотеці 

ім. В.Г. Короленка. Головний спеціаліст виступила з доповіддю «З історії 

архівної справи на Харківщині (до 100-річчя від дня створення системи 

архівних установ в Україні)» та відповіла на актуальні питання щодо правил 

роботи архіву. 

 

1.8. Упродовж звітного періоду підготовлено низку оглядових та 

узагальнюючих документів. Це, зокрема, такі: 

- Про інвентаризацію комп’ютерних програм – до Харківської обласної 

державної адміністрації (далі – ХОДА); 

- Про виконання Державним архівом Харківської області Плану роботи 

Харківської обласної державної адміністрації за І - ІІІ квартали 2017 року – до 

ХОДА; 
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- Про стан роботи зі зверненнями громадян, які надійшли на "урядову гарячу 

лінію" (1 док.) до відділу роботи зі зверненнями громадян ХОДА та про роботу 

із зверненнями громадян у 2017 році (щоквартально) до ХОДА; 

- Про роботу із запобігання та протидії корупції у Державному архіві 

(щоквартально) – до сектору з питань запобігання та виявлення корупції 

ХОДА; 

- Про стан виконання доручення голови обласної державної адміністрації 

"Про підготовку щомісячної доповіді Президенту України щодо ситуації у 

регіоні" (щомісяця надавалася відповідна інформація); 

- Пропозиції до Програми інформатизації Харківської області "Електронна 

Харківщина" – до відділу інформаційно-комп’ютерного та документального 

забезпечення ХОДА;  

- Про виконання плану роботи Харківської обласної державної адміністрації   

(5 док.: за підсумками 2016 року та за І-ІVквартали 2017 року) – до 

організаційного відділу ХОДА; 

- Про надання інформацій щодо організації контролю за здійсненням органами 

місцевого самоврядування області делегованих повноважень органів 

виконавчої влади (2 док.) – до організаційного відділу ХОДА. З даного питання 

2017 року Державним архівом переглянуто 711 нормативно-правових актів 7 

міст обласного значення з метою виявлення профільних документів з питань 

архівної справи та діловодства. 

- Про участь у відзначенні: Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав на виконання відповідного Плану заходів ХОДА; про 

участь у відзначенні Дня Героїв Небесної Сотні та про участь у відзначенні Дня 

пам'яті жертв Голокосту – до Управління масових комунікацій ХОДА та ін. 

 

1.9. Питання розгалуження в Харківській області мережі трудових архівів 

знаходиться під постійним контролем Харківської обласної державної 

адміністрації та Адміністрації Президента України. Для подальшого вирішення 

цього питання та з метою передачі до трудових архівів документів, що не 

належать до Національного архівного фонду, упродовж поточного року 

здійснено низку заходів, а саме:  

Дане питання розглянуто на колегії Державного архіву від 28.04.2017 

року. Щоквартально здійснювався контроль за  виконанням  рішення колегії та 

плану передавання архівними відділами області документів тимчасового 

терміну зберігання до трудових архівів. 

 У 2016 році на території області налічувалось 150 трудових архівів. 

Упродовж 2017 року створено 6 трудових архівів при сільських та 

селищних радах та ліквідовано 5.  

Створено: 3 трудових архіви при сільських та селищних радах 

Дергачівського району (при Прудянській селищній раді, Полівській сільській 

раді, Черкасько-Лозівській сільській раді); Трудовий архів Дворічанської 

селищної ради; Трудовий архів Бригадирівської сільської ради Ізюмського 

району; Трудовий архів Вільхівської сільської ради Харківського району. У 

зв'язку з об'єднанням Базаліївської, Іванівської, Коробичкинської, Леб'язької, 
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Юрченківської сільських рад Чугуївського району з Чкалівською селищною 

радою в одну громаду, припинили свою діяльність трудові архіви 

вищевказаних сільських рад з передачею документів з кадрових питань до 

трудового архіву Чкалівської селищної ради.  

Станом на 01 січня 2017 року на території Харківської області існує 151 

трудовий архів, а саме: 

- при районних радах – 9, 

- при міських радах – 8, 

- при сільських та селищних радах – 129, 

- при комунальних установах – 5. 

Начальником Архівного відділу Балаклійської РДА підготовлено виступ 

по радіо про внесення змін до Положення про надання платних послуг 

Комунального підприємства Балаклійської районної ради ―Балаклійський 

трудовий архів‖). 

Рішенням XXVIII сесії Зміївської районної ради VII скликання від 

13 квітня 2017 року № 481-VII затверджено Статут Комунальної установи по 

забезпеченню діяльності з утримання та обслуговування майна спільної 

власності територіальних громад Зміївського району (далі - Комунальна 

установа), згідно з яким створений структурний підрозділ Районний трудовий 

архів, який є юридичною особою, має свою власну печатку і штамп.      

Рішенням XXVIII сесії Зміївської районної ради VII скликання від 13 квітня 

2017 року № 482-VII затверджене Положення про структурний підрозділ  

Комунальної установи по забезпеченню діяльності з утримання та 

обслуговування майна спільної власності територіальних громад Зміївського 

району ―Районний трудовий архів‖. Виділено для трудового архіву 2 

архівосховища загальною площею 84,5 кв.м., робоча кімната площею 15,6 кв.м. 

і кімната для зберігання облікових документів площею 8,3 кв.м. Архівосховище 

оборудоване стелажами. Розпочатий прийом документів з Архівного відділу 

районної державної адміністрації до районного трудового архіву. 

Начальник Архівного відділу Красноградської РДА взяла участь у 

засіданнях координаційної наради членів асоціації органів місцевого 

самоврядування Харківської області в Красноградському районі з питань 

створення, порядку роботи та фінансування Красноградського районного 

трудового архіву. Також вона взяла участь у засіданні постійної комісії з  

політико-правових і гуманітарних питань місцевого самоврядування, охорони 

здоров’я та соціального захисту населення Красноградського району щодо 

організації та розвитку районного трудового архіву. 

 

2. Забезпечення збереженості та державний облік документів 

Національного архівного фонду. 

 

2.1.На виконання завдань і заходів, передбачених Програмою здійснення 

контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного 

фонду на 2009-2019 роки, 2017 року Державним архівом перевірено 170 167 

справ на паперовій основі (в тому числі 3 справи з унікальними документами). 
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У зв’язку з проведенням, на виконання листа Укрдержархіву від 15.03.2016 

№ 01.3/776 відповідно до Закону «Про доступ до архівів репресивних органів 

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» ревізії носіїв архівної 

інформації репресивних органів, внесено корективи до плану заходів 

Державного архіву Харківської області на 2016-2019 роки до Регіонального 

плану заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом 

документів Національного архівного фонду на 2015-2019 роки. За оновленим 

Планом заходів Державного архіву Харківської області на 2016-2019 роки та 

відповідно до Планів розвитку архівної справи, заплановано перевірити: 

- 2016 року - 92 811 од. зб., з них 78 173 од. зб. на паперових носіях та 14 

638 од. зб. страхового фонду (ці планові показники виконані 2016 року);  

-2017 року – 74 304 справи.  

Необхідно зазначити, 2017 року, втім як і 2016 року, перевіряння наявності 

здійснювалося з відхиленням від Програми здійснення контролю за наявністю, 

станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки.  

Не зважаючи на це, обсяг справ запланованих 2017 року до перевіряння в 

Програмі здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ 

на 2009-2019 роки виконано і перевиконано, за рахунок перевіряння справ, які 

не були перевірені 2016 року.  

Так, у Програмі на 2017 рік зазначено до перевіряння 123 323 справи, а 

перевірено 2017 року – 170 167 справ.  

Також на виконання Регіональної програми здійснення контролю за 

наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2015-2019 роки в Державному 

архіві Харківської області  протягом 2017 року перевірено наявність 4632 справ 

фондів та 4632 аркуша фондів радянського періоду, а також 5497 описів фондів 

громадських організацій.   

