


Д Е Р Ж А В Н И Й  А Р Х І В  Х А Р К І В С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

 

22.02.2019     Харків           № 1/1 

Про підсумки роботи Державного архіву Харківської області, архівних 

відділів районних державних адміністрацій та архівних відділів міських 

рад міст обласного значення за 2018 рік та завдання на 2019 рік 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь заступника директора Державного 

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

що діяльність Державного архіву, архівних відділів районних державних 

адміністрацій (далі – архівні відділи райдержадміністрацій, архівні відділи 

РДА) та архівних відділів міських рад міст обласного значення (далі – архівні 

відділи міськрад) у 2018 році здійснювалася на виконання завдань, 

передбачених Планом розвитку архівної справи в області на 2018 рік та 

відповідно до указів Президента України, постанов, розпоряджень та доручень 

Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень Харківської обласної 

державної адміністрації, наказів Державної архівної служби України, наказів та 

доручень заступника директора Державного архіву Харківської області. 

Пріоритетними напрямами у роботі архівних установ Харківської області 

на 2018 рік були здійснення заходів, спрямованих на зміцнення матеріальної 

бази архівних установ, збереження та примноження документів Національного 

архівного фонду як складової культурної спадщини для формування 

національної самосвідомості Українського народу та цифровізація процесів у 

сфері архівної справи та діловодства (за умови фінансування). 

Важливим для реалізації вказаних пріоритетів у Державному архіві стало 

виконання заходів, передбачених Програмою розвитку архівної справи в 

Харківській області на 2017-2021 роки. За вказаною Програмою для 

Державного архіву на 2018 рік були закладені кошти на суму 2 млн. 25 тис грн. 

Завдяки змінам до цієї Програми, які були внесені рішеннями ХV та XVII сесій 

VII скликання Харківської обласної ради (№ 675 від 01.03.2018 та № 782                 

від 30.08.2018), Державному архіву виділено кошти у сумі 6 млн. 500 тис. грн., 

із яких витрачено на забезпечення надійної охорони його будівель 

цілодобовими постами Управління поліції охорони у Харківській області           

1 млн.198,4 тис грн. Усі інші кошти використано на капітальний ремонт фасаду 

і приміщень двох його будівель (по вул.  Мироносицькій, 41 та                         

пр. Московському, 7), а також на поточний ремонт комунікацій та заміну труб 

тепло- та водопостачання, всіх радіаторів опалення в приміщеннях 

вищезгаданих будівель. Ремонт успішно завершений в намічені строки. 
Державним архівом, архівними відділами РДА та міськрад Харківської 

області упродовж 2018 року, з метою створення оптимальних умов зберігання 

документів Національного архівного фонду, було проведено ряд заходів, 

спрямованих на посилення охоронної безпеки та протипожежного захисту. 
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У Державному архіві проведена повна заміна труб теплопостачання. Також 

замінені труби теплопостачання до вводу в будівлі по вул.  Мироносицька,  41 

та запірна арматура у підземному колодязі. 

У 2018 році проведена державна перевірка манометрів системи опалення, 

виконані роботи по вимірюванню опору ізоляції силової електропроводки та 

живлячих кабельних ліній в обох вищевказаних будівлях Державного архіву. 

Також у приміщеннях цих будівель замінені всі вогнегасники (100 од.), у яких 

закінчився 10-ти річний термін експлуатації.  

Встановлено охоронну сигналізацію з підключенням до центрального 

пункту в Архівному відділі Дергачівської РДА. Відбувся ремонт охоронної та 

пожежної сигналізації в Архівному відділі Чугуївської міськради. 

Трьома архівними відділами придбано 7 вогнегасників: Дергачівської РДА 

(4), Кегичівської РДА (1) та Харківської РДА (2).  

Відбулася заміна застарілих вогнегасників в архівних відділах: Зміївської 

РДА (3), Кегичівської РДА (4), Коломацької РДА (2) та Чугуївської РДА (3). 

Проведено перевірку та перезарядку вогнегасників в архівних відділах: 

Балаклійської, Харківської, Чугуївської РДА, Люботинської та Чугуївської 

міськрад. 

