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Про підсумки роботи Державного архіву  

Харківської області та архівних установ області  

за 2017 рік та завдання на 2018 рік 
 

Заслухавши і обговоривши доповідь заступника директора Державного 

архіву Харківської області (далі – Державний архів) Куща Є.О., колегія 

відзначає, що діяльність Державного архіву та інших архівних установ області 

у 2017 році здійснювалася на виконання завдань, передбачених Планом 

розвитку архівної справи в області на 2017 рік та відповідно до указів 

Президента України, постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів 

України, розпоряджень та доручень Харківської обласної державної 

адміністрації, державних адміністрацій наказів Державної архівної служби 

України (далі – Укрдержархів), наказів та доручень заступника директора 

Державного архіву. 

Пріоритетними напрямами у роботі архівних установ Харківської 

області на 2017 рік були здійснення заходів для забезпечення збереження та 

примноження на території області документів Національного архівного фонду, 

розширення доступу до архівних документів, зміцнення матеріально-технічної 

бази, надійної охорони та протипожежної безпеки приміщень архівних установ 

області.  

Важливими заходами для реалізації вказаних пріоритетів стали 

підготовка Державним архівом проекту нової Програми розвитку архівної 

справи в Харківській області на 2017 − 2021 роки, її затвердження рішенням 

сесії Харківської обласної ради обласної ради від 23 лютого 2017 року та 

початок впровадження. 

Упродовж 2017 року за вищевказаною Програмою виділено та освоєно 

3 млн. 195 тис. грн., які використано на невідкладний капітальний ремонт 

фасаду будівлі, встановлення 36 металопластикових вікон та вхідних дверей по 

вул. Мироносицькій,41, а також на охорону цілодобовими постами Управління 

поліції охорони у Харківській області 2-х будівель архіву. 

Особлива увага архівними установами області приділялася участі у 

підготовці та проведенні заходів у зв’язку з відзначенням 100-річчя подій 

Української революції 1917 − 1921 років, Дня Соборності України, 80-х 

роковин Великого терору – масових політичних репресій 1937 − 1938 років,  

85 -х роковин Голодомору 1932 − 1933 років в Україні – геноциду Українського 

народу, висвітлення матеріалів про харків’ян – героїв Небесної Сотні й 

учасників Революції гідності.  
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До відзначення 100-річчя створення системи архівних установ в Україні 

Державним архівом проведено круглий стіл за темою: «Архівна справа на 

Харківщині: історія та сучасність».  

Актуальним, як і в попередні роки, залишалось питання забезпечення 

збереженості документів Національного архівного фонду в архівних установах 

області, зміцнення їхньої матеріально-технічної бази.  

Проведено капітальний ремонт фасаду будівлі Державного архіву по 

вул. Мироносицькій, 41 на площі 2091,8 кв. м. У ході ремонтних робіт утеплено 

стіни, замінено вхідні двері та 36 вікон на металопластикові, зміцнено 

фундамент та модернізовано навіс над головним входом до будівлі. 

Відбулося певне покращення у стані будівель архівних відділів області.  

3 архівних відділи отримали інші приміщення (Валківської, 

Великобурлуцької та Дергачівської районних державних адміністрацій (далі – 

РДА), із яких 2 останніх вже переміщено).  

Архівному відділу Валківської РДА для ремонту нового приміщення 

кошти виділені в сумі 1 млн. 649 тис. грн. З них: рішенням ІХ сесії Харківської 

обласної ради VII скликання від 23.02.2017 № 376-VII шляхом внесення змін до 

Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік 

– в сумі 1 млн.  450 тис. грн. та рішенням ХХ сесії Валківської районної ради 

VII скликання від 09.11.2017 р. – в сумі 199,0 тис. грн. На цей час майже 

повністю завершений ремонт приміщень та встановлено додаткові металеві 

стелажі в архівосховищі.  

Переміщення Архівного відділу Великобурлуцької РДА з будинку 

культури, де протікав дах, до приміщення Управління агропромислового 

розвитку відбулося 2017 року. У новому приміщенні замінено систему 

опалення, також відбулася стовідсоткова заміна дерев’яних стелажів на 

металеві. 

