
  



  

Мережа архівних установ Харківської області 
станом на 01.01.2020

● Державний архів Харківської області (зберігає 4664 фонди, 2338058 од. зб. 
документів на паперовій основі, 912 од. зб. кінодокументів, 36148 од. обл. 
фотодокументів, 890 од. обл. відеодокументів, 1377 од. обл. 
фонодокументів)

● 27 архівних відділів районних державних адміністрацій Харківської області 
(зберігають 5508 фондів, 718180 од. зб. документів на паперовій основі)

● 6 архівних відділів міських рад міст обласного значення Харківської області 
(зберігають 450 фондів, 145526 од. зб. документів на паперовій основі)

● 140 трудових архівів (зберігають 437845 од. зб. документів на паперовій 
основі)

● 6 приватних архівів (зберігають 11019 фондів, 510756 од. зб. документів на 
паперовій основі)



  

Державний архів Харківської області

● Будівля Державного архіву                  
по вул. Мироносицькій, 41

● Будівля Державного архіву                     
по пр. Московському, 7



  

Будівлі та приміщення Державного архіву  
Харківської області станом на 01.01.2020

● Державний архів Харківської області 
розміщено в 1 спеціально збудованій та 
3 пристосованих будівлях  

● 2 будівлі обладнано охоронною 
сигналізацією (усі в робочому стані) з 
підключенням до ЦП.  1 будівля 
обладнано пожежною сигналізацією (у 
робочому стані) з підключенням до ЦП.

●  Кількість спеціально збудованих сховищ 
становить 10 (площею 2657 кв. м.), 
пристосованих — 23 (площею 1009,4 
кв. м.). 33 сховища обладнано 
охоронною сигналізацією (у робочому 
стані), 10 сховищ обладнано пожежною 
сигналізацією (у робочому стані). 
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Будівлі та приміщення архівних відділів РДА та 
міськрад станом на 01.01.2020

● Архівні відділи РДА розміщено у 34, міськрад — у 6 пристосованих будівлях
● 23 будівлі АВ РДА обладнано охоронною сигналізацією (усі в робочому стані), 7 із них з 

підключенням до ЦП. 5 будівель АВ міськрад обладнано охоронною сигналізацією (усі в 
робочому стані), 4 із них з підключенням до ЦП.

●  12 будівель АВ РДА обладнано пожежною сигналізацією (11 у робочому стані), 3 із них з 
підключенням до ЦП. 5 будівель АВ міськрад обладнано пожежною сигналізацією (4 у робочому 
стан), 4 із них підключено до ЦП.

● Кількість пристосованих архівосховищ в АВ РДА становить 81 (площею 2758,79 кв. м.), із них 44 
обладнано охоронною сигналізацією (40 в робочому стані) та 29 — пожежною сигналізацією (26 у 
робочому стані). В АВ міськрад 20 пристосованих архівосховищ (площею 1184,85 кв. м.), із них 14 
обладнано охоронною та 9 пожежною сигналізацією (усі в робочому стані)

Архівні відділи РДА Архівні відділи міськрад
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Пріоритети Державного архіву та архівних установ 
Харківської області на 2019 рік 

● Забезпечення збереження та примноження у 
Харківській області документів Національного 
архівного фонду як складової культурної спадщини 
Українського народу

● Здійснення заходів, спрямованих на зміцнення 
матеріальної бази архівних установ області, 
посилення стану збереженості архівних документів 
та їхньої протипожежної безпеки 

● Цифровізація процесів у сфері архівної справи та 
діловодства



  

Зміцнення матеріально-технічної бази та посилення 
охоронної та протипожежної безпеки  архівних 

установ Харківської області в 2019 році

● 2 кімнати та архівосховище режимно-секретної документації, а також 2 архівосховища 
Державного архіву по пр. Московському, 7 захищено АУПС типу «Тирас-16.П»

● В архівосховищах та робочих кімнатах Архівного відділу Дергачівської РДА встановлено 
протипожежну сигналізацію з підключенням до ЦП

● Виділено додаткові приміщення під сховище архівним відділам Ізюмської та Чугуївської 
РДА та робочі кімнати архівним відділам Ізюмської та Шевченківської РДА

● Відбулася заміна приміщень в архівних відділах Ізюмської РДА та Куп’янської міськради
● Встановлено 1 відеокамеру зовнішнього відеоспостереження з підключенням до пульту 

чергового в Архівному відділі Ізюмської РДА
● Встановлено 2 відеокамери внутрішнього спостереження в Архівних відділах Борівської 