Придбано гігрометр Архівним відділом Харківської РДА. 

Встановлено металеві двері в архівних відділах: Вовчанської РДА (2), 

Красноградської РДА (1). 

Було встановлено решітки на вікнах в архівних відділах: Богодухівської, 

Нововодолазької РДА, Лозівської, Чугуївської міськрад; решітки на двері в 

Архівному відділі Богодухівської РДА. 

Замінено електропроводку в архівних відділах Красноградської РДА та 

Чугуївської міськради. 

Протягом 2018 року збільшилося стелажне обладнання у 7-х архівних 

відділах на 759,25 пог. метрів (при плановому показнику 40 пог. м.). Це архівні 

відділи Балаклійської, Богодухівської, Валківської, Дергачівської, 

Первомайської, Харківської РДА та Чугуївської міськради. 

2018 року архівними установами Харківської області закартоновано          

28 тис. 833 од. зб. Найбільшу кількість справ закартоновано Державним архівом            

(3 тис. 913 од. зб.), Архівними відділами Золочівської РДА (2 тис. 272 од. зб.) та 

Харківської міськради (4 тис. 967 од. зб.). 

Оновлено Плани евакуації з приміщень Державного архіву в обох будівлях 

(вул. Мироносицька 41 та пр. Московський, 7). Також розроблено і 

впроваджено 9 інструкцій про заходи пожежної безпеки, які затверджені 

заступником директора Державного архіву. 

В архівних установах у плановому порядку проводилися інструктажі з 

пожежної безпеки. 

Начальники трьох архівних відділів брали участь у навчаннях: у командно-

штабному навчанні у рамках планової комплексної перевірки діяльності 

Великобурлуцької РДА та органів місцевого самоврядування щодо виконання 

ними вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної 

та пожежної безпеки, цивільного захисту (Архівний відділ Великобурлуцької 
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РДА); у Навчальному центрі ОРС ЦЗ ДСНС України (архівні відділи 

Нововодолазької та Чугуївської райдержадміністрацій). 

Здійснено перевірку дотримання протипожежного режиму в архівних 

відділах Балаклійської, Близнюківської, Вовчанської райдержадміністрацій. 

У будівлі Державного архіву по пр. Московський, 7 14 дверей до 

архівосховищ замінено на металеві пожежостійкі.  

Зі співробітниками Державного архіву проведені практичні тренування по 

гасінню умовної пожежі з застосуванням вогнегасників ВП-5. 

В Архівному відділі Близнюківської РДА підключено до ЦП 

протипожежну сигналізацію.  

В архівних відділах Вовчанської та Красноградської РДА встановлено 

металеві двері,  замінено електропроводку в архівних відділах Красноградської 

РДА та Чугуївської міськради. 

У Державному архіві проведені роботи по заміні застарілої системи 

охоронної сигналізації на оптоволоконну (в будівлі по пр. Московський, 7). 

Розпочато підготовчі роботи по заміні системи пожежної сигналізації, яка 

технічно застаріла (приміщень архіву по пр. Московський,  7). З метою 

розробки проекту та створення кошторису на встановлення автоматичної 

установки пожежної сигналізації і сповіщення про пожежу техніком                                

ПАТ «Спецавтоматика» проведено огляд та заміри у робочих кімнатах та 

сховищах Державного архіву. Роботи з затвердження проекту, монтажу та 

налагодження вказаної системи пожежної сигналізації заплановані на 2019 рік. 