Проведена перевірка наявності облікових документів: книга обліку 

надходжень документів на постійне зберігання; книга обліку надходжень  

страхового фонду та фонду користування; книга обліку вибуття документів, 

книги обліку руху фондів та справ; книга обліку фондів і справ з особового 

складу; книга обліку документів, що містить конфіденційну інформацію, книга 

обліку документів з особливими умовами доступу; книги обліку надходжень 

аудіовізуальних документів; списки фондів дорадянського, радянського періодів 

та колишнього партійного архіву; реєстри описів  дорадянського, радянського 

періодів та колишнього партійного архіву. Всі облікові документи є в наявності.  

На виконання наказу Державної архівної служби України від 21.06.2012 

№ 104 «Про організацію роботи із науково-технічного опрацювання документів 

фондів у Державному архіві Харківської області та інших державних архівах» у 

Державному архіві була продовжена робота з науково-технічного опрацювання 

документів фонду № 4, Харківське губернське правління. За її підсумками 

визначено та уточнено фондову належність, систематизовано та підготовлено 

для ремонту, реставрації, брошурування та оправлення 40 258  аркушів, що 

складає 1035 од. зб.   
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Упродовж  2012 - 2017 років у Державному архіві визначено та уточнено 

фондову належність, систематизовано та підготовлено для ремонту, реставрації, 

брошурування та оправлення 200 269  аркушів, що складає  3 389 од. зб.   

На виконання наказу Держкомархіву України від 21 березня 2008 р.                   

№ 49 "Про організацію виявлення унікальних документів НАФ"  у 2017 році 

тривала робота  з виявлення унікальних документів у справах архіву. У зв’язку 

з цим за звітній період працівниками відділу поаркушно переглянуто 850 од. зб.  

дорадянського періоду Ф-3, Канцелярія харківського губернатора за 1807-1810 

рр.,  та Ф-591, Земський начальник  5-ї дільниці Вовчанського повіту 

Харківської губернії, м. Вовчанськ  Харківської губернії, за 1890-1910,                   

1913 рр. Унікальних документів серед переглянутих справ не виявлено. 

На виконання наказу Державної архівної служби України від 21.06.2012 № 

104 «Про організацію роботи із науково-технічного опрацювання документів 

фондів у Державному архіві Харківської області та інших державних архівах» 

2017 року було заплановано роботи з ремонту, реставрації та оправлення 

документів фонду № 4, Харківське губернське правління і передбачалося 

виконати такі види робіт: реставрацію документів I-IV ступенів складності на 

паперовій основі в загальній кількості 25 500 аркушів, ремонт документів I-III 

ступенів складності на паперовій основі в загальній кількості 14 500 аркушів, 

оправлення та підшивання загальною кількістю 450 справ.  

2017 року відреставровано 47 076 аркушів, відремонтовано 14 511 аркушів, 

оправлено 1937 справ. З них, 52 419 аркушів та 1 247 справ з фонду № 4, 

Харківське губернське правління. 

Перспективний план науково-технічного опрацювання документів у 

фондах архіву на 2013-2017 роки виконано у повному обсязі. Так, 

вищевказаним планом, передбачено опрацювати 200 000 аркушів. За 

результатами проведеної протягом 2013-2017 років роботи, відреставровані і 

відремонтовані 200 004 аркуші та 28, 8 кв.м. планів і карт, оправлено 3155 

справ.   

Для поліпшення умов зберігання документів 2017 року закартоновано 3 

917справ. 

Протягом звітного періоду в архівних відділах РДА та міськрад області 

закартоновано 21228 од. зб. Найбільше справ закартоновано архівними 

відділами Валківської (971), Вовчанської (927), Дворічанської (1233), 

Золочівської (1089), Красноградської (1005),  Чугуївської (1873)  РДА та 

Архівним відділом Харківської міськради (4216). 

Архівні відділи області провели перевірку наявності та фізичного стану 

36342 од. зб. управлінської документації. Найбільшу кількість справ перевірено 

архівними відділами Близнюківської (1509), Богодухівської (1675), 

Великобурлуцької (2754), Вовчанської (1839), Краснокутської (1899),  

Нововодолазької (1766) РДА та Архівним відділом Харківської (3800) 

міськради. 

Протягом 2017 року архівні відділи РДА та міськрад області 

відремонтували 1185 аркушів справ. Найбільшу кількість аркушів 

відремонтовано архівними відділами Близнюківської (150), Великобурлуцької 
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(120), Зміївської (110), Кегичівської (140), Красноградської (115), Куп’янської 

(200) РДА та архівним відділом Куп’янської (250) міськради. 

Архівні відділи РДА та міськрад області оправили та підшили 744 од. зб. 

управлінської документації. Найбільшу кількість од. зб. оправили архівні 

відділи Балаклійської (150) та Краснокутської (172) РДА та архівним відділом 

Чугуївської (100) міськради. 

У 2017 році архівні відділи РДА та міськрад області здійснювали роботу 

щодо поліпшення умов зберігання документів, забезпечення протипожежної 

безпеки та охорони приміщень. 

На протязі поточного року 3 архівних відділи отримали інші приміщення 

(Валківської, Великобурлуцької та Дергачівської райдержадміністрацій, із яких 

2 останніх вже переміщено).  

Рішенням ІХ сесії Харківської обласної ради VII скликання від 23.02.2017 

№ 376-VII «Про внесення змін до Програми економічного і соціального 

розвитку Харківської області на 2017 рік, затвердженої рішенням обласної ради 

від 08 грудня 2016 року № 329-VII» Архівному відділу Валківської РДА 

виділені кошти в сумі 1 450,000 грн. для проведення капітального ремонту 

будівлі, до якої його заплановано передислокувати 2018 року.  На даний час 

освоєні всі кошти та повністю завершений ремонт приміщень. На черговій ХХ 

сесії Валківської районної ради VII скликання від 09.11.2017 р. виділені кошти 

в сумі 199,0 тис. грн. для виготовлення та встановлення додаткових металевих 

стелажів для архівосховищ. Після встановлення стелажів буде розпочато 

передислокацію Архівного відділу до нових приміщень. 

Переміщення Архівного відділу Великобурлуцької РДА з будинку 

культури, де протікав дах, до приміщення Управління агропромислового 

розвитку відбулося поточного року. У новому приміщенні замінено систему 

опалення, що дає змогу дотримуватися температурно-вологісного режиму 

зберігання документів. Також відбулася стовідсоткова заміна дерев’яних 

стелажів на металеві. 

Архівний відділ Дергачівської РДА у березні поточного року переїхав до 

інших приміщень у двох будівлях. В одній із них розміщено сховища, в іншій – 

обладнано робочу кімнату для здійснення прийому громадян. Цього ж року 

проведено поточний ремонт сховищ, а саме: встановлено 9 металопластикових 

вікон з енергозберігаючим покриттям; вхідні та 7 міжкімнатних металевих 

протипожежних дверей; металеві решітки на вікнах; розроблено проектно-

кошторисну документацію на відновлення системи теплопостачання та 

встановлення вузла обліку витрат тепла. 

Керівництвом райдержадміністрацій та міських рад, архівними відділами 

вживалися інші заходи з метою покращення матеріально-технічного стану, 

забезпечення пожежної безпеки і збереження архівних документів. 

Зокрема, Архівним відділом Харківської міськради придбано 15 

порошкових вогнегасників. 

В Архівному відділі Нововодолазької РДА замінено 1 вогнегасник. 

Проведено перезарядку 17 вогнегасників: в архівних відділах: 

Балаклійської РДА (10), Куп’янської міськради (7). 
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В архівних відділах Близнюківської, Вовчанської, Дворічанської, 

Чугуївської РДА та Люботинської міськради проведено технічне 

обслуговування (перевірка, діагностування)  вогнегасників.  

7 архівними відділами придбано 1280 картонажів: це архівні відділи 

Балаклійської РДА (49 коробок), Валківської (3 коробки), Золочівської (253 

коробки), Кегичівської (4 коробки), Коломацької (47 коробок), Чугуївської (209 

коробок) РДА та Харківської міськради (715 коробок). 

