Україна
Харківська обласна державна адміністрація
Державний архів Харківської області
ПРОТОКОЛ
засідання науково-методичної ради (НМР)
Державного архіву Харківської області
15 лютого 2019 року

№2
м. Харків
пр. Московський, 7
Засідання розпочалося о 15.00
Засідання закінчилося о 15.30

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.,
ПАНТЕЛЄЄВА Л.,
ПЛИСАК В.,
САФОНОВА О.
Порядок денний:
1. Про розгляд проекту переліку документів до виставки ―До Дня Героїв
Небесної Сотні‖.
Доповідач: О. САФОНОВА, головний спеціаліст відділу інформації,
використання документів та документального забезпечення Державного архіву
Харківської області.
2. Про розгляд проекту переліку документів до виставки ―До 205-ї річниці
народження Кобзаря‖.
Доповідач: В. ПЛИСАК, головний спеціаліст 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: Л. ПАНТЕЛЄЄВА, заступник начальника відділу організації та
координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву
Харківської області.
1. СЛУХАЛИ:
О. САФОНОВА, головний спеціаліст відділу інформації, використання
документів та документального забезпечення Державного архіву Харківської
області, представила на розгляд проект переліку документів до виставки ―До
Дня Героїв Небесної Сотні‖.
Головний спеціаліст зазначила, що на виконання Указу Президента
України від 11 лютого 2015 року № 69/2015 ―Про вшанування подвигу
Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні‖; 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‖ та 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‖ Державним архівом проводиться робота зі збору та
популяризації матеріалів про харків’ян – учасників Революції Гідності.
З документами, присвяченими темі вшанування Героїв Небесної сотні та
учасників Революції Гідності, можна ознайомитися на власному веб-сайті
Державного архіву в постійно діючій рубриці ―Герої не вмирають‖. Крім того,
на веб-сайті розміщено 2 on-line виставки документів: ―До Дня Гідності та
Свободи‖ (підготовлену Державним архівом Харківської області спільно з
Харківським історичним музеєм ім. М.Ф. Сумцова) та ―До Дня Героїв Небесної
Сотні‖ (на якій представлено документи, що зберігаються в ЦДКФФА України
ім. Г.С. Пшеничного, ЦДАГО України, Державному архіві Київської області).
Цього року було вирішено провести виставку ―До Дня Героїв Небесної
Сотні‖ у приміщенні читальної зали Державного архіву за адресою:
пр. Московський, 7.
На виставці буде представлено матеріали з Колекції документів про
харків’ян – учасників Революції Гідності восени 2013 – взимку 2014 року, що
зберігаються в Державному архіві Харківської області, присвячені пам’яті
Героїв Небесної Сотні, харків’ян Євгена Котляра, Владислава Зубенка та Юрія
Паращука, а також спогади одного з координаторів харківського Євромайдана
Володимира Чистиліна.
ВИСТУПИЛИ:
М. ЕЛЬКСНІТ, начальник відділу інформації, використання документів та
документального забезпечення Державного архіву, запропонувала схвалити
проект переліку документів до виставки ―До Дня Героїв Небесної Сотні‖.
Питання поставлено на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
за – 11, проти – 0, утрималися – 0.
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ВИРІШИЛИ:
1.1. Схвалити проект переліку документів до виставки ―До Дня Героїв
Небесної Сотні‖.
2. СЛУХАЛИ:
В. ПЛИСАК, головний спеціаліст відділу інформації, використання
документів та документального забезпечення Державного архіву, представила
на розгляд проект переліку документів до виставки ―До 205-ї річниці
народження Кобзаря‖.
До переліку увійшли матеріали стосовно урочистих заходів, присвячених
святкуванню дня народження поета, кілька документів із фонду особового
походження Х. Алчевської, зокрема, фото першого пам’ятника (бюсту) Тараса
Шевченка в Україні, який був встановлений у 1898 році у Харкові по
Мироносицькому провулку у сквері садиби Алчевських.
Окремим блоком представлено документи, що висвітлюють історію
будівництва пам’ятника Тарасу Шевченку у м. Харкові наприкінці 1920-х та у
першій половині 1930-х років.
Виставку буде відкрито 06 березня 2019 року у приміщенні читальної зали
Державного архіву за адресою: пр. Московський, 7.
ВИСТУПИЛИ:
О. ГНЕЗДІЛО, начальник відділу організації та координації архівної
справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву, заступник голови
НМР, запропонувала схвалити перелік документів до виставки ―До 205-ї
річниці народження Кобзаря‖.
Питання поставлено на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
за – 11, проти – 0, утрималися – 0.
ВИРІШИЛИ:
2.1. Схвалити перелік документів до виставки ―До 205-ї річниці
народження Кобзаря‖.
3. СЛУХАЛИ:
Л. ПАНТЕЛЄЄВА, заступник начальника відділу організації та
координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву
Харківської області, доповіла про стан підготовки Анотованого реєстру описів
фондів радянського періоду Державного архіву Харківської області.
Заступник начальника зазначила, що в березні 2013 року була закінчена
робота зі складання Анотованого реєстру описів фондів дорадянського періоду
і макет цього реєстру був направлений на узгодження науково-видавничій раді
Укрдержархіву.
З 2014 року було розпочато роботу зі складання Анотованого реєстру
описів фондів радянського періоду, в тому числі фондів колишнього партійного
архіву, які були передані в 1991 році. Даний реєстр складається за аналогією
Анотованого реєстру описів фондів дорадянського періоду. За основу взято
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«Пам’ятку щодо укладання анотованого реєстру описів фондів 1917–1991 рр.»,
яку підготовлено Українським науково-дослідним інститутом архівної справи
та документознавства (2007 рік).
Описові статті реєстру складаються на рівні описів і листів фонду.
За 2018 рік анотовано 90 464 заголовка справ при плані 72 000 заголовків.
За період 2014 - 2018 років анотовано 1 388 216 заголовків справ. Для
закінчення роботи необхідно анотувати ще 337 456 заголовків справ.
Раніше планувалося закінчити роботу в 2019 році, але в зв'язку зі
скороченням штатної чисельності відділу обліку та довідкового апарату на
2 одиниці та приєднанням цього відділу до відділу організації і координації
архівної справи, закінчити роботу зі складання Анотованого реєстру описів
фондів радянського періоду планується в 2022 році. Також в 2022 році
планується підготовлений макет реєстру направити на узгодження науковометодичній раді Укрдержархіву.
ВИСТУПИЛИ:
Н. МИРОШНИЧЕНКО, заступник начальника відділу забезпечення
збереженості та реставрації документів 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 засіданні Науково-методичної ради
Державного архіву у І кварталі 2020 року.
Питання поставлено на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
за – 11, 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, 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
Л. Пантелєєвій один 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
Секретар Науково-методичної ради
ГРИНЬОВА

О. ГНЕЗДІЛО
Ю.