Відбулося певне покращення у стані будівель архівних відділів області: 

отримано додаткове приміщення Архівним відділом Балаклійської РДА 

(50,6 кв.м.), відбулася заміна приміщень з передислокацією в архівних відділах 

Валківської РДА (245,5 кв.м.) та Шевченківської РДА (101 кв.м.). У новому 

приміщенні Архівного відділу Валківської РДА завершено капітальний ремонт; 

Дергачівської РДА – поточний ремонт 2-х робочих кімнат, також його 

приміщення підключено до системи опалення; Лозівської міськради – 

зовнішній косметичний ремонт будівлі та ремонт у котельній (в т.ч. змінено 

вікно, встановлено грати). В Архівному відділі Зміївської РДА на всіх 

міжкімнатних дверях архівосховищ додатково встановлено врізні та навісні 

замки, проведена заміна водяних металевих труб на металопластикові, 

встановлений лічильник для обліку води; в Архівному відділі Ізюмської РДА 

встановлена балка для підпорки стелі в робочій кімнаті архіву; Красноградської 

РДА – модернізовано навіс над головним входом до будівлі; у сховищах 

встановлено люмінесцентні лампи в закритих плафонах; вимикачі винесено за 

межі сховища; Ізюмської міськради – проведено поточний ремонт опалювальної 

системи.  

Встановлено камери внутрішнього відеоспостереження в Архівному відділі 

Первомайської РДА (1); зовнішнього відеоспостереження в архівних відділах 

Первомайської РДА (4) та Лозівської міськради (2). 

На виконання завдань і заходів, передбачених Програмою здійснення 

контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного 

фонду на 2009-2019 роки, 2018 року у цілому по області перевірено                  
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346 тис. 611 справ на паперовій основі. У порівнянні з 2017 роком          

відбулося збільшення на 140 тис.од. зб., з них найбільше перевірено Державним 

архівом (252 тис. 732 од. зб., при плані 123 тис. 200 од. зб., тобто план 

перевиконано більше ніж удвічі: це найбільший показник з даного напряму 

роботи за останні 8 років роботи).  

На виконання вищевказаної Програми в Державному архіві протягом 2018 

року перевірено наявність 2098 описів дорадянського періоду. Проводилася 

перевірка наявності облікових документів. Всі облікові документи є в 

наявності.  

Архівні відділи області провели перевірку наявності та фізичного стану 

93 тис. 879 од. зб. управлінської документації (при плановому показнику 31 

тис. 462 од.зб.; план перевиконано майже втричі). У зв'язку з переїздом до 

іншої будівлі проводилося суцільне перевіряння документів НАФ архівними 

відділами Валківської (13014), Великобурлуцької (25257) та Дергачівської 

(12704) РДА. Крім того, високі показники в архівних відділах Близнюківської 

(1669), Богодухівської (2098), Вовчанської (1872), Дворічанської (3940), 

Куп’янської (1675), Лозівської (5783), Нововодолазької (1557), Харківської 

(1559), Чугуївської (2909) РДА та Харківської міськради (4200). 

Протягом 2018 року в Державному архіві при перевірянні наявності та 

фізичного стану документів у ряді фондів виявлено 4 971 од. зб., які мають 

сліди минулого біоураження. Зазначені справи ізолювали від чистих, 

загорнувши у папір і розмістили в окремому приміщенні до проведення 

відповідного оброблення. 

В архівних відділах РДА та міськрад Харківської області біоуражених 

одиниць зберігання не виявлено. 

У 2018 році в Державному архіві звітний показник з реставрації 

документів I- IV  складності на паперовій основі становить 20 тис. 451 аркуш 

(при плані 25  тис. 500 аркушів). Це пояснюється тим, що аркушів, які 

потребують ремонту, виявилося у справах удвічі більше, ніж заплановано 

(звітний показник обсягу робіт із ремонту документів у Державному архіві 

складає 28тис.  179 аркушів, замість 14 тис.  500 запланованих аркушів; план з 

ремонту документів перевиконано майже вдвічі). Також протягом звітного 

періоду Державним архівом відреставровано 46 аркушів великоформатних 

документів (планів, схем та карт). 

Упродовж 2018 року архівними відділами РДА та міськрад Харківської 

області відремонтовано 1 тис. 445 аркушів справ. Найбільшу кількість аркушів 

відремонтовано архівними відділами Близнюківської (150), Великобурлуцької 

(120), Зміївської (100), Кегичівської (180), Красноградської (115), Куп’янської 

(200) РДА та архівним відділом Куп’янської (480) міськради. 

Архівні установи області оправили та підшили 2 тис. 99 од. зб. Найбільші 

показники спостерігаються в Державному архіві: 1 тис. 372 од. зб. (при планові 

350 од. зб.; план перевиконано більш ніж утричі).   