Архівний відділ Дергачівської РДА 2017 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 

виконано 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. 

4 архівні відділи отримали додаткові приміщення для сховищ та робочих 

кімнат: Архівному відділу Дворічанської РДА виділено приміщення для 

архівосховища (площею 62,5 кв. м), у якому 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; 

Архівному відділу Чугуївської РДА виділено додаткове приміщення під 

сховище площею 30 кв. м, в Архівному відділі Харківської міської ради (далі – 

міськрада) площа архівосховищ збільшилася на 728,3 кв. м, у них проведено 

ремонт. Архівному відділу Куп’янської міськради виділено додаткову кімнату 

площею 25,4 кв. м.  
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В Архівному відділі Чугуївської міськради проведено капітальний ремонт 

приміщення: утеплено й оброблено гідроізоляційною сумішшю зовнішні стіни 

приміщень, підлогу покрито лінолеумом, замінено електропроводку, замінено 

систему опалення в робочій кімнаті, зроблено підвісну стелю та встановлено 

нові світлодіодні світильники. В Архівному відділу Куп’янської міськради, 

проведено капітальний ремонт покрівлі приміщення архіву та його 

архівосховищ (площею 230 кв. м) покрівельними мембранами з ПВХ; та 

зроблено гідроізоляцію фундаменту зовнішніх стін по периметру приміщення. 

Архівними відділами Балаклійської та Богодухівської РДА проводився 

поточний ремонт коридору та ганку. 

В Архівному відділі Барвінківської РДА замінено вхідні двері, придбано 

витратні матеріали для ремонту документів на паперовій основі, 

відремонтовано та утеплено підлогу. 

В Архівному відділі Вовчанської РДА рішенням ХХ сесії VІІ скликання 

від 30 листопада 2017 року Вовчанської районної ради було виділено кошти на 

проведення заходів з пожежної безпеки та забезпечення стану збереження 

документів Національного архівного фонду (на придбання 3-х вогнегасників; 2-

х металевих дверей для архівосховища). На початку 2018 року дві металеві 

двері у сховищах вже встановлено. 

У 2017 році Архівному відділу Зміївської РДА рішенням ХХХІ сесії 

Зміївської районної ради VII скликання від 14.08.2017 року № 546-VII виділено 

кошти в сумі 66 тис. 750 грн., на які проведено поточний ремонт стелі будівлі, 

де знаходяться сховища. Також у сховищах Архівного відділу та трудового 

архіву, який з ним розміщується в одній будівлі, замінено електропроводку, 

встановлено підвісну стелю на площі 132,0 кв. м., люмінесцентні лампи в 

закритих плафонах. На всіх міжкімнатних дверях сховищ додатково 

встановлені врізні та навісні замки. Вимикачі винесені за межі архівосховищ. 

В Архівному відділі Золочівської РДА встановлено двоє залізних дверей 

у сховищах та відремонтовано покрівлю даху будівлі. 

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. 

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, здійснено заміну 

замка в архівосховищі. 

В Архівному відділі Коломацької РДА на вікно робочої кімнати 

встановлено жалюзі. 

В Архівному відділі Куп’янської РДА замінено вхідні двері у котельні. 
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Архівному відділу Лозівської РДА за Програмою соціально-економічного 

розвитку виділено 20 тис. грн. на придбання металевих стелажів та вхідних 

металевих дверей (двері вже встановлено). 

В Архівному відділі Нововодолазької РДА встановлено камери 

відеоспостереження. 

Архівному відділу Печенізької РДА рішенням ХVІІІ сесії VІІ скликання 

Печенізької районної ради 7 листопада 2017 року внесено зміни до Програми 

підтримки розвитку архівної справи у Печенізькому районі на 2015-2018 роки, 

на виконання цього рішення виділені кошти в сумі 5,5 тис. грн. (на придбання 

картонажів та будівельних матеріалів для здійснення поточного ремонту 

покрівлі). 

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 

(стелажі встановлено). 

В Архівному відділі Ізюмської міськради проведено поточний ремонт 

опалювальної системи в одному з приміщень архівосховищ. 