В Архівному відділі Шевченківської РДА  виготовлено власноруч 7 

картонажів. 

3 архівними відділами придбано металеві стелажі загальною протяжністю 

2046 пог. м.: це архівні відділи Великобурлуцької РДА (446 пог. м.) та 

Харківської міськради (1600 пог. м.). 

Архівними відділами проводився поточний ремонт.  

Так, Архівним відділом Балаклійської РДА  замінено скло у 2 вікнах, 

зроблено косметичний ремонт тамбуру та пофарбовано двоє вхідних дверей. 

В Архівному відділі Барвінківської РДА замінено вхідні двері, придбано 

витратні матеріали для ремонту документів на паперовій основі та ремонту 

підлоги, яку заплановано відремонтувати у грудні поточного року. 

В Архівному відділі Богодухівської РДА зроблено косметичний ремонт 

коридору та ганку. 

Рішенням ХХ сесії VІІ скликання від 30 листопада 2017 року Вовчанської 

районної ради Харківської області було виділено кошти на проведення заходів з 

пожежної безпеки та забезпечення стану збереження документів Національного 

архівного фонду, в архівному відділу Вовчанської РДА (на придбання 3-х 

вогнегасників ; 2-х металевих дверей для архівосховища). 

У сховищі Архівного відділу Дворічанської РДА площею 62,5 кв. м., яке 

виділено додатково у 2017 році, проведено поточний ремонт, а саме: замінені 

три вікна з дерев’яних на металопластикові, встановлені металеві решітки на 

вікна, вентиляцію, замінено двері з дерев’яних на металеві. 

Протягом 2017 року в Архівному відділі Зміївської РДА на всіх 

міжкімнатних дверях сховищ додатково встановлені врізні та навісні замки. 

Рішенням ХХХІ сесії Зміївської районної ради VII скликання від 14.08.2017 

року № 546-VII виділено кошти в сумі 66 тис. 750 грн. на поточний ремонт 

стелі будівлі, де знаходяться вказані сховища. На даний час ремонт завершено. 

Також у сховищах  Архівного відділу та трудового архіву, який з ним 

розміщується в одній будівлі, замінено електропроводку встановлено підвісну 

стелю на        132,0 кв. м., люмінесцентні лампи в закритих плафонах, вимикачі 

винесені за межі архівосховищ. 

В Архівному відділі Золочівської РДА встановлено двоє залізних дверей 

у сховищах,  та відремонтовано покрівлю. 

В Архівному відділі Ізюмської РДА проведено дератизацію сховищ, 

встановлено новий замок на вхідні двері, а також відновлено водопостачання, 

для чого спільно з комунальними службами м. Ізюм розроблено технічну 

документацію по водовідведенню. Також у будівлі, де знаходиться архівний 

відділ, відремонтовано систему опалення. 
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В Архівному відділі Кегичівської РДА 4 дерев’яні вікна (у робочій 

кімнаті та сховищах) замінено на металопластикові. Профіль нових вікон має 

протизламну фурнітуру. 

В Архівному відділі Красноградської РДА в архівосховищі, робочій та 

допоміжній кімнатах архіву  дерев’яні вікна замінено на металопластикові, 

відповідно до вимог встановлено на вікна ґрати та жалюзі. Проведено 

косметичні ремонтні роботи з пофарбування обладнання, здійснено заміну 

замка в архівосховищі. 

В Архівному відділі Коломацької РДА вікно робочої кімнати забезпечено 

жалюзі. 

В Архівному відділі Куп’янської РДА замінено вхідні двері у котельні. 

Архівному відділу Лозівської РДА за Програмою соціально-економічного 

розвитку у листопаді виділено 20 тис. грн. на придбання металевих стелажів та 

вхідні металеві двері (двері вже встановлено). 

В Архівному відділі Нововодолазької РДА встановлено камери 

відеоспостереження. 

Архівним відділом Первомайської РДА укладено договір з Управлінням 

поліції охорони в Харківській області за яким забезпечується охорона 

приміщень. За Програмою соціально-економічного розвитку району в 

листопаді 2017 року виділено 17 тис. грн. на придбання металевих стелажів . 

Архівному відділу Печенізької РДА виділені кошти в сумі 5,5 тис.грн. (на 

придбання картонажів та будівельних матеріалів для здійснення поточного 

ремонту покрівлі) рішенням ХVІІІ сесії VІІ скликання Печенізької районної 

ради 7 листопада 2017 року про зміни до Програми підтримки розвитку 

архівної справи у Печенізькому районі на 2015-2018 роки.  

В Архівному відділі Харківської РДА в робочій кімнаті, де ведеться 

прийом громадян, встановлено стойку. 

Архівному відділу Чугуївської РДА  та виділено 72,0 тис. грн. для 

виготовлення та встановлення металевого обладнання в архівосховищах. 

В Архівному відділі Ізюмської міськради проведено поточний ремонт 

опалювальної системи в одному з приміщень архівосховищ. 

В Архівному відділі Куп’янської міськради було виділено додаткову 

кімнату площею 25,4 кв. м, проведено капітальний ремонт покрівлі приміщення 

архіву та його архівосховищ (площею 230 м2) покрівельними мембранами з 

ПВХ; та зроблено гідроізоляція фундаменту зовнішніх стін по периметру 

приміщення.  

В Архівному відділі Лозівської міськради відремонтовано вікно в 

приміщенні котельної. 

В Архівному відділі Харківської міськради підключена автоматична 

пожежна сигналізація з підключенням до ЦП. У 2017 році збільшилася площа 

архівосховищ на 728,3 кв.м., в них проведено ремонт. 

В Архівному відділі Чугуївської міськради проведено капітальний ремонт 

приміщення: утеплено й оброблено гідроізоляційною сумішшю зовнішні стіни 

приміщень, підлогу застелено лінолеумом, замінено електропроводку, замінено 
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систему опалення в робочій кімнаті, зроблено підвісну стелю та встановлено 

нові світлодіодні світильники. 

Архівними відділами регулярно здійснюється вологе прибирання у 

сховищах та знепилювання картонажів, контроль за температурно-вологісним 

режимом. 

2.2.  За 2017 рік на постійне державне зберігання до Держархіву області 

від установ, підприємств та організацій, що перебувають у зоні комплектування 

архіву, надійшло 8 частин управлінських фондів: Державного архіву 

Харківської області за 2003 – 2004, 2006, 2012, 2014 роки; Прокуратури 

Харківської області за 2016 р.; Харківської обласної ради за 2001-2004 роки; 

Сільськогосподарської артілі  «Ударник» Чугуївського району Харківської 

області за 1946-1949 роки; Колекція документів про учасників бойових дій на 

території інших держав у 1962-1989 роках (документи учасника бойових дій в 

Афганістані Олександра Олександровича Момота), Головного управління 

статистики у Харківській області, Відділи записів актів громадянського стану 

районних відділень Управління НКВС УРСР у Харківській області, Відділи 

записів актів громадянського стану районних відділень Управління НКВС 

УРСР у Харківській області Відділи записів актів громадянського стану міських 

відділень Управління НКВС УРСР у Харківській області. 

    Крім того, Держархів області прийняв на зберігання 1 частину фонду 

особового походження  Р-6559, Ломакіна Геннадія Івановича, учасника бойових 

дій в Афганістані, заступника голови Харківської міської Спілки ветеранів 

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) за 1985 – 2017 рр. 

       Всього за 2017 року  взято на облік   1193 од.зб. постійного зберігання на 

паперовій основі, з яких   1123 од.зб. управлінської документації 50 од.зб. 

особового походження та  20  од.зб. з особового складу. 

За звітний період до архіву надійшли нефондові документи:   

50 од.обл./ 50 од.зб. фотодокументів за 1984 рік; 

10 од.обл./ 10 од.зб. фонодокументів  за 2015 рік;  

23 од.обл./ 4 од.зб. відеодокументів  за 2015 рік. 

Переукладений українською мовою 1400 назв фондів списку фондів 

радянського періоду Державного архіву Харківської області.  