Архівні відділи РДА та міськрад області оправили та підшили 727 од. зб. 

управлінської документації. Найбільшу кількість од. зб. оправили архівні 

відділи Балаклійської (150) та Краснокутської (180) РДА та архівні відділи 
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Куп’янської (100) та Чугуївської (100) міськради. 

Тривала робота з виявлення унікальних документів у справах Державного 

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

переглянуто 3  тис. 262 од. зб. Унікальних документів серед переглянутих справ 

не виявлено. 

Продовжувалася розробка науково-довідкового апарату до документів 

архівними установами області. 

У 2018 році Державним архівом описано 55 од. зб. управлінських 

документів, 25 документів особового походження, 50 од. обл. фотодокументів 

та 16 од. обл. відеодокументів. 

Архівним відділом Чугуївської РДА описано 25 од. зб. управлінської 

документації. 

За 2018 рік працівниками Державного архіву вдосконалено 942 описи  

справ управлінської документації дорадянського періоду. 

Удосконалено та перероблено описи управлінської документації в 

архівних відділах Балаклійської, Близнюківської та Краснокутської РДА на 570 

од. зб. 

В цілому по Харківській області закаталогізовано 1 тис. 157 од. зб. та 

складено 3 тис. 722 картки на управлінську документацію. Найбільші 

показники з каталогізації спостерігаються в Державному архіві (126 справ, 533 

картки), архівних відділах Близнюківської РДА (300 справ, 400 карток) та 

Куп’янської міськради (93 справи, 600 карток). 

В Державному архіві тривала тематична розробка актових записів про 

народження, шлюб та смерть в архівному фонді Харківська духовна 

консисторія (Ф-40). У 2018 році до алфавітного покажчика до Ф-40, оп. 121 (в 

електронному вигляді) внесено 9 тис. 577 прізвищ. Станом на 01.01.2019 до 

вказаної бази даних внесено 20 тис. прізвищ.  

Протягом звітного року в Державному архіві на фільтраційні справи 

фонду Р-6440 складено 22 тис. 437 заголовків справ.  

В Державному архіві за 2018 рік переглянуто грифи секретності 193 

матеріальних носіїв секретної інформації 4 справ, з яких 80 матеріальних носіїв 

секретної інформації розсекречено. 

Продовжувалася робота з комплектування архівних установ документами 

Національного архівного фонду.  

Протягом 2018 року на постійне зберігання до Державного архіву від 

установ, підприємств та організацій, що перебувають у зоні комплектування 

архіву, надійшло 3 частини управлінських фондів: Державного архіву 

Харківської області за 2015-2017 роки; Харківської обласної виборчої комісії за 

2015 рік; ВАТ «Харківський заводу тракторних двигунів» (усього 190 од. зб. 

управлінської документації). Також до Державного архіву надійшла 1 частина 

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

бойових дій в Афганістані, заступника голови Харківської міської Спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) за 2008 – 2018 рр. (25 од. зб.) 

Крім того, на зберігання до Державного архіву надійшло: 

50 од. зб./50 од. обліку фотодокументів; 
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2 од. зб./16 од. обліку відеодокументів; 

55 од. зб. документів із кадрових питань (особового складу). 

За 2018 рік архівними відділами РДА та міськрад було прийнято на 

державне зберігання 28 тис. 37 од. зб. управлінської документації (при плані     

10 тис. 440 од. зб.; отже, план перевиконано більш ніж у 2,5 рази). Найбільші 

показники з приймання документів в архівних відділах Борівської (1076), 

Дворічанської (1012), Золочівської (2272), Куп’янської (1305), Нововодолазької 

(1491), Первомайської (1342) райдержадміністрацій, а також Люботинської 

(1041) та Харківської (4801) міськрад.  

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

архівної справи та діловодства, 2 архівних відділи прийняли на зберігання        

459 од. зб. документів з особового складу (це архівні відділи Ізюмської              

(3 од. зб.) та Лозівської (456од. зб.) міськрад.  