В Архівному відділі Лозівської міськради відремонтовано вікно в 

приміщенні котельної. 

З метою покращення стану забезпечення збереженості документів 
архівними відділами придбано 1 тис. 280 картонажів: найбільше – архівними 

відділами Харківської міськради, Золочівської та Чугуївської РДА.  

Всього архівними установами області у звітний період закартоновано 25 

тис. 145 од. зб., що дорівнює кількості справ, які зберігаються, в середньому, в 

1 архівному відділі РДА області. Найбільше закартоновано справ Державним 

архівом (3 тис. 917 од. зб.) та Архівним відділом Харківської міськради (4 тис. 

216 од. зб.).  

Збільшення стелажного обладнання у 2017 році не планувалося, але 

стелажне обладнання збільшилося у 3-х архівних відділах на 280 пог. метрів. 

Це архівні відділи Великобурлуцької, Чугуївської РДА та Харківської 

міськради. 

Архівним відділом Первомайської РДА укладено договір з Управлінням 

поліції охорони в Харківській області, за яким забезпечується охорона 

приміщень. За Програмою соціально-економічного розвитку району 2017 року 

виділено 17 тис. грн. на придбання металевих стелажів. 

Керівництвом РДА та міськрад, архівними відділами вживалися інші 

заходи з метою покращення матеріально-технічного стану, забезпечення 

пожежної безпеки і збереження архівних документів. 

Протягом 2017 року у Державному архіві та місцевих архівних установах 

області тривала робота щодо посилення протипожежного захисту. 

У бюджетному запиті Державного архіву на 2017 рік передбачалися 

кошти в сумі 72 тис. 900 грн. на проведення таких заходів. Проте, у 

затвердженому кошторисі Державного архіву на 2017 рік. на заходи із 

забезпечення належного рівня пожежної безпеки виділено лише 42 тис. 759 грн. 
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Тому для фінансування даного напряму роботи також використовувалися кошти 

спеціального фонду архіву у розмірі 21 тис. грн.  

Було забезпечено технічне обслуговування системи пожежної сигналізації 

приміщень Державного архіву, перевірено технічний стан та перезаряджено 

100 вогнегасників. Також замінено акумулятор живлення пожежної сигналізації. 

Протягом звітного періоду на виконання умов договору з ПАТ 

«Спецавтоматика» та ДП «Харківспецбезпека» інспекторами щомісячно 

проводилося обстеження технічного стану АУПС і складалися відповідні акти. 

Архівними відділами РДА та міськрад області упродовж 2017 року було 

проведено ряд заходів, спрямованих на посилення протипожежного захисту. 

Зокрема, в Архівному відділі Харківської міськради встановлено та 

підключено до ЦП протипожежну сигналізацію. Також вказаному Архівному 

відділу придбано 15 порошкових вогнегасників. В Архівному відділі 

Чугуївської міськради проведено ремонт охоронної та пожежної сигналізацій. 

Проведено перезарядку 17 вогнегасників: в архівних відділах: 

Балаклійської РДА, Куп’янської міськради, заміну 1 вогнегасника в Архівному 

відділі Нововодолазької РДА.  

В архівних відділах Близнюківської, Вовчанської, Дворічанської, 

Чугуївської РДА та Люботинської міськради проведено технічне 

обслуговування (перевірка, діагностування) вогнегасників.  

Водночас доводиться констатувати, що залишається невирішеним 
питання оснащення архівосховищ Державного архіву та архівних відділів РДА 

та міськрад області автоматичними установками пожежогасіння. У зв'язку з 

дефіцитом фінансування, місцеві архівні установи не мають на сьогодні коштів 

для здійснення даного заходу. У зв'язку з дефіцитом фінансування в 

Державному архіві не було зроблено перевірку та випробування пожежних 

рукавів. 

На виконання завдань і заходів, передбачених Програмою здійснення 

контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного 

фонду на 2009-2019 роки, 2017 року в цілому по області перевірено 206 тис. 509 

справ, з них найбільше – Державним архівом (170 тис. 167 од. зб., план 

перевиконано більше ніж удвічі). Архівні відділи області провели перевірку 

наявності та фізичного стану 36 тис. 342 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. 