Протягом 2017 року до архівних відділів РДА та міськрад області 

надійшло 115 фондів та 246 частин фондів – це 24424 од. зб. управлінської 

документації. Найбільші показники з приймання документів відмічено в 

архівних відділах Валківської (1891), Вовчанської (927), Дворічанської (1233),  

Золочівської (1089),  Красноградської (1005), Лозівської (1092),  Первомайської 

(1175) РДА та Архівному відділі Харківської міськради (4216). 
 

2.3.  Протягом звітного періоду документів історико-культурної 

спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, 

що стосуються історії України, Державним архівом не виявлено. 
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3. Створення та розвиток науково-довідкового апарату до документів 

Національного архівного фонду. 

 

3.1. За звітній період працівниками відділу вдосконалено 12 описів 

дорадянського періоду, що становить 1297 од.зб.  правлінської  документації, а 

саме: Ф-3, оп. 14, Канцелярія Харківського губернатора за 1807 р.; Ф-419,              

оп. 1, Зміївський повітовий з’їзд земських начальників, м. Зміїв Харківської 

губернії, за 1900 р.; Ф-420, оп. 1, Ізюмський повітовий з’їзд земських 

начальників, м. Ізюм Харківської губернії, за 1900-1917 р.; Ф-487, оп. 1,  

Харківське  губернське у міських справах присутствіє, м. Харків, за 1870-1879 

рр. ; Ф-588, оп. 1, Земський начальник 2-ї дільниці Вовчанського повіту 

Харківської губернії, м. Вовчанськ Харківської губернії, за 1898, 1903, 1906-

1907, 1909-1911 рр.; Ф-591, оп.1, 2, Земський начальник 5-ї дільниці 

Вовчанського повіту Харківської губернії, м. Вовчанськ Харківської губернії, за 

1890-1910, 1913 рр.; Ф-598,оп. 1, Вовчанський з’їзд мирових посередників, м. 

Вовчанськ Харківської губернії, за 1862-1874 рр.; Ф-713, оп. 1, Земський 

начальник 3-ї дільниці Богодухівського повіту Харківської губернії, м. 

Богодухів Харківської губернії, за 1891 р.;  Ф-714, оп. 1, Земський начальник 4-ї 

дільниці Валківського повіту Харківської губернії, с. Нова Водолага 

Харківської губернії, за 1896 р.; Ф-715, оп. 1, Земський начальник  2-ї дільниці 

Зміївського повіту Харківської губернії, с. Андріївка Зміївського повіту 

Харківської губернії, за 1891, 1911-1915, 1917-1919  рр.; Ф-966, оп. 1, Земський  

начальник  3-ї дільниці Валківського повіту Харківської губернії, м. Валки 

Харківської губернії, за 1910-1912 рр. 

Під час виконання удосконалення описів проведена робота з визначення 

та уточнення фондової приналежності 25 справ управлінської документації. 

За звітній період описано 74 од.зб. управлінських документів фондів                

Р-1932, Державний архів Харківської області за 2012-2014 рр., та 6534, 

Колекція документів про учасників бойових дій на території інших держав у 

1962-1989 роках, а також  20 од.зб. з особового складу фонду Р-1932, 

Державний архів Харківської області,  за 2014 р. 

Крім того, 50 од. обл. фотодокументів, 10 од. обл. фонодокументів,                   

23 од. обл. відеодокументів. 

За 2017 рік  тематично розроблений 1 управлінській фонд.  Подокументно  

розроблено 186 од.зб. протоколів засідань сесій районних рад і протоколів 

засідань Виконавчого комітету  Красноградської районної ради депутатів 

трудящих (Р-4637, оп. 1) за 1943–1952 роки та складено 1 194 каталожні картки.  

Поодиничко розроблено 11 од.зб. та складено 11 каталожних карток на 

документи фонду 6534, Колекція документів про учасників бойових дій на 

території інших держав у 1962-1989 роках (документи учасника бойових дій в 

Афганістані Олександра Олександровича Момота).  

Всього розроблено 197 од.зб. та складено 1205  каталожних карток.  

Також протягом звітного періоду  працівники відділу проводили роботу  з 

каталогізації документів особового походження та нефондових документів. 
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Складено 50 каталожних карток на документі особового походження, 50 

каталожних карток на фотодокументи, 10 каталожних карток  на 

фонодокументи та 23 каталожні картки на відеодокументи.  

Індексовано, систематизовано та  включено до відповідних каталогів          

467 каталожні картки на управлінські документи фонду 6534, Колекція 

документів про учасників бойових дій на території інших держав у 1962-1989 

роках, документи особового походження  та нефондові документи . 

З метою створення довідкового апарату та поліпшення пошуку 

витребуваних документів в Державному архіві Харківської області у                 

2017 році продовжено роботу щодо складання алфавітного покажчика до 

метричних книг церков м. Харкова та актових записів про народження , до 

якого внесено 12 935 прізвищ громадян м. Харкова. 

Тривала робота з каталогізації документів фондів РДА, райвиконкомів, 

міськрад та селищних рад в архівних відділах області:  (переглянуто 681 од. зб. 

та складено 2193 картки). Найбільшу кількість карток склали архівні відділи 

Близнюківської (300), Золочівської (120), Краснокутської (215), Харківської 

(110) РДА та Лозівської (120), Харківської (120) міськрад. 

 

3.2. За програмою «Архівні зібрання України» та на виконання планового 

завдання з підготовки до видання анотованого реєстру описів радянського 

періоду за звітний період переглянуто та анотовано 221099 заголовків справ. 

3.3. З метою поліпшення пошуку витребуваних документів в Державному 

архіві Харківської області у 2017 році тематично розроблені метричні книги 

фонду № 40, Харківська духовна консисторія, До  інформаційно-пошукової 

база даних внесено  12 240 прізвищ громадян м. Харкова про народження, 

шлюб та  смерть. 
 

4. Формування Національного архівного фонду. Експертиза цінності 

документів. Організація зберігання документів НАФ в архівних підрозділах 

підприємств, установ і організацій. 

 

4.1. За звітний період проведено 12 засідань експертно-перевірної комісії 

Державного архіву, на яких погоджено 1  положення про архівний підрозділ, 16 

положень  про експертні комісії, 11  інструкцій з діловодства,4 положень про 

служби діловодства, 54 номенклатури справ підприємств, установ і організацій-

джерел комплектування Державного архіву та 231 номенклатуру справ інших 

підприємств і організацій. 

2017 року Державний архів не проводив виїзних засідань ЕПК. 
 

За звітний період було погоджено ЕК архівних відділів:  

130 положень про ЕК (найбільше архівні відділи: Близнюківської (7),  

Борівської (8),  Коломацької (88), Красноградської (11), Чугуївської (10) РДА та 

архівні відділи Лозівської (9) та Харківської (7) міськрад);  
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36 інструкцій з діловодства (найбільше архівні відділи: Борівської (7) та 

Валківської (4) РДА); 

384 номенклатури справ, з них: установ та організацій-джерел 

комплектування документами НАФ – 269 та інших організацій - 115 (найбільше 

архівні відділи: Балаклійської (20), Вовчанської (17), Ізюмської (17),  

Харківської (97), Чугуївської (35) РДА та  Архівний відділ Харківської (23) 

міськради). 

Здійснювався також контроль за діяльністю архівних підрозділів (архівів) 

установ, організацій та підприємств списку № 1 – юридичних осіб-джерел 

формування НАФ, які передають документи на зберігання до архівних відділів 

РДА та міськрад області, у ході якого проведено 23 комплексні перевірки, 78 

тематичних перевірок та 20 контрольних. 
 

4.2. Упродовж звітного періоду Державним архівом  перевіряння стану 

забезпечення збереженості документів НАФ архівних підрозділів та служб 

діловодства установ, підприємств та організацій відповідно до діючого 

законодавства (заборона проведення перевірок контролюючим установам без 

дозволу Кабінету Міністрів України) не здійснювалися. 

Огляд забезпечення збереженості документів в установах – джерелах 

формування документів Національного архівного фонду 2017 року не 

проводився. 