Під постійним контролем Харківської обласної державної адміністрації та 

Державного архіву перебуває питання розгалуження на території області 

мережі трудових архівів. Для його вирішення упродовж звітного року здійснено 

низку заходів, у результаті чого створено 3 трудові архіви при сільських та 

селищних радах (у Харківському та Ізюмському районах).  

У той же час, у зв’язку зі створенням об’єднаних територіальних громад, 

відбулося об’єднання 13 трудових архівів у Золочівському, Коломацькому, 

Чугуївському та Великобурлуцькому районах. Таким чином, станом на 

01.01.2019 року на території області діє 141 трудовий архів.  

За звітний період проведені всі заплановані засідання дорадчих органів 

Державного архіву. 

Відбулося 4 розширених засідання колегії Державного архіву, на яких 

розглянуто 20 питань. 

На засіданнях колегії протягом року було підведено підсумки роботи 

Державного архіву та архівних установ області за 2017 рік, визначено завдання 

та пріоритетні напрями в роботі на 2018 рік, заслухані доповіді: про роботу 

Комунального підприємства «Міський архів» м.  Харкова; про роботу архівних 

відділів Ізюмської, Красноградської, Лозівської районних державних 

адміністрацій, Ізюмської та Лозівської міських рад Харківської області та 

трудових архівів на відповідній території; про стан фінансового забезпечення та 

надання платних послуг у Державному архіві; про стан виконавської 

дисципліни у Державному архіві; про стан роботи зі зверненнями громадян; 

про стан роботи із засобами масової інформації, про роботу веб-сайту 

Державного архіву та ведення його сторінок у соціальних мережах та інші 

питання. 

Протягом 2018 року відбулося 5 засідань Науково-методичної ради 

Державного архіву, на яких було розглянуто та схвалено: 5 переліків 

документів до виставок; 2 статті: ―З історії храмів Харківщини‖ та ―Видатний 

український поет Олександр Олесь (до 140-річчя від дня народження)‖; 1 

методичну розробку: ―Інструкцію з електронного копіювання документів‖; 

рукопис науково-інформаційного видання ―Харківський архівіст‖ за 2018 рік 

тощо. 
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Робота експертно-перевірної комісії Державного архіву проводилась на 

високому рівні. За звітний період проведено 12 її засідань, на яких схвалено 

описів на управлінську документацію в кількості майже 70 тис. од. зб. (цей 

показник є найбільшим за останні 8 років, у порівнянні: 2017 року – 39 тис. од. 

зб.); погоджено описів справ з особового складу майже на 40 тис. од. зб.,        

348 номенклатур справ, 12 інструкцій з діловодства тощо. Із вказаних видів 

робіт показники знаходяться на тому ж рівні як і в 2015-2017 рр.  

Експертні комісії архівних відділів області на своїх засіданнях схвалили 

описи справ управлінської документації на 40 тис. 625 од. зб. (планові 

показники перевиконано у 3,5 рази, цей показник також є найбільшим за 

останні 8 років), описи справ з особового складу на 31 тис. од. зб. (плановий 

річний показник перевиконано більш ніж у 5 разів), 371 номенклатуру справ,     

99 інструкцій з діловодства, 134 положення про ЕК. 

Державним архівом, з метою одержання власних надходжень, проводилося 

упорядкування документів установ, підприємств та організацій. У 2018 році 

було упорядковано на договірних засадах 2 тис. 116 од. зб. постійного 

зберігання та 1 тис. 579 од. зб. з особового складу установ. 

Архівний відділ Золочівської РДА провів на договірних засадах науково-

технічне впорядкування документів з особового складу на 72 од. зб.  

У 2018 році відповідно до діючого законодавства (щодо заборони 

проведення перевірок контролюючим установам без дозволу Кабінету 

Міністрів України) перевіряння стану роботи архівних відділів області та стану 

забезпечення збереженості документів НАФ архівних підрозділів та служб 

діловодства установ, підприємств та організацій Державним архівом не 

здійснювалися. 