Державним архівом також проведено перевірку наявності облікових 

документів та реєстрів 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» 

Державним архівом було продовжено роботу з науково-технічного 

опрацювання документів фонду № 4, Харківське губернське правління. За її 
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підсумками визначено та уточнено фондову належність, систематизовано та 

підготовлено для ремонту, реставрації, брошурування та оправлення 40 тис. 

258 аркушів, що складає 1 тис. 035 од. зб.   

Упродовж 2012 − 2017 років у Державному архіві визначено та уточнено 

фондову належність, систематизовано та підготовлено для ремонту, реставрації, 

брошурування та оправлення 200  тис. 269 аркушів, що складає 

3 тис. 389 од. зб.   

2017 року відреставровано 47 тис. аркушів (план перевиконано майже 

вдвічі); відремонтовано 14 тис. 511 аркушів (план виконано на 100 %); 

оправлено 1 тис. 937 справ (перевиконання у 4 рази). Крім того, 

відреставровано 199,23 кв. м планів, схем та карт. 

Перспективний план науково-технічного опрацювання документів у 

фондах архіву виконано у повному обсязі. За результатами проведеної 

протягом 2013-2017 років роботи, відреставровані і відремонтовані 200 тис. 

аркушів та 28, 8 кв. м. планів і карт, оправлено 3 тис. 155 справ.   

Протягом 2017 року архівні відділи РДА та міськрад області 

відремонтували 1 тис. 185 аркушів справ. Найбільшу кількість аркушів 

відремонтовано архівними відділами Близнюківської (150), Великобурлуцької 

(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 міськради (100). 

Тривала робота з виявлення унікальних документів у справах Державного 

архіву, архівних відділів РДА та міськрад області. Всього за звітній період 

переглянуто 3 тис. 027 од. зб. Унікальних документів серед переглянутих справ 

не виявлено. 

У звітній період проведено страхування 3-ох унікальних документів 

Державного архіву Харківської області.  

Продовжувалася розробка науково-довідкового апарату до документів 

архівними установами області.  

У 2017 році Державним архівом описано 74 од. зб. управлінських 

документів та Колекції документів про учасників бойових дій на території 

інших держав у 1962-1989 роках; крім того 50 од. обл. фотодокументів, 

10 од. обл. фонодокументів, 23 од. обл. відеодокументів. 

Архівним відділом Чугуївської РДА було заплановано описування 

130 од.зб. управлінської документації, але цей вид роботи не був виконаний, у 

зв'язку зі скороченням штату.  

За 2017 рік працівниками Державного архіву вдосконалено 12 описів 

дорадянського періоду, що становить 1 тис. 297 од. зб. управлінської  

документації. 

Удосконалено та перероблено описи управлінської документації в 

архівних відділах Балаклійської, Близнюківської та Краснокутської РДА – на  

477 од. зб. 
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В цілому по області закаталогізовано 876 од. зб. (при запланованих 747 

од. зб.) та складено 3 тис. 549 карток на управлінську документацію (при 

плановому показнику по області 3 338). 

У Державному архіві 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 тис. 194 

каталожні картки. Поодинично 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 1 тис. 205 каталожних карток. Також 

Державним архівом протягом звітного періоду проводилась робота з 

каталогізації документів особового походження та нефондових документів. 

Складено 50 каталожних карток на документи особового походження, 50 

каталожних карток на фотодокументи, 10 каталожних карток  на 

фонодокументи та 23 каталожні картки на відеодокументи. Каталожні картки 

на документи особового походження та нефондові документи індексовані, 

систематизовані та  включені до відповідних каталогів. 

Архівними установами низової ланки розроблено 679 од. зб. та складено 

2 тис. 193 каталожних картки. 

Архівним відділом Краснокутської РДА розроблено 10 од. зб. та складено 

10 каталожних карток на фонд особового походження.  

Продовжувалася робота з комплектування архівних установ 

документами Національного архівного фонду.  