 

4.3. З метою підвищення фахового рівня співробітників, які працюють з 

документами на підприємствах, в установах та організаціях, за звітний період 

проведено 2  семінарських занять  з підвищення кваліфікації за межами архіву: 

26 січня на базі КП Регіональний учбово-методичний центр охорони праці  для 

40  працівників відповідальних за архів та діловодство установ, підприємств, 

організацій міста та області та 31 січня на базі  Навчального центру 

оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України (с. Ватутіне 

Нововодолазького району) для 18 його працівників. На базі Державного архіву 

Харківської області  з  2 по 10 жовтня проходив семінар із підвищення 

кваліфікації працівників діловодних, архівних та експертних служб 

підприємств, установ і організацій (на платній основі), у яких взяли участь 10 

осіб. 

Для працівників архівних відділів РДА та міськрад області проведено два 

дводенних семінари із підвищення кваліфікації та обміну досвідом з питань 

організації їх роботи (у березні та листопаді 2017 року); у заходах взяли участь 

66 осіб.  
 

Аналогічна робота проводилася і архівними установами області:  

проведено 88 семінарів для працівників діловодних служб і архівних 

підрозділів, в яких взяли участь 2244 слухачів. Семінари проведено за 

наступними темами: 

«Архівна справа – загальні положення. Про складання паспорту архівного 

підрозділу»; 
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―Виконання Плану-графіку на 2012-2016 рр. Першочергового приймання 

на постійне зберігання документів, що зберігаються в установах — джерелах 

комплектування архівного відділу райдержадміністрації‖; 

―Ведення облікових документів у трудових архівах‖; 

―Діловодство та архівна справа в органах місцевого самоврядування 

району‖; 

―Паспортизація архівних підрозділів підприємств, установ та 

організацій‖; 

―Про вивчення методичних  рекомендацій з оформлення планово - звітної  

документації трудових архівів‖; 

―Про впорядкування документів підприємств, організацій, установ, 

органів місцевого самоврядування, які є формувачами НАФ України в 

Балаклійському районі‖; 

―Про ведення архівної справи та впорядкування документів в управліннях 

та відділах районної державної адміністрації‖; 

―Правила організації діловодства та архівного зберігання документів в 

органах місцевого самоврядування‖; 

―Про добровільне об’єднання територіальних громад та прискорення 

впорядкування документів НАФ і з особового складу‖; 

―Про порядок передавання документів юридичних осіб, що 

реорганізуються відповідно до Закону України ―Про добровільне об’єднання 

територіальних громад‖; 

―Основні вимоги та організація роботи щодо складання номенклатури 

справ та ознайомлення з інструкцією по складанню номенклатури справ‖; 

―Основні вимоги щодо подання на розгляд ЕПК Держархіву документів 

підприємств, організацій та установ‖; 

 ―Проведення експертизи цінності документів, упорядкування документів 

та порядок їх здачі на державне зберігання в районний архів‖; 

 ―Ознайомлення з новими правилами організації діловодства та архівного 

зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування 

на підприємствах, в установах та організаціях‖; 

―Організація роботи експертних комісій їх взаємодія з експертною 

комісією (ЕК) архівного відділу райдержадміністрації та експертно-перевірною 

комісією (ЕПК) Державного архіву Харківської області‖; 

―Підготовка виборчої документації до здачі в архів‖; 

 «Порядок знищення документів із закінченим терміном зберігання в 

сільських радах»; 

 «Про внесення змін до номенклатури сільських, селищної ради та 

порядок заповнення паспорту архівного підрозділу»; 

―Про роботу архівних підрозділів на виконання  наказу Міністерства 

юстиції України від 18 червня 2015 року №1000/5‖; 

―Дотримання норм та вимог при передачі документів НАФ на постійне 

зберігання до архівного відділу‖; 

―Порядок проведення науково-технічного опрацювання документів 

установи‖; 



24 

―Складання та удосконалення номенклатури справ‖; 

 ―Упорядкування документів та передавання їх на державне зберігання до 

Архівного відділу у зв’язку з реорганізацією‖ та ін. 

Найбільше семінарів провели архівні відділи Красноградської (7), 

Чугуївської (8) РДА та архівними відділами Харківської (5) та Чугуївської (11) 

міськрад. 

 

5. Використання документів Національного архівного фонду. 

 

5.1. Досить активно упродовж звітного року у Державному архіві тривала 

робота з популяризації архівних документів: підготовлено 5 інформаційних 

листів з повідомленнями про відомості, виявлені в документах та друкованих 

виданнях держархіву області, про харків’ян – учасників Революції Гідності та 

Свободи, про Голодомор 1932-1833 років, за воєнною тематикою. Такі листи, 

зокрема, надіслано Головному управлінню освіти та науки Харківської 

обласної державної адміністрації, Департаменту освіти Харківської міської 

ради, 9 районним відділам освіти м. Харкова.  

 Підготовлені 2 тематичні добірки документів «Про масові політичні 

репресії 1937-1938 рр. на території Харківської області» та «З історії 

Голодомору 1932-1933 рр. на Харківщині, які були надіслані на адресу 

Державної архівної служби України. 

 Тривала робота з підготовки та відкриття виставок архівних документів 

  Підготовлено та відкрито 18 виставок архівних документів, серед яких 5 

– у режимі on-line (4 - за планом та 1 - позапланова). Їх тематика була 

наступною:  

 «До Дня Соборності України»,  

«До Міжнародного Дня вшанування пам’яті жертв Голокосту»,   

-    «Афганистан живет в моей душе»;  

-   «До 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років» - on-line; 

       «До Дня Героїв Небесної Сотні» - on-line; 

 «До 203-річниці від дня народження Т.Г.Шевченка»;  

«З історії грецької діаспори» - on-line;  

 «До 72-ої річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні»; 

«До Дня пам’яті жертв політичних репресій в Україні»  - on-line; 

«До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни»; 

«До Дня Конституції України»; 

«На честь 74-ї річниці визволення міста Харкова»; 

«До Дня Державного прапору України та 26-ї річниці незалежності України»; 

«З історії архівної справи на Харківщіні» (До 100-річчя створення системи 

архівних установ в Україні); 

«До Дня захисника України»; 

«Видатний український історик Д.М. Багалій» (до 160-річчя від дня 

народження) - on-line;  

«Латиші на Харківщині» - on-line; 

«До Дня пам’яті жертв голодоморів». 
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З експозиціями виставок ознайомилися студенти вищих навчальних закладів м. 

Харкова, співробітники Державного архіву та дослідники, які працюють в його 

читальних залах, представники місцевих засобів масової інформації (ЗМІ).  

33 архівні відділи РДА та міськрад області підготували 41 документ з 

ініціативного інформування. Тематика їх була присвячена пам’ятним та 

знаменним датам. 

Архівними відділами РДА та міськрад області було підготовано та 

відкрито 57 виставок архівних документів. ―Пам’ять про загиблих житиме у 

віках‖ (до 72-ї річниці визволення від нацистських загарбників); ―До 26-ї 

річниці Незалежності України‖; ―До Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв 

війни‖; ―Солдатські листи говорять через роки‖ (до Дня визволення м. Валки 

від нацистських загарбників); ―До Дня Конституції України‖; ―До Дня 

партизанської слави‖, ―До Дня людей похилого віку‖; ―Історія створення 

радгоспу ―Мечніково‖ Дворічанського району Харківської області‖;―До 72-

річчя Великої Перемоги‖, ―До 340-річчя заснування Золочева‖; ―Кегичівщина в 

роки війни. Документи свідчать‖;  «Гортаючи пожовклі сторінки районної 

газети»; «В документах – наша історія, наша доля, наше майбутнє»; ―Незабутнє 

минуле‖ (до річниці Перемоги); ―Ми пам’ятаємо, ніколи не забудемо‖ (до Дня 

пам’яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом); ―Освіта протягом життя 

як чинник людського розвитку‖ (до Дня вчителя); ―Пам’ять… Вона нетлінна й 

вічна‖ (до Дня партизанської слави); ―До дня народження Т.Г. Шевченка‖, ―До 

31-ї річниці з дня трагедії на ЧАЕС‖; ―Від витоку до сьогодення‖ (до 100-річчя 

від дня створення системи архівних установ України‖; ―Чугуївська РДА в 

архівних документах‖ (до 25-ї річниці утворення Чугуївської РДА Харківської 

області‖; ―Життя населенних пунктів Чугуївськрго району після визволення‖ 

(До Дня пам’яті і примирення і 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні); ―Районний архів: як це було...‖ (до 100-річчя створення системи 

архівних установ України); ―До 31-ї річниці Чорнобильської трагедії‖; ―Історія 

розвитку газетної справи в місті Куп’янську Харківської області‖; ―Майстри 

Лозівщини‖; ―Архівна справа. Історія розвитку у місті Лозова з 1963 року‖ та 

ін. 