та Первомайської РДА
● Збільшилася протяжність стелажного обладнання на 116 пог. метрів в Архівному відділі 

Лозівської РДА
● Встановлено системи кондиціювання повітря в архівних відділах Ізюмської (1) та 

Харківської (3) РДА



  

Кількість од.зб. документів на паперовій основі в 
архівних установах Харківської області станом на 

01.01.2020
● Драйвери:

● Державний архів Харківської області 
(2338058)

● Архівні відділи РДА

● АВ Балаклійської РДА (34853)

● АВ Великобурлуцької РДА (30174)

● АВ Вовчанської РДА (44301)

● АВ Золочівської РДА (32105)

● АВ Краснокутської РДА (32990)

● АВ Куп’янської РДА (33540)

● АВ Первомайської РДА (34223)

● АВ Харківської РДА (38888)

● АВ Чугуївської РДА (34676)

●

●

●

● Архівні відділи міськрад

● АВ Харківської міськради (92804)

● Трудові архіви

● Комунальне підприємство «Міський 
архів» м. Харків (194454)

● Комунальне підприємство «Міський 
архів» м. Первомайськ (23323)

● Комунальний заклад «Лозівський 
районний трудовий архів» (19593)

● Комунальне підприємство Балаклійської 
районної ради «Балаклійський районний 
трудовий архів» (19418)



  

Стан приймання документів Національного 
архівного фонду в 2019 році
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Приймання документів у Державному архіві Харківської області

Управлінська документація Документи особового походження

Фотодокументи Відеодокументи

● Усього в 2019 році Державним архівом та архівними відділами РДА та 
міськрад було прийнято 29638 од. зб. управлінської документації, 
25 од. зб. документів особового походження, 50 од. обл. 
фотодокументів, 25 од. обл. відеодокументів, 566 од. зб. документів з 
кадрових питань (особового складу)



  

Приймання управлінської документації по 
Харківській області в 2019 році
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● Заплановано приймання 
9787 од. зб. управлінської 
документації

● Прийнято 29638 од. зб. 
управлінської документації

● План перевиконано 
більш ніж у 3 рази
Крім того, архівні відділи Ізюмської та 
Лозівської міськрад прийняли 
566 од. зб. документів із кадрових 
питань (особового складу)



  

Приймання управлінської документації архівними 
відділами РДА та міськрад у 2019 році

 

● Драйвери:

 АВ Харківської міськради — 2953 
справи

АВ Лозівської РДА — 2829 справ

АВ Чугуївської РДА — 2275 справ

АВ Дергачівської РДА — 1874 
справи

АВ Первомайської РДА — 1442 
справи

АВ Валківської РДА — 1322 справи

АВ Зміївської РДА — 1308 справ 

АВ Куп’янської РДА — 1176 справ

АВ Балаклійської РДА — 1145 
справ

 АВ Красноградської РДА — 1010 
справ



  

Робота дорадчих органів Державного архіву 
Харківської області в 2019 році

● Протягом 2019 року відбулося 
4 розширених засідання колегії, 
7 засідань науково-методичної 
ради та 12 засідань експертно-
перевірної комісії Державного 
архіву Харківської області



  

Робота експертно-перевірної комісії (ЕПК) 
Державного архіву Харківської області у 2019 році
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● У 2019 році ЕПК 
Державного архіву 
схвалено описів на 
управлінську 
документацію на  
41434 од. зб. (план — 
20000 од. зб.)

● План перевиконано 
більш ніж у 2 рази



  

Погоджено ЕПК Державного архіву Харківської 
області в 2019 році

Описів справ з кадрових питань (особового складу)
Номенклатур справ
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Погоджено ЕПК Державного архіву Харківської 
області (схвалено ЕК архівних відділів) у 2019 році

Державний архів Архівні відділи РДА Архівні відділи міськрад
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● Усього по Харківській області погоджено ЕПК Державного архіву (схвалено 
ЕК архівних відділів) описів справ з кадрових питань (особового складу) на 
53759 од. зб. (план — 21849), 763 номенклатури справ (план — 278), 147 
інструкцій з діловодства (план — 38), 8 положень про служби діловодства 
(позапланово), 162 положення про ЕК (план — 70).  

● За всіма показниками план перевиконано приблизно у 2,5 разів 



  

Науково-технічне опрацювання документів на 
договірних засадах у 2019 році

Державний архів Харківської області АВ Золочівської РДА
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● У 2019 році Державним архівом Харківської області та Архівним відділом 
Золочівської РДА проведено науково-технічне опрацювання документів на 
договірних засадах управлінської документації постійного зберігання на 
1358 од. зб. (план — 300),  тимчасового зберігання на 3001 од. зб. 
(позапланово) та документів із кадрових питань (особового складу) на 
1416 од. зб. (план — 100).