У звітний період на зберігання до Державного архіву надійшло 8 частин 

управлінських фондів, серед яких продовження фондів Колекція документів 

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

(документи учасника бойових дій в Афганістані Олександра Олександровича 

Момота), Відділи записів актів громадянського стану районних та міських 

відділень Управління НКВС УРСР у Харківській області та інші. 

Крім того, Державний архіві 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 1 тис. 193 од.зб. постійного 

зберігання на паперовій основі, з яких 1 тис. 123 од.зб. управлінської 

документації, 50 од.зб. особового походження та 20 од.зб. з особового складу, а 

також нефондові документи: 50 од. зб. фотодокументів, 10 од. зб. 

фотодокументів, 4 од. зб. відео документів. 

За 2017 рік архівними відділами РДА та міськрад було прийнято на 

державне зберігання 24 тис. 424 од. зб. управлінської документації (найбільші 

показники в архівних відділах Дворічанської, Первомайської, Лозівської, 

Красноградської РДА та Харківської міськради). 
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Державним архівом, архівними відділами РДА та міськрад план 

приймання документів НАФ перевиконано майже в 2 рази.  

У той же час, всупереч вимогам законодавства та нормативної бази у 

сфері архівної справи та діловодства, 2 архівних відділи РДА та 1 міськради (де 

не створено трудові архіви або створено, але не розпочали свою роботу) 

прийняли на зберігання 1 тис. 198 од. зб. документів з особового складу 

(Красноградської РДА (43) та Ізюмської (2), Лозівської (1153) міськрад).  

Питання розгалуження в Харківській області мережі трудових архівів 

знаходиться під постійним контролем Харківської обласної державної 

адміністрації та Державного архіву. Для його вирішення упродовж звітного 

року здійснено низку заходів. Результатом стало створення 6 трудових архівів у 

4 районах області: Дергачівському, Дворічанському, Ізюмському та 

Харківському. У той же час, у зв’язку із утворенням в Чугуївському районі 

нової об’єднаної територіальної громади, відбулося об’єднання 5 трудових 

архівів сільських рад. Таким чином, станом на 01 січня 2017 року на території 

Харківської області існує 151 трудовий архів.  

Досить активною була робота експертно-перевірної комісії 

Державного архіву. За звітний період проведено 12 її засідань, на яких 

схвалено описів на управлінську документацію в кількості 45 тис. 355 од. зб.; 

погоджено описів справ з особового складу на 38 тис. 393 од. зб., 285 

номенклатур справ, 11 інструкцій з діловодства; 16 положень про ЕК, 

1 положення про архівний підрозділ та 4 положення про служби діловодства. 

Показники з даних видів робіт, як і у попередні роки знаходяться на високому 

рівні. 

Експертні комісії архівних відділів області на своїх засідання схвалили 

описи справ управлінської документації на 35 тис. 300 од. зб. (планові 

показники перевиконано у 3,5 рази), описи справ з особового складу на 25 тис. 

080 од. зб. (плановий річний показник перевиконано більш ніж у 5 разів), 384 

номенклатури справ, 36 інструкцій з діловодства, 130 положень про ЕК. 

Державним архівом, з метою одержання власних надходжень, 

проводилося упорядкування документів установ, підприємств та організацій. 

У 2017 році було упорядковано на договірних засадах 1 тис. 260 од. зб. 

постійного зберігання та 2 тис. 349 од. зб. з особового складу установ.. На 

рахунок архіву у результаті упорядкування надійшло 165 тис. 106 грн. 01 коп. 

Архівний відділ Золочівської РДА провів на договірних засадах науково-

технічне впорядкування управлінських документів постійного зберігання на 

246 од. зб., документів з особового складу на 135 од. зб.  

Упродовж звітного періоду Державним архівом перевіряння стану 

забезпечення збереженості документів НАФ архівних підрозділів та служб 

діловодства установ, підприємств та організацій відповідно до діючого 

законодавства не здійснювалися. 

Архівні відділи РДА та міськрад області, у зв'язку із забороною 

проведення перевірок контролюючими органами також не проводили 

перевіряння стану забезпечення збереженості документів НАФ, але в рамках 

вивчення стану роботи та надання методичної допомоги у складі робочих груп 
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РДА та міськрад провели 23 комплексних, 78 тематичних та 20 контрольних 

перевірок. 