Вивчення стану роботи вказаних місцевих архівних установ здійснювалося 

шляхом опрацювання їх відомостей та анкет про стан пожежної та охоронної 

безпеки (двічі на рік), щоквартальної звітності (про стан виконання плану 

розвитку архівної справи, виконання планів перевіряння наявності та плану 

приймання документів на зберігання), щомісячних інформацій про зміни у стані 

їх матеріально-технічного забезпечення, даних паспортизації їх приміщень, 

інше. На засіданнях колегії Державного архіву заслухано доповіді начальників 

архівних відділів Ізюмської, Красноградської, Лозівської райдержадміністрацій, 

Ізюмської та Лозівської міськрад Харківської області щодо стану роботи 

відповідних архівних відділів. Рішення колегії доведено до голів РДА та 

міських голів міст обласного значення Харківської області. 

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

перевірок контролюючими органами, проводили перевіряння стану  ведення 

діловодства та роботи архіву підприємств, установ та організацій 

підконтрольної мережі в рамках вивчення стану роботи та надання методичної 

допомоги у складі робочих груп РДА та міськрад. Було проведено                       

48 комплексних, 55 тематичних та 9 контрольних перевірок. 

У звітний період Державним архівом проведено 2 дводенних семінари із 

підвищення кваліфікації та обміну досвідом для працівників 33 архівних 

відділів РДА та міськрад області. У заходах взяли участь 67 осіб.  
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З метою підвищення фахового рівня співробітників, які працюють з 

документами на підприємствах, в установах та організаціях, працівники 

Державного архіву залучалися до роботи 2 семінарів з питань архівної справи 

та діловодства поза межами архіву: на базі КП «Регіональний учбово-

методичний центр охорони праці» та Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Харківській області (взяли участь 67 

слухачів).  

Архівними відділами РДА та міськрад області проведено 70 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 1 тис. 796 слухачів. 

Також працівники архівних відділів залучалися до роботи 36 семінарів, 

проведених іншими установами. 

Упродовж 2018 року Державним архівом здійснювалися заходи, 

спрямовані на оцифровування документів, надання громадянам електронних 

послуг, полегшення доступу користувачів до документів та  довідкового 

апарату в електронному вигляді.   

Так, протягом 2018 року в Державному архіві створено фонд користування 

у вигляді цифрових копій на 1076 од. зб. управлінської документації та на 606 

окремих документів (для порівняння, у 2017 році було створено цифрові копії  

на 127 од . зб. управлінської документації).  

У звітному періоді Державний архів надавав наступні електронні послуги: 

отримання запитів електронною поштою від юридичних та фізичних осіб; 

надання архівних довідок, архівних витягів на вказані запити або надання 

рекомендацій про місцезнаходження затребуваних документів у разі їх 

відсутності в архіві; розсилка на електронну пошту рахунків за виконання 

запитів та отримання квитанції за оплату рахунка. Усього було прийнято 

електронною поштою 103 замовлення користувачів на видавання справ до 

читальних залів архіву. Також до Державного архіву надійшло 8 електронних 

замовлень щодо надання  цифрових копій документів, які виконано у повному 

обсязі. 

Є важливим, що у звітний період Державним архівом продовжено роботу, 

започатковану 2017 року, щодо розміщення на власному веб-сайті оцифрованих 

описів фондів та вдосконалених описів в електронному вигляді. У 2018 році 

розміщено 128 оцифрованих описів. Станом на 01.01.2019 на сайті розміщено 

всього 247 описів (309 файлів). Продовження даної роботи у 2019 році 

допоможе прискорити пошук необхідної інформації користувачам та 

працівникам Державного архіву та зменшить кількість виданих справ. 

Продовжувалася робота з популяризації архівних документів.  

Державним архівом підготовлено 6 інформаційних листів з 

повідомленнями про відомості, виявлені в документах та друкованих виданнях 

Державного архіву, за наступною тематикою: з історії політичних репресій 

1937 − 1938 років на Харківщині, про злочини Голодомору та про видатного 

українського поета Олександра Олеся. Такі листи, зокрема, надіслано 
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Департаменту  науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та 

Департаменту освіти Харківської міської ради.  

