
 

 
Україна 

Харківська обласна державна адміністрація                                                                                                                                                         

Державний архів Харківської області 

 

ПРОТОКОЛ  

засідання науково-методичної ради (НМР) 

Державного архіву Харківської області 

 

27 липня 2018 року                                                                                               № 3  

 

 

м. Харків 

        вул. Мироносицька, 41 

          

        Засідання розпочалося о 11.30 

        Засідання закінчилося о 12.10 

 

Взяли участь у засіданні: 

ГНЕЗДІЛО О. — заступник голови НМР 

 

ГРИНЬОВА Ю. — секретар НМР  

 

Присутні члени НМР:  

ЕЛЬКСНІТ М., КОПТЄВА О., КУДЕЛКО С., МИРОШНИЧЕНКО Н., 

ПАВЛОВА О., ПАНАСЕНКО Л., ПЛИСАК В. 

 

Запрошені на засідання НМР: 

КОНДРАТЬЄВ А. — головний спеціаліст відділу організації та координації 

архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської 

області. 

 

Порядок денний:  

 1. Про розгляд проекту переліку документів до виставки ―З історії храмів 

Харківщини‖. 

Доповідач: ПЛИСАК В., головний спеціаліст відділу інформації, використання 

документів та документального забезпечення Державного архіву Харківської 

області. 

 2. Про розгляд проекту статті ―З історії храмів Харківщини‖. 

Доповідач: ЕЛЬКСНІТ М., начальник відділу інформації, використання 

документів та документального забезпечення Державного архіву Харківської 

області. 

 3. Про стан підготовки Анотованого реєстру описів фондів радянського 

періоду Державного архіву Харківської області. 
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Доповідач: КОНДРАТЬЄВ А., головний спеціаліст відділу організації та 

координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву 

Харківської області. 
 

1. СЛУХАЛИ:  

 ПЛИСАК В., головний спеціаліст відділу інформації, використання 

документів та документального забезпечення Державного архіву Харківської 

області, представила на розгляд проект переліку документів до виставки ―З 

історії храмів Харківщини‖. 

 Головний спеціаліст зазначила, що Державним архівом неодноразово 

проводилися виставки, присвячені історії православних храмів, тож цьогоріч 

було вирішено використати документи, що висвітлюють діяльність інших 

конфесій, а саме історію формування та розвитку католицької громади 

Харківщини, становлення римсько-католицької церкви у м. Харкові та 

благодійну діяльність католицької спільноти. 

 На виставці представлено документи з фондів: Канцелярія Харківського 

губернатора, Харківське губернське правління, Канцелярія курата Харківської 

римсько-католицької церкви. 

 Більшість документів стосується будівництва нового римсько-

католицького храму по вул. Малій Сумській м. Харкова (тепер вул. Гоголя) у 

80-х роках ХІХ століття. 

 Хронологічно матеріали виставки охоплюють період з 1830-х років до 

початку ХХ століття. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

ПАВЛОВА О., доцент кафедри історіографії, джерелознавства та 

археології, історичного факультету Харківського національного університету   

ім. В.Н. Каразіна, кандидат історичних наук, зауважила, що, оскільки на 

виставці представлено документи лише з історії римсько-католицької церкви, 

доцільним буде або уточнити назву виставки, або розширити перелік 

матеріалів, додавши до них ті, що стосуються діяльності інших конфесій. 

КУДЕЛКО С., директор Центру краєзнавства при Харківському 

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

професор, заслужений працівник культури, зазначив, що виставку буде 

відкрито напередодні святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі — 

України. Враховуючи ювілей, до переліку слід обов’язково додати документи з 

історії православних храмів Слобожанщини.  

ГНЕЗДІЛО О., начальник відділу організації та координації архівної 

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської області, 

заступник голови НМР, відзначила високий рівень підготовки переліку і 

запропонувала схвалити перелік документів до виставки ―З історії храмів 

Харківщини‖, врахувавши пропозицію С. Куделка. 

Питання поставлено на голосування. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 за – 9, проти – 0, утрималися – 0. 
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ВИРІШИЛИ:  

 1.1. Схвалити перелік документів до виставки ―З історії храмів 

Харківщини‖, врахувавши пропозицію С. Куделка щодо включення до переліку 

документів з історії православних храмів Слобожанщини.  