З метою підвищення фахового рівня співробітників, які працюють з 

документами на підприємствах, в установах та організаціях, Державний архів 

провів 2 семінари з питань архівної справи та діловодства (поза межами 

архіву). У роботі цих семінарів: на базі КП «Регіональний учбово-методичний 

центр охорони праці» та Навчального центру оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту ДСНС України (с. Ватутіне Нововодолазького району) 

взяли участь 58 слухачів. У жовтні 2017 року з метою підвищення фахового 

рівня працівників діловодних служб та архівних підрозділів установ, 

підприємств та організацій – джерел комплектування документами НАФ 

Державного архіву області на його базі проходив семиденний семінар із 

підвищення кваліфікації. У його роботі взяли участь 10 осіб. 

Архівними відділами РДА та міськрад області проведено 88 семінарів з 

діловодними службами та архівними підрозділами установ з низки питань 

діючого законодавства архівної галузі, організації експертизи цінності 

документів в установі, забезпечення збереженості документів НАФ, тощо. В 

семінарах взяли участь 2 тис. 244 слухачі. 

Працівники архівних відділів РДА та міськрад області також залучалися 

до проведення 37 семінарів із підвищення кваліфікації працівників діловодної, 

експертних та архівних служб установ, підприємств та організацій. 

Крім того, Державним архівом проведено 2 дводенних семінари із 

підвищення кваліфікації та обміну досвідом для працівників архівних відділів 

РДА та міськрад області. У заходах взяли участь 66 осіб.  

Продовжувалася робота з популяризації архівних документів.  

2017 року архівними установами області підготовлено 46 інформаційних 

листів, з них 5 − Державним архівом − із повідомленнями про відомості, 

виявлені в документах та друкованих виданнях Державного архіву, за воєнною 

тематикою, про харків’ян-учасників Революції Гідності, про події Голодомору 

1932-1933 років у Харківській області тощо 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. 

Архівними відділами РДА та міськрад області підготовлено 41 документ з 

ініціативного інформування.  

Тривала співпраця із засобами масової інформації. Державним 

архівом Харківської області підготовлено та проведено 18 виставок архівних 

документів із різних тем (замість запланованих 15-ти). Державними архівними 

установами низової ланки підготовлено та проведено 57 виставок архівних 

документів із різних тем, з них найбільше архівними відділами Чугуївської (5), 

Краснокутської (4), Вовчанської (3) та Золочівської (3) райдержадміністрацій. 
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Також Державним архівом та архівними відділами підготовлено 5 радіо 

та 5 телепередач, зокрема: Державним архівом 1 радіо та 4 телепередачі, 

Архівним відділом Чугуївської РДА – 1 телепередачу, Архівним відділом 

Балаклійської РДА – 2 радіопередачі, Архівним відділом Шевченківської РДА 

та Архівним відділом Чугуївської міськради – по одній радіопередачі.  

Архівними установами області у звітний період підготовлено 58 

публікацій у пресі, з них найбільше: Державним архівом – 6, архівними 

відділами Дворічанської, Печенізької та Сахновщинської райдержадміністрацій 

– по 4, архівними відділами Золочівської, Красноградської та Чугуївської 

райдержадміністрацій – по 3 публікації.  

В архівних установах області протягом 2017 року працювали 628 

користувачів, з яких 620 – громадяни України, 8 – іноземні громадяни. Загальна 

кількість справ, виданих користувачам, становила 12 тис. 318 од. зб. У 

порівнянні з минулими роками, простежується тенденція щодо постійного 

збільшення чисельності  користувачів та кількості виданих їм справ у 

Державному архіві. 

Особлива увага архівними установами області приділяється роботі зі 

зверненням громадян.  
Державним архівом у звітному періоді виконано 296 тематичних запитів, 

архівними відділами РДА − 804 (показники залишились на рівні минулого 

року). Архівними відділами міськрад виконано - 2 тис. 401 тематичних запитів 

(вдвічі більше ніж минулого року). За актами цивільного стану Державним 

архівом виконано 2 348, запитів, генеалогічного характеру − 195 (показники 

залишились на рівні минулого року). 

