
 

 
Україна 

Харківська обласна державна адміністрація                                                                                                                                                         

Державний архів Харківської області 

 

ПРОТОКОЛ  

позапланового дистанційного засідання науково-методичної ради (НМР) 

Державного архіву Харківської області 

 

26 червня 2020 року                                                                                        № 4 

 

м. Харків 

        вул. Мироносицька, 41 

          

        Засідання розпочалося о 09.00 

        Засідання закінчилося о 09.30 

 

Взяли участь у засіданні: 

ГНЕЗДІЛО Ольга — голова НМР 

 

ГРИНЬОВА Юлія — секретар НМР  

 

Присутні члени НМР:  

ГУНЬКО Юлія, ЕЛЬКСНІТ Марія, КОНДРАТЬЄВ Андрій, КОПТЄВА Ольга,  

ПАНАСЕНКО Лариса, ПАНТЕЛЄЄВА Лідія, ПЛИСАК Валентина, 

САФОНОВА Олена. 

 

Порядок денний:  

 

 1. Про розгляд методичних рекомендацій «Підготовка планово-звітної 

документації архівними установами Харківської області». 

Доповідач: ГНЕЗДІЛО Ольга, начальник відділу організації та координації 

архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської 

області, голова НМР. 

 

 2. Про розгляд проєкту переліку документів до онлайн виставки «До Дня 

Конституції України». 

Доповідач: САФОНОВА Олена, головний спеціаліст відділу інформації, 

використання документів та документального забезпечення Державного архіву 

Харківської області. 
 

1. СЛУХАЛИ:  

 ГНЕЗДІЛО Ольга, начальник відділу організації та координації архівної 

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської області,  

голова НМР, представила на розгляд проєкт методичних рекомендацій  
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«Підготовка планово-звітної документації архівними установами Харківської 

області». 

 Начальник відділу зазначила, що наказом Державної архівної служби 

України від 13.12.2018 року № 85 затверджено уніфіковані форми планової та 

звітної документації. Крім того, наказом Укрдержархіву від 29.04.2020 року 

№ 45 затверджено «Типові норми часу і виробітку на основні види робіт, що 

виконуються в архівних установах», які регламентують час на підготовчі, 

заключні та допоміжні роботи в архівах. Вищезазначені документи було 

враховано при розробленні методичних рекомендацій «Підготовка планово-

звітної документації архівними установами Харківської області». 

 Методичні рекомендації укладено з метою визначення єдиних підходів до 

планування та звітності архівних установ Харківської області, уніфікації їх 

завдань та функцій.  
 

ВИСТУПИЛИ: 

 ПАНАСЕНКО Лариса, головний спеціаліст відділу організації та 

координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву 

Харківської області, запропонувала схвалити проєкт методичних рекомендацій  

«Підготовка планово-звітної документації архівними установами Харківської 

області». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 за – 10, проти – 0, утрималися – 0. 
 

ВИРІШИЛИ:  

 1.1. Схвалити проєкт методичних рекомендацій «Підготовка планово-

звітної документації архівними установами Харківської області». 
 

2. СЛУХАЛИ:  

 САФОНОВА Олена, головний спеціаліст відділу інформації, використання 

документів та документального забезпечення Державного архіву Харківської 

області, представила на розгляд проєкт переліку документів до онлайн виставки 

«До Дня Конституції України».  

 До переліку увійшли документи Центрального державного архіву вищих 

органів влади та управління України (ЦДАВО України) та Державного архіву 

Харківської області. Це, зокрема, проєкт Конституції України з зауваженнями 

та пропозиціями до нього, що надійшли від Рад народних депутатів Харківської 

області та громадян до Харківської обласної Ради для представлення на розгляд 

у Верховній Раді України, статті та інтерв’ю науковців та політичних діячів 

щодо особливостей конституційного процесу в Україні, Закон України "Про 

прийняття Конституції України і введення її в дію" тощо. 

  

ВИСТУПИЛИ: 

 ГНЕЗДІЛО Ольга, начальник відділу обліку та довідкового апарату 

Державного архіву Харківської області, зазначила, що згідно з Планом 

виставкової діяльності Державого архіву Харківської області спершу було 

заплановано розміщення відповідної експозиції в читальному залі. Але, у 
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зв’язку з встановленням на всій території України карантину та введенням у 

державних архівах обмежувальних заходів з цієї причини, було вирішено 

оприлюднити виставку на офіційному вебсайті Державного архіву у рубриці 

―Документальні виставки on-line‖. До того ж, проведення виставки у форматі 

онлайн дозволить ознайомитися з документами значно більшій кількості 

відвідувачів. 

 ЕЛЬКСНІТ Марія, начальник відділу інформації, використання документів 

та документального забезпечення Державного архіву Харківської області, 

запропонувала схвалити проєкт переліку документів до онлайн виставки «До 

Дня Конституції України».  

 Питання поставлено на голосування. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 за – 10, проти – 0, утрималися – 0. 
 

ВИРІШИЛИ:  

 2.1. Схвалити проєкт переліку документів до онлайн виставки «До Дня 

Конституції України».  

 

Голова науково-методичної ради,  

начальник відділу організації та координації  

архівної справи, обліку та довікового апарату   Ольга ГНЕЗДІЛО  
 

Секретар науково-методичної ради     Юлія ГРИНЬОВА 