Слід відмітити, що за межами архівів проведено 4 виставки: Архівними 

відділами Валківської РДА (1), Ізюмської (1), Чугуївської РДА (2). 

Тематика теле-, радіопередач та публікацій за архівними документами 

була присвячена в більшій мірі воєнній тематиці, мистецтвознавству, репресіям 

та роботі архівної установи. 

За 2017 рік в районних та міських газетах та на офіційних веб-сайтах РДА 

та міськрад було опубліковано 52 статті за такою тематикою: ―Пам’ять жива 

(Балаклійщина у Другій світовій війні)‖; ―Села та колгоспи Близнюківщини у 

післявоєнний період‖; ‖Задовольняємо інтереси громадян‖; ―У Золочівському 

районі трудові архіви діють‖; ―Тернистими шляхами війни‖; ―Новий 

діловодний рік‖; ―Зберігаємо історію‖; ―Архівні документи розповідають‖; 

―Сахновщина після визволення‖ та ін. 

Начальники архівних відділів Золочівської РДА Борох Н.М. та 

Чугуївської РДА Савінова О.О. підготували доповіді ―Архівний відділ 
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Золочівської районної державної адміністрації: історія та сучасний стан‖ та 

―Сучасний стан та актуальні проблеми архівної справи на місцевому рівні‖ 

(тези планується опублікувати у матеріалах круглого столу за темою: «Архівна 

справа на Харківщині: історія та сучасність», що проводився Державним 

архівом Харківської області з нагоди відзначення 100 - річчя архівної справи в 

Україні). 

Також Архівний відділ Золочівської РДА брав участь у написанні книги 

до 340-річчя Золочева та надав документи для статті ―Золочівський 

самодіяльний народний театр у минулому столітті‖ (газета ―Рідний Золочів‖). 

Підготовлено 4 виступи по радіо архівними відділами Балаклійської (2), 

Шевченківської (1) РДА та Чугуївської (1) міськради. Тематика: про підсумки 

виконання районної Програми розвитку архівної справи; про внесення змін до 

Положення про надання платних послуг КП Балаклійської районної ради 

―Балаклійський трудовий архів‖; про організацію роботи Архівного відділу. 

Підготовлена 1 телепередача Архівним відділом Чугуївської РДА (про 

висвітлення діяльності Архівного відділу). 

 

5.2. 2017 року Державним архівом проводилися зустрічі з громадськістю 

шляхом проведення круглих столів, лекцій, екскурсій тощо. 

14 лютого 2017 року в читальному залі Державного архіву Харківської 

області була відкрита виставка архівних документів ―Афганистан живет в моей 

душе…‖. На виставці представлено фотографії, друковані видання, спогади 

учасників бойових дій в Афганістані, листи до батьків, статті про події 

афганської війни 1979 – 1989 рр., а також документи з особового фонду воїна-

афганця Г.І. Ломакіна. У заході взяли участь Г.І. Ломакін, учасник бойових дій 

в Афганістані, заступник голови Харківської міської спілки ветеранів 

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та депутат Харківської міської ради VII 

скликання, учасник АТО, І.В. Ракич.  

29 вересня 2017 року в Державному архіві відбулося засідання круглого 

столу за темою: «Архівна справа на Харківщині: історія та сучасність» (до 100-

річчя створення системи архівних установ в Україні). 

У заході взяли участь представники архівних установ, освітніх закладів, 

культурних та наукових установ. 

У рамках круглого столу було презентовано виставку архівних 

документів та друкованих видань «З історії архівної справи на Харківщині», 

присвячену 100-річчю створення системи архівних установ в Україні. 

Також працівники Державного архіву брали участь у заходах, 

організованих іншими установами та організаціями. Так 01 вересня 2017 

року начальник відділу організації та координації архівної справи, обліку та 

довідкового апарату Державного архіву О.С.  Гнезділо взяла участь у 

проведенні свята «Перший дзвоник» з нагоди відзначення Дня знань у 

Богодухівській загальній школі I-III ступенів № 2 Богодухівської районної ради 

та КЗ «Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс». 21 вересня 

2017 року начальник відділу організації та координації архівної справи, обліку 

та довідкового апарату О.С. Гнезділо та начальник відділу інформації, 
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використання та документального забезпечення Державного архіву М.І. 

Ельксніт на запрошення Центрального державного науково-технічного архіву 

України взяли участь у комплексному науково-святковому івенті на тему 

«Архівна справа сьогодні: з вічності у майбуття», приуроченому до відзначення 

100-річчя створення системи архівних установ України. У святкових заходах 

також взяли участь представники вищих навчальних заходів та громадських 

організацій. 24 листопада 2017 року головний спеціаліст відділу інформації, 

використання документів та документального забезпечення Державного архіву 

О.В. Сафонова взяла участь у засіданні клубу «Краєзнавець», що відбулося у 

Державній науковій бібліотеці ім. В.Г. Короленка. Головний спеціаліст 

виступила з доповіддю «З історії архівної справи на Харківщині (до 100-річчя 

від дня створення системи архівних установ в Україні)» та відповіла на 

актуальні питання щодо правил роботи архіву. 

 Певна увага упродовж звітного періоду приділялась просвітницькій 

роботі серед молоді.  

Проведено 6 оглядових екскурсій по Державному архіву для студентів:     

1 курсу факультету соціально-економічного управління Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України;  2 курсу історичного 

факультету Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. 

Сковороди; 2 курсу історичного факультету Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна; першого курсу слухачів історичної школи 

Харківського територіального відділення Малої академії наук України (2 

групи); 4 курсу українського мовно-літературного факультету Харківського 

національного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди; 2 курсу кафедри 

театрознавства Харківського національного університету мистецтв ім.            

І.П. Котляревського. 

 Проведено 3 навчально-виробничі практики для студентів ВНЗів               

м. Харкова: 

 - 2 курсу історичного факультету Харківського національного 

педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди;  

 - 2 курсу Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна 

(спеціальність «Архівознавство»); 

 - 2 курсу Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. 

Котляревського (спеціальність «Театрознавство»). 

Архівними відділами проведено 5 екскурсій – оглядова екскурсія для 

учнів ліцею ―Подорож в історію‖ (архівний відділ Кегичівської РДА); екскурсія 

зі студентами Харківського педагогічного університету на тему ―Життя і 

діяльність лікаря Попандуполо‖ та екскурсія зі студентами будівельного ліцею 

на тему ―Сто років архівної справи» (архівний відділ Харківської міськради); 

оглядова екскурсію для школярів 6-го класу Золочівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2 (Архівний відділ Золочівської РДА); профорієнтаційна 

екскурсія для вихованців гуртка «Секретар керівника» Комунального закладу 

Станції юних техніків № 3 Харківської міської ради (Архівний відділ 

Харківської РДА). 
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За 2017 рік проведено 2 практики зі студентами Харківської державної 

академії культури (архівний відділ Харківської міськради).  

 

5.3. У 2017 році в читальних залах держархіву області працювало 490 

користувачів — громадян України. 