 

2. СЛУХАЛИ: 

ЕЛЬКСНІТ М., начальник відділу інформації, використання документів та 

документального забезпечення Державного архіву Харківської області, 

доповіла про стан підготовки статті ―З історії храмів Харківщини‖. 

Вона зазначила, що вказана стаття підготовлена на матеріалах 

однойменної виставки, тож у зв’язку з розширенням переліку документів, 

стаття потребує доопрацювання. Доцільним буде перенести розгляд зазначеної 

статті на чергове засідання НМР. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

ГНЕЗДІЛО О., начальник відділу організації та координації архівної 

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської області, 

заступник голови НМР, запропонувала перенести розгляд статті ―З історії 

храмів Харківщини‖  на засідання НМР, яке відбудеться у грудні 2018 року. 

Питання поставлено на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 за – 9, проти – 0, утрималися – 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 2.1. Перенести розгляд статті ―З історії храмів Харківщини‖  на засідання 

НМР, яке відбудеться у грудні 2018 року. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

 КОНДРАТЬЄВ А., головний спеціаліст відділу організації та координації 

архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської 

області, доповів про стан підготовки анотованого реєстру описів фондів 

радянського періоду Державного архіву Харківської області. 

Він зазначив, що на виконання програми Державного комітету архівів 

України «Архівні зібрання України» у травні 2013 року було підготовлено  

видання «Державний архів Харківської області: анотований реєстр описів. 

Фонди дорадянського періоду», макет якого було направлено на погодження до 

Державної архівної служби України. У брошурі Укрдержархіву «Підсумки 

діяльності у 2015 році та пріоритети на 2016 рік, у розділі ІІІ Використання 

інформації документів Національного архівного фонду (арк. 21) є інформація, 

що анотований реєстр описів дорадянського періоду Державного архіву 

Харківської області був розглянутий та рекомендований до друку на засіданні 

Науково-видавничої ради Укрдержархіву.  

З 2014 року Державним архівом розпочато роботу щодо підготовки 

анотованого реєстру фондів радянського періоду, у тому числі фондів архіву 
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обкому (колишнього партійного архіву). Вказаний реєстр складається за 

аналогією з анотованим реєстром фондів дорадянського періоду. За основу 

взято ―Пам'ятку щодо укладання анотованого реєстру описів фондів 1917-

1991 рр.‖ (Держкомархів України, УНДІАСД; Упорядник: Мага І.М. - К., 2007. 

- 23 с.). 

За січень-липень 2018 року анотовано 21 500 заголовків справ; усього за 

січень 2014 р. - липень 2018 р. анотовано 1 229 411 заголовків справ 

радянського періоду. 

Роботу планується закінчити у 2022 році, після чого макет реєстру буде 

направлено на погодження до Укрдержархіву. До того часу заплановано раз на 

рік доповідати про стан підготовки Анотованого реєстру на засіданнях 

Науково-методичної ради Державного архіву Харківської області.  
 

ВИСТУПИЛИ: 

ГНЕЗДІЛО О., начальник відділу організації та координації архівної 

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської області, 

зазначила, що створення анотованого реєстру є вкрай необхідною, важливою 

роботою, яку буде продовжено, та запропонувала розглянути питання про стан 

підготовки вказаного реєстру на передостанньому засіданні Науково-

методичної ради Державного архіву у 2019 році. 

Питання поставлено на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за – 9, проти – 0, утрималися – 0. 
 

ВИРІШИЛИ:  

 3.1. Відділу організації та координації архівної справи, обліку та 

довідкового апарату Державного архіву Харківської області продовжити роботу 

над створенням анотованого реєстру описів фондів радянського періоду та доби 

Незалежності, які зберігаються в Державному архіві Харківської області. 

 3.2. Заступнику начальника відділу організації та координації архівної 

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської області 

Пантелєєвій Л. раз на рік доповідати про стан підготовки анотованого реєстру 

на засіданнях Науково-методичної ради Державного архіву Харківської області. 
 

Заступник голови Науково-методичної ради, 

начальник відділу організації 

та координації архівної справи, 

обліку та довідкового апарату     О. ГНЕЗДІЛО 

 

Секретар Науково-методичної ради    Ю. ГРИНЬОВА 