  

Реставрація документів в Державному архіві 
Харківської області в 2019 році
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● Протягом 2019 року 
Державним архівом 
Харківської області 
відреставровано 
11772 аркушів документів з 
паперовою основою та 
92 аркуші (69 кв. м.) 
великоформатних документів 
(планів, схем та карт)



  

Ремонт документів з паперовою основою в 
архівних установах Харківської області в 2019 році
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● Протягом 2019 року по 
Харківській області 
відремонтовано 41372 аркуші 
документів з паперовою 
основою

● Драйвер:

● Державний архів Харківської 
області (39805 аркушів)



  

Оправлення та підшивка документів архівними 
установами Харківської області в 2019 році
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● У 2019 році архівними установами 
Харківської області оправлено та 
підшито 1606 од. зб.

●

● Драйвери:
●

● Державний архів Харківської області 
(606 од. зб.)

● АВ Балаклійської РДА (150 од. зб.)
● АВ Коломацької РДА (123 од. зб.)
● АВ Краснокутської РДА (195 од. зб.)
● АВ Чугуївської РДА (129 од. зб.)



  

Картонування документів архівними 
установами Харківської області в 2019 році 

Державний архів Харківської області
Архівні відділи РДА

Архівні відділи міськрад
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● У 2019 році архівними 
установами Харківської 
області закартоновано 
28323 од. зб. документів, 
перекартоновано 
7228 од. зб. документів

● Драйвери:
● Державний архів Харківської 

області (закартоновано 
3902 од. зб.)

● АВ Дергачівської РДА 
(закартоновано 2500 од. зб., 
перекартоновано 
6000 од. зб.)

● АВ Харківської міськради 
(закартоновано 5500 од. зб.)



  

Перевіряння наявності документів у Державному 
архіві Харківської області в 2019 році
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● Протягом 2019 року 
Державним архівом 
перевірено наявність 
189698 од. зб. документів з 
паперовою основою, 
912 од. зб. кінодокументів, 
36148 од. зб. фотодокументів, 
126 од. зб. відеодокументів

●

● Перевірено наявність 10704 
описів радянського періоду



  

Перевіряння наявності документів з паперовою 
основою в архівних установах Харківської області 

в 2019 році
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● Протягом 2019 року по Харківській 
області перевірено наявність 
278344 од. зб. документів з 
паперовою основою

● Драйвери:
● Державний архів Харківської 

області (189698 од. зб.)
● АВ Валківської РДА (11938 од. зб.)
● АВ Дергачівської РДА 

(11523 од. зб.)
● АВ Лозівської РДА (14335 од. зб.)



  

Виявлення унікальних документів архівними 
установами Харківської області в 2019 році
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● Протягом 2019 року з метою виявлення унікальних документів по Харківській 
області  переглянуто 2468 од. зб. управлінської документації. Унікальних 
документів не виявлено. 

● Драйвери:
● Державний архів Харківської області (878 од. зб.)

● АВ Богодухівської РДА (160 од.зб.)



  

Цифровізація в Державному архіві Харківської 
області в 2019 році

● Придбано книжковий сканер у 
комплекті Metis EDS GAMMA для 
сканування архівних документів великих 
форматів

● Станом на 01.01.2020 на вебсайті 
Державного архіву в рубриці 
«Електронний архів» розміщено 254 
описи (119 фондів)  справ 
дорадянського періоду та 10 описів 
(2 фонди) справ радянського періоду.

● В підрубриці «Електронні справи» 
розпочато публікацію оцифрованих 
архівних справ: Родовідних книг 
Харківської губернії та Кримінальних 
справ  на репресованих громадян 
м. Харків та Харківської області



  

Перевірки архівних відділів районних державних 
адміністрацій та міських рад Харківської області

6

5 Комплексні

Тематичні

11 перевірок архівних відділів 
райдержадміністрацій та 

міськрад проведено 
Державним архівом 

Харківської області у 2019 році



  

Проведення перевірок установ-джерел 
формування НАФ у 2019 році
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●

● Усього по Харківській 
області у 2019 році 
проведено  283 перевірки 
(із них 112 комплексних, 
138 тематичних та 33 
контрольні перевірки 
юридичних осіб-джерел 
формування НАФ)

● Драйвери:

● Державний архів 
Харківської області (80)

● АВ Богодухівської РДА (12)

● АВ Зачепилівської РДА (15)

● АВ Золочівської РДА (12)