Архівними відділами РДА та міськрад області підготовлено 41 документ з 

ініціативного інформування.  

Тривала співпраця із засобами масової інформації. Державним архівом 

підготовлено та проведено 13 виставок архівних документів, серед яких 5 – у 

режимі on-line. Їх тематика була наступною:  

- «До Дня Соборності України»,  

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

- «Місце служби - Афганістан» - on-line; 

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

- «Дню народження Т.Г. Шевченка присвячується»;  

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

- «З історії храмів Харківщини»; 

- «До Дня пам’яті жертв голодоморів» - on-line; 

- «Видатний український поет Олександр Олесь» (до 140-річчя від дня 

народження) - on-line та ін. 

Архівними відділами РДА та міськрад Харківської області проводилася 

робота щодо висвітлення заходів, що відбувалися в архівних установах, та 

популяризації документів, що у них зберігаються. Тематика виставок, радіо- і 

телепередач, публікацій у ЗМІ була присвячена ювілейним датам, подіям 

воєнного періоду (1941 − 1945 рр.) на Харківщині та діяльності архівних 

відділів. 

Усього архівними відділами РДА та міськрад у 2018 році проведено 

52 виставки архівних документів. Найбільше виставок проведено архівними 

відділами Вовчанської РДА (3), Золочівської РДА (3) та Краснокутської РДА 

(4).  

Тематика виставок, проведених архівними відділами РДА та міськрад: 

«До 355-річчя заснування міста Балаклія», «До 95-річчя створення 

Золочівського району», «Кегичівщина в роки війни. Документи свідчать», 

«Коломацькому району — 25 років», «Населені пункти Чугуївського району» 

(до 95-річниці утворення Чугуївського району), «Районний архів – як це 

було...», фотовиставка «Ізюм ХХ століття» (до 337-ї річниці м. Ізюм), 

«Створення радгоспу Топільський», «Радгосп «Мечніково» створення та 

діяльність‖ та ін. 

Упродовж поточного року у Державному архіві продовжувалася подальша 

робота щодо висвітлення заходів, що у ньому відбуваються, та популяризації 

документів, що він зберігає.  

Державним архівом підготовлено 3 телепередачі щодо архівних 

документів про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні. Протягом 2018 року на 

сторінках інтернет-видання «Укрінформ» оприлюднено 2 статті за матеріалами 

Державного архіву: стосовно архівних документів про будівництво споруди 

Державної промисловості (Держпром) у місті Харкові та стосовно архівних 

документів про Голодомор 1932 − 1933 років на Харківщині. Також 

працівниками Державного архіву підготовлено статті та інформації для 
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«Харківського архівіста». 

Архівними відділами проведено 5 радіопередач: 2 – Архівним відділом 

Балаклійської РДА (про внесення змін до Програми розвитку архівної справи 

на 2016-2018 роки та про затвердження Програми розвитку архівної справи на 

2019-2023 роки); 1 – Архівним відділом Шевченківської РДА (про стан 

розвитку архівної справи в районі); 1 – Архівним відділом Ізюмської міськради 

(з приводу перейменування вулиць в м. Ізюм та присвоєння одній із вулиць 

імені загиблого бійця АТО Сергія Гончаренка); 1 – Архівним відділом 

Чугуївської міськради (до 100-річчя існування виконавчого комітету 

Чугуївської міської ради). Підготовлено 1 телепередачу – Архівним відділом 

Чугуївської РДА (щодо діяльності архівного відділу). 

Архівними відділами РДА та міськрад протягом звітного періоду 

підготовлено 64 публікації у ЗМІ (найбільше статей підготовлено архівними 

відділами Балаклійської РДА (4), Красноградської РДА (5), Краснокутської 

РДА (13) та Сахновщинської РДА (4). 

Тематика публікацій: «Перегортаючи пожовклі сторінки архівних 

документів», «До Дня працівників архівних установ», «За роботою архіву – 

долі людей», «Де зберігається минуле нашого краю», «Архіви – установи 

пам’яті», «Історія Коломацького району Харківської області», «Дню медичного 

працівника присвячується. Архівні документи можуть розказати багато 

цікавого», «До уваги територіальних громад», «Почесні громадяни м. Чугуїв» 

тощо. 