Найцікавіша тематика їх досліджень: 

«Астрономія в Харкові у ХІХ– ХХ ст.»; 

«Формування урбаністичного стилю життя м. Харкова у другій половині 

ХІХ– на початку ХХ ст.»; 

«Польсько-українська духовна спадщина на Слобожанщині ХVІІ–ХІХ 

ст.»; 

«Історія харківського транспорту ХХ ст.»; 

«Активізація громадсько-політичного життя на Харківщині (1985–1991 

рр. )» 

«Інформація щодо харківського періоду життя та діяльності Серебрякової 

(Лансере) Зінаїди Євгенівни (1884–1920 рр.)» 

«Історія харківського тракторобудівного комплексу 1943– 1990-ті рр..»; 

«Гендерний паритет студентства вищих навчальних закладів у другій 

половині ХХ – на початку ХХІ ст.»; 

«Теорія та практика індивідуалізації навчання студентів природничо -

математичних спеціальностей педагогічних  вищих навчальних закладів 

України в другій половині ХІХ – на початку ХХІ ст.»;  

«Вклад етнічних німців у розвиток науки, культури, освіти, 

промисловості та сільського господарства Слобожанщини»;  

«Описово-статистичні джерела з історії України останньої чверті ХVІІІ– 

першої половини ХІХ ст.» 

«Історія кіно 1922 – 1930 рр.»; 

«Харківські кадетські періодичні видання 1905– 1907 рр.»;»; 

«Мистецькі виставки у Харкові у 20– 1930 рр. ХХ ст.»; 

«Розвиток неолімпійських видів спорту в Україні»  

 

У читальних залах держархіву області працювало також  8 іноземних 

користувачів:  

1. Онобль Ерік, Франція, кандидат історичних наук, доцент Женевського 

університету, тема: «Польсько-російсько-українські відносини у сфері 

історичної науки та пам’яті уХХ столітті»;  

2. Риндлісбахер Штефан, Швейцарія, кандидат історичних наук,  

Бернський університет, тема: «Розмежування кордонів серед союзних 

республік СРСР в 1920 – 1930 рр.»; 

3. Кубець Войтех, Чехія, тема: «Генеалогія родів Париченко, Троян, 

Голуб, які мешкали у с. Курган та с Василівка Лебединського повіту 

Харківської губернії у ХІХ – на початку ХХ століття»; 

4. Федорова Лідія Сергіївна, Росія, тема: «Пошук відомостей про 

родичів, які мешкали у Зміївському повіті Харківської губернії та 
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Костянтиноградському повіті Полтавської губернії з 1840 -х років до 

початку ХХ століття»; 

5. Козорєзов Євген Петрович, Росія, тема: «Пошук відомостей про 

родичів, які мешкали у Вовчанському повіті Харківської губернії у ХІХ – 

на початку ХХ століття»; 

6. Полоніна Катерина Рамісівна, Росія, тема: «Пошук відомостей про 

родичів, які мешкали у Валківському та Сумському повітах Харківської 

губернії у ХІХ – на початку ХХ століття»; 

7. Ворсіна Наталія Валеріївна, Росія, тема: «Пошук відомостей про 

родичів, які мешкали у Валківському повіті Харківської губернії у ХІХ – 

на початку ХХ століття»; 

8. Данильчевська Валентина Ігорівна, Росія тема: «Пошук 

відомостей про родичів, які мешкали у Зміївському повіті Харківської 

губернії у ХVІІІ – на початку ХХ століття». 

Тематика досліджень в читальних залах РДА та міськрад: в Архівному 

відділі Балаклійської райдержадміністрації працював краєзнавець І.М. Пурдя, 

який  використав матеріали архівного відділу для підготовки статей та видань 

про історію сіл, селищ району. В читальному залі Борівської 

райдержадміністрації  дослідник О.Г. Малій збирав матеріали для книги про 

Борівський район та село Маліївка. В Архівному відділі Валківської РДА 

краєзнавцем О.М. Шаповал переглядались документи з метою збору інформації 

для розроблення одного з туристичних маршрутів Валківського краєзнавчого 

музею. Також краєзнавець В.А. Ганзій в читальному залі відділу працював над 

історичним нарисом про смт. Ков’яги Валківського району. 

 

5.4 У 2017 році до читальних залів Державного архіву видано 10670 

справ, до читальних залів архівних відділів області – 1653 справи (прийнято 139 

користувачів). 

5.5. У 2017 році у Держархіві області продовжувалася підготовка 

довідково-інформаційного видання «Анотований реєстр описів Державного 

архіву Харківської області радянського періоду». Видання запланово на 2020 

рік. 

Вийшло з друку періодичне видання «Харківський архівіст» за 2015-     

2016 роки (здвоєний номер) (обсягом 12,5 друк. арк. тексту + фото).  

Підготовлено рукопис видання за 2017 рік . 

Продовжується підготовка збірника «Поляки на Харківщині». У зв’язку із 

значним збільшенням об’ємів роботи Державного архіву (у 5 разів) та черговим 

прийняттям значної кількості документів від обласного відділу ДРАЦС у 2017 

році підготовку збірника не завершено і перенесено на 2018 рік.  

5.6. В Державному архіві Харківської області за 2017 рік  переглянуто 

грифи секретності 254 матеріальних носіїв секретної інформації. 

5.7. До Державного архіву Харківської області у звітному періоді 

надійшло  940 запитів соціально-правового характеру: від громадян України – 

696; від іноземних громадян – 244. З них виконано 842 (435 – з позитивним 

результатом, 82 – з рекомендацією звернутися за місцем знаходження 
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документів); тематичних – 315, з яких виконано 296 (115 – із позитивним 

результатом, 48 – із рекомендацією звернутися за місцем знаходження 

документів); 2590 запитів за актами цивільного стану; 250 запитів 

генеалогічного плану. 

На особистому прийомі у столі довідок прийнято 2590 звернень, інші 

надіслано поштою.  

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.  

5.8. . Протягом 2017 року до Державного архіву надійшло 246 запитів 

щодо підтвердження трудового стажу для призначення пенсій на пільгових 

умовах або за вислугу років,  до архівних відділів РДА та міськрад області  

надійшов 846 таких запитів. 

 

5.9. За звітний період Державний архів не укладав міжнародних договорів 

про співробітництво з архівними установами та іншими організаціями 

іноземних держав. 

 

5.10. Упродовж 2017 року Державний архів не працював за 

міжнародними договорами через їх відсутність. 

 

 5.11. За звітний період представники Державного архіву не 

відбували у службові відрядження за кордон, не проводили міжнародні 

зустрічі, переговори та не брали участі у міжнародних конференціях, семінарах.  

У той же час, у рамках міжнародного співробітництва, 09 червня 2017 

року заступник директора Державного архіву Є.О. Кущ та начальник відділу 

інформації та використання документів М.І. Ельксніт, разом з керівництвом 

обласної державної адміністрації, структурними підрозділами ХОДА та 

громадськістю, взяли участь у зустрічі голови Харківської обласної державної 

адміністрації Ю.О. Світличної з Президентом Литовської республіки                  

Д. Грібаускайтє. Під час заходу Президент Литовської республіки разом з 

головою Харківської обласної державної адміністрації відкрили у Харкові в 

парку ім. Горького  Дні Литви в Україні.  

11 жовтня 2017 року начальник відділу організації та координації 

архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву 

О.С. Гнезділо на запрошення Центральної наукової бібліотеки Харківського 

національного університету ім. В.Н. Каразіна взяла участь у презентації VIII-го 

випуску «Польського Альманаху»: «1915 рік: війна, провінція, людина – 

українсько-польські акценти» як член редакційної колегії вказаного видання. 

Захід відбувся за участі Генерального Консула Республіки Польща в Україні 

Януша Яблонського та Віце-консула Яна Здановського. 
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5.12. Тривала співпраця із засобами масової інформації. Підготовлена 1 

радіопередача при запланованих 3-х, 4 телепередачі при запланованих 3-х,  

підготовлено 6 статей, які розміщені у періодичному виданні «Харківський 

архівіст» за 2015 - 2016 роки та на власному веб-сайті. 