2017 року архівними установами області виконано 31 тис. 325 соціально-

правових запитів ( у 2016 році – 20 тис. 408), із них дві третини − трудовими 

архівами − 21 тис 218 запитів.  

Простежується значне збільшення кількості запитів у цілому по області 

(на одну третину від кількості 2016 року), основне навантаження припадає на 

трудові архіви (у порівнянні з 2016 роком – збільшення удвічі). 

З цього напряму Державним архівом виконано 842 таких запити, 

архівними відділами РДА − 6 тис.  362 запити, архівними відділами міськрад − 

2 тис. 913). Простежується зменшення кількості таких запитів в Державному 

архіві та збільшення в архівних відділах. 

На особистому прийомі державними архівними установами області та 

архівними відділами міськрад прийнято 9 тис. 080 звернень (у 2016 році – 

9 тис. 595), інші надіслано поштою.  

З метою поліпшення організації роботи із зверненнями громадян на 

веб-сайті Державного архіву оновлено списки ліквідованих підприємств, 

документи яких знаходяться в Державному архіві, архівних відділах та 

трудових архівах. Крім того, на сайтах Державного архіву, районних державних 

адміністрацій і міських рад розміщено інформацію про часи прийому громадян 

та контактні дані керівників архівних відділів РДА, міськрад області та 

трудових архівів. Оновлено списки ліквідованих підприємств і на дошках 

оголошень архівних відділів області.  
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Для прискорення пошуку необхідної користувачам інформації, 2017 

року Державним архівом започатковано розміщення на власному веб-сайті 

оцифрованих описів фондів. Всього за 2017 рік розміщено 119 оцифрованих 

описів. Дану роботу планується продовжити у 2018 році. 

Ураховуючи вищевикладене, слід зазначити, що 2017 року архівними 

установами області проведено значну роботу на виконання поставлених перед 

ними завдань. Однак, поряд із позитивними зрушеннями залишається 

невирішеною низка проблемних питань.  

Не дали результату пошуки шляхів фінансування проекту будівництва 

спеціалізованої споруди для розміщення Державного архіву Харківської 

області. Можливості архіву щодо приймання документів на зберігання 

повністю вичерпано ще 20 років тому.  

Залишається невирішеним питання оснащення архівосховищ Державного 

архіву та архівних відділів РДА та міськрад області автоматичними 

установками пожежогасіння. У зв'язку з дефіцитом фінансування, місцеві 

архівні установи не мають на сьогодні коштів для здійснення даного заходу.  

2017 року через надмірне завантаження з інших видів робіт, 

Державним архівом припинено розробку електронної бази даних до 

архівного фонду Бюро записів актів громадянського стану міських відділів 

Управління НКВС УРСР по Харківській області (Р 6532). За 2016 рік до 

вказаної бази було внесено 10 тис. 508 прізвищ. Продовження даної роботи 

значно допомогло б прискорити пошук необхідної інформації користувачам та 

працівникам архіву, зменшило б кількість виданих їм справ. 

Не завершено створення системи трудових архівів у районах та містах 

області. 

Підводячи підсумки роботи Державного архіву та архівних установ 

Харківської області у 2017 році, слід зазначити, що протягом вказаного періоду 

тривали роботи зі збереження документального надбання Слобожанщини, 

поповнення Національного архівного фонду та розширення доступу до архівної 

інформації. 

 

Ураховуючи викладене вище, колегія вирішує: 

 

1. Звіт про підсумки роботи Державного архіву Харківської області та 

архівних установ області за 2017 рік, взяти до відома. Стан проведеної роботи 

визначити як добрий. 

2. Визначити на 2018 рік пріоритетними напрямами діяльності 

Державного архіву та архівних установ області: 

2.1. Цифровізацію процесів у сфері архівної справи та діловодства (за 

умови фінансування). 

2.2. Забезпечення збереження та примноження у Харківській області 

документів Національного архівного фонду як складової культурної спадщини 

для формування національної самосвідомості Українського народу. 
 