Протягом 2018 року в Державному архіві проведено 6 оглядових екскурсій 

та 3 навчально-виробничі практики для студентів ВНЗів м. Харкова. 

В Архівному відділі Харківської міськради у 2018 р. проведено 2 екскурсії 

зі студентами Харківського національного педагогічного університету             

ім. Г.С. Сковороди та Харківської державної академії культури та 2 практики зі 

студентами вищезгаданої академії.  

В читальних залах архівних установ області протягом 2018 року 

зареєстровано 551 користувача, з яких 536 – громадяни України, 15 – іноземні 

громадяни. Дослідники відвідали читальні зали 5 тис. 28 разів. Загальна 

кількість справ, виданих користувачам, становила 13 тис. 773 од. зб.  

Особлива увага архівними установами області приділяється роботі зі 

зверненнями громадян.  

Державним архівом у звітному періоді виконано 320 тематичних запитів   

(у 2017 році - 296); 194 майнових запитів (у 2017 році - 92); 391 біографічний 

запит (у 2017 році - 123); 3 тис. 740 запитів соціально-правового характеру (у 

2017 році — 3 тис. 90); 62 запити генеалогічного характеру (у 2017 році - 73). 

2018 року архівними відділами РДА та міськрад Харківської області 

виконано 2 тис. 717 тематичних запитів (у 2017 році – 3 тис. 205); 1 тис. 930 

майнових запитів (у 2017 році – 2 тис. 151) та 6 тис. 698 соціально-правових 

запитів (у 2017 році – 7 тис. 124). 

Отже, в Державному архіві простежується тенденція до збільшення 

кількості тематичних, майнових, біографічних, соціально-правових запитів, та, 

водночас, до зменшення кількості генеалогічних запитів. 
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В архівних відділах РДА та міськрад Харківської області спостерігається 

зниження кількості тематичних та соціально-правових запитів у порівнянні з 

попереднім роком. Зменшення кількості виконаних довідок пояснюється  

активною діяльністю трудових архівів, до яких від архівних відділів передано 

на зберігання документи від ліквідованих підприємств, установ та організацій з 

кадрових питань (особового складу). Трудові архіви за звітний період виконали 

15 тис. 196 запитів. 

На особистому прийомі державними архівними установами області та 

архівними відділами міськрад прийнято 9 тис. 290 звернень (у 2017 році - 9 тис. 

80), 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. 

Ураховуючи вищевикладене, слід зазначити, що 2018 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. Можливості 

Державного архіву щодо приймання документів на зберігання повністю 

вичерпано більше ніж 20 років тому. Рішенням ХХ сесії VII скликання 

Харківської міської ради від 20.06.2018 № 1124/18 «Про поновлення договорів 

оренди землі та продовження строків будівництва об’єктів» було продовжено 

строк будівництва нової будівлі Державного архіву у м. Харкові по                  

вул.  Лосівська,  21 до 20 червня 2020  року. 

Залишається не повністю вирішеним питання оснащення сховищ 

Державного архіву, архівних відділів РДА та міськрад області протипожежними 

та охоронними сигналізаціями, автоматичними установками пожежогасіння. 

Система вентиляції приміщень та архівосховищ в Державному архіві по         

вул.  Мироносицька, 41 більше 10 років знаходиться у неробочому стані. 

Встановлення автоматичної системи пожежогасіння у сховищах Державного 

архіву внесено до Програми розвитку архівної справи в Харківській області на 

2017-2021 роки (на 2019 рік). В архівних відділах Харківської області 

встановлення автоматичних систем пожежогасіння внесено до Програм 

розвитку архівної справи, але 2018 року не профінансовано. Отже, роботу з 

вирішення вказаних питань буде продовжено у 2019 році. 

Підводячи підсумки роботи Державного архіву та архівних установ 

Харківської області у 2018 році, слід зазначити, що протягом вказаного періоду 

тривали роботи зі збереження документального надбання Слобожанщини,  
 