20 січня 2017 року сюжет про виставку «До Дня Соборності України» 

вийшов в ефірі у  радіопередачі «Новини», вечірніх новинах Харківської 

обласної державної телерадіокомпанії «ОТБ» та  телеканалу «Simon» у 

«Новинах «Об’єктив». 

Інформація про відкриття виставки розміщена також на сайті Харківської 

міської ради. 

14 лютого 2017 року надано інтерв'ю журналістам прес-служби 

Харківського міської ради та Харківського обласного радіо стосовно матеріалів, 

розміщених на виставці «Афганистан живет в моей душе». Сюжет вийшов в 

ефір 14 лютого в інформаційній програмі обласного радіо «Вечір з обласним» 

та 15 лютого у програмі «Ранок з обласним». 

Також відповідна інформація була розміщена на інтернет-порталах. 

29 вересня 2017 року у Державному архіві Харківської області відбулося 

засідання круглого столу за темою: «Архівна справа на Харківщині: історія та 

сучасність» (до 100-річчя створення системи архівних установ в Україні), у 

рамках якого було презентовано виставку архівних документів та друкованих 

видань «З історії архівної справи на Харківщіні» (До 100-річчя створення 

системи архівних установ в Україні). 

13 жовтня виставку «До Дня захисника України» провідали 

кореспонденти газети «Слобідський край» та українського інформаційного 

телеканалу «ПравдаТУТ», їм було надано інтерв’ю стосовно матеріалів, 

представлених на виставці. Сюжет про відкриття виставки вийшов в ефірі 

телеканалу «ПравдаТУТ» у вечірніх «Новинах». 

24 листопада 2017 року головний спеціаліст відділу інформації, 

використання документів та документального забезпечення Сафонова О.В. 

взяла участь у засіданні клубу «Краєзнавець», що відбулося у Державній 

науковій бібліотеці ім. В.Г. Короленка, де виступила з доповіддю «З історії 

архівної справи на Харківщині (до 100-річчя від дня створення системи 

архівних установ в Україні) та відповіла на актуальні питання щодо правил 

роботи архіву. Стаття з такою ж назвою опублікована в електронному каталозі 

ХДНБ ім. В.Г. Короленка (веб-ресурс «Краєзнавство»).  

Також головний спеціаліст відділу інформації, використання документів 

та документального забезпечення Сафонова О.В. підготувала статтю для 

журналу «World Citi» під назвою «Особові фонди видатних особистостей у 

Державному архіві Харківської області». 
 

За документами архівних відділів у місцевих газетах та на офіційних веб-

сайтах РДА та міськрад оприлюднено 52 статті, з них 45 архівними відділами 

райдержадміністрацій та 7 архівними відділами міських рад. Підготовлено 4 

виступи по радіо архівними відділами Балаклійської (2), Шевченківської (1) 

РДА та архівним відділом Чугуївської (1) міськради. Тематика статей: ―Пам’ять 
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жива (Балаклійщина у Другій світовій війні)‖; ―Села та колгоспи 

Близнюківщини у післявоєнний період‖; ‖Задовольняємо інтереси громадян‖; 

―У Золочівському районі трудові архіви діють‖; ―Тернистими шляхами війни‖; 

―Новий діловодний рік‖; ―Зберігаємо історію‖; ―Архівні документи 

розповідають‖; ―Сахновщина після визволення‖ та ін. Підготовлена 1 

телепередача Архівним відділом Чугуївської РДА. 

Начальники архівних відділів Золочівської РДА Борох Н.М. та 

Чугуївської РДА Савінова О.О. підготували доповіді ―Архівний відділ 

Золочівської районної державної адміністрації: історія та сучасний стан‖ та 

―Сучасний стан та актуальні проблеми архівної справи на місцевому рівні‖ 

(тези планується опублікувати у матеріалах круглого столу за темою: «Архівна 

справа на Харківщині: історія та сучасність», що проводився Державним 

архівом Харківської області з нагоди відзначення 100 - річчя архівної справи в 

Україні). 

Також Архівний відділ Золочівської РДА брав участь у написанні книги 

до 340-річчя Золочева та надав документи для статті ―Золочівський 

самодіяльний народний театр у минулому столітті‖ (газета ―Рідний Золочів‖). 

Підготовлено 4 виступи по радіо архівними відділами Балаклійської (2), 

Шевченківської (1) РДА та Чугуївської (1) міськради. Тематика: про підсумки 

виконання районної Програми розвитку архівної справи; про внесення змін до 

Положення про надання платних послуг КП Балаклійської районної ради 

―Балаклійський трудовий архів‖; про організацію роботи Архівного відділу. 

Підготовлена 1 телепередача Архівним відділом Чугуївської РДА. 
 

Співробітники Державного архіву взяли участь у роботі X Науково-

технічної конференції НДІ мікрографії «Сучасний стан та проблемні питання 

страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії», що 

проходила у травні 2017 року на базі Науково-дослідного, проектно-

конструкторського та технологічного інституту мікрографії, м. Харків. 
 

5.13. Відповідно до Цін на роботи (послуги), що виконуються Державним 

архівом Харківської області на договірних засадах, затверджених наказом 

директора Державного архіву від 14 липня 2009 р. № 53 та зареєстрованих 

Головним управлінням юстиції у Харківській області 27 липня 2009 р.               

№ 32/1062, зі змінами, на платній основі виконуються такі запити: 

генеалогічного характеру; 

про встановлення (підтвердження) окремих фактів, подій, відомостей; 

про встановлення (підтвердження) майнових прав. 

Протягом 12 місяців 2017 року виконано 1060 платних запитів. 

На платній основі 3 архівних відділи: Близнюківської, Золочівської та 

Лозівської РДА виконали 290 запитів (запити юридичних осіб, майнові та 

фактографічні). 

 

5.14.У 2017 році до Державного архіву надходили запити соціально-

правового характеру різноманітної тематики: про підтвердження майнових прав 
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на землю та нерухоме майно, про підтвердження трудового стажу та розміру 

заробітної плати, про проживання на окупованій території, про репресивні 

заходи стосовно громадян, про підтвердження дат народження, одруження, 

смерті, фактографічні, про наявність документів тощо. Переважали запити про 

підтвердження дат народження, одруження, смерті; підтвердження трудового 

стажу та розміру заробітної плати; підтвердження майнових прав на землю та 

нерухоме майно; біографічні.  

На 2018 рік прогнозується збільшення запитів про підтвердження 

майнових прав на землю та нерухоме майно; підтвердження дат народження, 

одруження, смерті, особливо запитів генеалогічного характеру. Прогнозується 

зменшення запитів про роботу та заробітну плату, репресії, навчання, нагороди, 

про вивезення до Німеччини, розкуркулення, проживання на окупованій 

території тощо. 

В архівних відділах РДА переважали запити соціально-правового 

характеру: про підтвердження трудового стажу, майнових прав, про заробітну 

плату. 

Прогнозується зменшення запитів соціально-правового характеру у 

зв’язку з утворення в районах трудових архівів.  

5.15. У відповідний період 2017 року у читальному залі  Державного 

архіву за генеалогічною тематикою працювало 360 дослідників. Це дослідники 

із Харкова та різних населених пунктів Харківської області, міст: Києва, 

Дніпра, Полтави, Сум, Краматорська, а також із Польщі, Росії, США, Чехії. 

Негативні відповіді на запити генеалогічного характеру склали 36,2 %. 

 У 2006 році головним спеціалістом відділу інформації та використання 

документів складені методичні рекомендації щодо виконання генеалогічних 

запитів за джерелами Державного архіву. Ці рекомендації використовуються як 

співробітниками Державного архіву, так і дослідниками, які працюють у його 

читальних залах. 

Співпраця з генеалогічними товариствами та іншими організаціями в 

архіві не проводилася 

 

Заступник директора  

Державного архіву Харківської області             Є.О. Кущ 

 

29.12.2017 

 

 

 
 

 

Гнезділо 715 73 15 

Буличева О.О. 715 72 17 

Ельксніт 731 42 29 

Іванська 715 73 97 

Михасенко Л.О.731 26 43 