● АВ Первомайської РДА 
(13)

● АВ Чугуївської РДА (12)



  

Робота із запитами в архівних установах 
Харківської області в 2019 році

5042

6652

3574

Надійшло запитів у 2019 році:

Державний архів Харківської області

Архівні відділи РДА

Архівні відділи міськрад

2860

5208

1720

З них прийнято на особистому прийомі:

Державний архів Харківської області

Архівні віділи РДА

Архівні відділи міськрад

● Протягом 2019 року по Харківській 
області до архівних установ 
надійшло 15268 запитів, із них на 
особистому прийомі прийнято 9788 
запитів



  

Виконання запитів у Державному архіві 
Харківcької області в 2019 році

340
430

3468

50176

Тематичні запити

Біографічні запити

Запити соціально-правового характеру
Генеалогічні запити

Майнові запити

● Протягом 2019 року в 
Державному архіві 
переважають запити 
соціально-правового 
характеру

● Державним архівом було 
виконано 114 запитів з 
рекомендацією 
звернутися за можливим 
місцем зберігання 
документів



  

Виконання запитів архівними відділами 
райдержадміністрацій та міськрад Харківської 

області в 2019 році

869

1942
3841

181

Архівні відділи райдержадміністрацій

Тематичні запити
Майнові запити
Запити соціально-правового характеру
Кількість виконаних запитів із рекомендацією звер-
нутися за можливим місцем зберігання документів

1451

1098

1025

118
Архівні відділи міськрад

Тематичні запити
Майнові запити
Запити соціально-правового характеру
Кількість виконаних запитів із рекомендацією звер-
нутися за можливим місцем зберігання документів

Драйвери:

АВ Харківської міськради (2069)  АВ Лозівської міськради (1067)  АВ Ізюмської міськради (874)   
   АВ Красноградської РДА (654)   АВ Дворічанської РДА (626)     АВ Балаклійської РДА (524)



  

Виконання соціально-правових запитів архівними 
установами Харківської області в 2019 році

3468

3841

1025
17473

Державний архів

Архівні відділи РДА

Архівні відділи міськрад

Трудові архіви

● Архівними установами 
Харківської області 
упродовж 2019 року 
виконано 25807 запитів 
соціально-правового 
характеру. 

● Майже 68% від 
загальної кількості 
запитів (17473) 
виконано трудовими 
архівами



  

Підготовка виставок документів архівними 
установами Харківської області в 2019 році
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● Протягом 2019 року по Харківській області 
проведено 57 виставок документів у 
читальних залах архівних установ та 
2 онлайн виставки

● Драйвери:
● Державний архів Харківської області (11)
● АВ Вовчанської РДА (3)
● АВ Кегичівської РДА (3)
● АВ Краснокутської РДА (4)



  

Підготовка публікацій у пресі архівними 
установами Харківської області в 2019 році

7

38

9

Державний архів Харківської області

Архівні відділи РДА

Архівні відділи міськрад

●

● Архівними установами по Харківській 
області протягом 2019 року було 
підготовлено 54 публікації у ЗМІ

● Драйвери:
● Державний архів Харківської області 

(7)

● АВ Коломацької РДА (3)

● АВ Красноградської РДА (3)

● АВ Лозівської РДА (3)

● АВ Сахновщинської РДА (3)

● АВ Куп’янської міськради (3)



  

Підготовка радіопередач архівними установами 
Харківської області в 2019 році

3

1

Архівні відділи РДА

Архівні відділи міськрад

● Протягом 2019 року 
архівними установами по 
області підготовлено 
4 радіопередачі:

● Архівним відділом 
Балаклійської РДА (2)

● Архівним відділом 
Шевченківської РДА (1)

● Архівним відділом 
Чугуївської міськради (1)



  

Організація роботи читальних залів у 2019 році

● Протягом 2019 року в читальних залах по 
Харківській області зареєстровано 567 
користувачів, які відвідали архівні 
установи 4995 разів та отримали 10979 
од.зб.

● Драйвер:
● Державний архів Харківської області (430 

користувачів, 4858 відвідувань, 9496 
виданих справ) 



  

Пріоритети Державного архіву та архівних установ 
Харківської області на 2020 рік 

● Здійснення заходів з цифровізації процесів у 
сфері архівної справи та діловодства

● Організація формування і забезпечення 
гарантованої збереженості документів НАФ як 
складової вітчизняної і світової культурної 
спадщини та інформаційних ресурсів суспільства

● Популяризація архівних документів до пам’ятних 
дат, подій та ювілеїв визначних осіб в історії 
України
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