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Відповідно до пункту 12 Положення про Державну архівну службу
України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 р.
№ 407/2011, та пункту 41 Положення про колегію Державної архівної служби
України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 25 липня 2011 р. № 13,
НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію рішення колегії Укрдержархіву від 25.02.2015 № 1/1 «Про
підсумки роботи архівних установ та спеціальних установ страхового фонду
документації у 2014 році та завдання на 2015 рік».
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Т. І. Баранова

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
25.02.2015

Київ

№ 1/1

Про підсумки роботи архівних
установ та спеціальних установ
страхового фонду документації
у 2014 році та завдання на 2015 рік

Державна архівна служба та установи, що належать до сфери її
управління, у 2014 році спрямували свою діяльність на безумовне виконання
завдань, визначених Президентом України, Кабінетом Міністрів України,
Міністерством юстиції та виконали основні показники роботи, заплановані на
2014 рік.
Тривала робота щодо активізації законотворчої діяльності, розробки та
вдосконалення чинних нормативно-правових актів з питань архівної справи,
діловодства та страхового фонду документації.
Розроблено 3 законопроекти, 1 проект Указу Президента України, 6
проектів постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України та 14 проектів
наказів Міністерства юстиції з питань архівної справи, діловодства та
страхового фонду документації. З них прийнято 2 постанови Кабінету Міністрів
України та 12 наказів Міністерства юстиції.
У Державному бюджеті України на 2014 рік Укрдержархіву та установам,
що належать до сфери його управління, на виконання завдань щодо реалізації
державної політики у сфері архівної справи, діловодства та страхового фонду
документації було виділено 79 693,7 тис. грн.
Архівні установи виконали завдання з комплектування всіма видами
документів. На постійне зберігання надійшло 406 946 од. зб., з них
396 227 од. зб. управлінської документації, 3 333 од. зб. документів особового
походження, 5 494 од. зб. науково-технічної документації, 1 892 од. зб. кіно-,
фото-, фоно-, відеодокументів. Крім того, прийнято 119 488 од. зб. з кадрових
питань (особового складу) від ліквідованих підприємств, установ і організацій.
Описано 65% справ постійного зберігання та 82% справ з кадрових
питань (особового складу) від загальної кількості документів, що зберігаються
в архівних підрозділах підприємств, установ та організацій.
Значна увага приділялася питанням контролю за станом діловодства та
організації зберігання документів в архівних підрозділах установ – джерел
формування Національного архівного фонду.

Так, державними архівними установами проведено 10401 перевірку
роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів.
Архівними установами вжито заходів щодо поліпшення умов надійного
зберігання документів Національного архівного фонду (далі - НАФ).
Нові або додаткові приміщення отримали 32 архівних відділи
райдержадміністрацій і міських рад, відремонтовано 52 архівних приміщення,
збільшено довжину стелажних полиць на 3 тис. пог. м.
Охоронну сигналізацію встановлено у 16 архівних установах, у 13 –
пожежну сигналізацію. Автоматичну систему пожежогасіння встановлено в
Архівному відділі Іллічівської міської ради Одеської області.
Системи кондиціювання та вентиляції повітря встановлено у 6 архівних
відділах райдержадміністрацій і міських рад, відремонтовано у 2 архівних
установах.
Відреставровано 239 тис. аркушів, відремонтовано понад 1 млн. аркушів
документів з паперовою основою. Перевірено понад 3 млн. од. зб.
Архівними установами перевиконано усі планові показники з
використання інформації документів.
Органам державної влади, місцевого самоврядування та іншим
зацікавленим установам направлено 946 інформаційних документів. Виконано
50 847 тематичних запитів, 28 274 запити за актами цивільного стану, 1 793
генеалогічних запити.
Розглянуто 255 638 запитів соціально-правового характеру. На 88%
зазначених запитів заявники отримали позитивну відповідь.
Центральними держархівами виконано 2 723 запити соціально-правового
характеру, держархівами областей – 48 401 запит, архівними відділами
райдержадміністрацій – 115 363 запити, архівними відділами міськрад – 89 151
запит, трудовими архівами – 310854 запити.
Архівними установами підготовлено 1 516 виставок фото- та архівних
документів, 352 радіопередачі, 310 телепередач, на сторінках періодичної преси
опубліковано 1 355 документальних публікацій.
Читальні зали архівних установ відвідало 23 378 користувачів, у тому
числі 748 іноземних дослідників.
На офіційному веб-порталі Укрдержархіву опубліковано 10 on-line
виставок (920 документів), на веб-сайтах державних архівів – 212 on-line
виставок (близько 6 тис. документів).
Відповідно до моніторингу, проведеного Держкомтелерадіо з метою
оцінювання інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів
виконавчої влади у другому півріччі 2014 року, Укрдержархів посідає п’яте
місце серед 51 центрального органу виконавчої влади.
Підготовлено до підписання проекти міжнародних договорів
міжвідомчого характеру в архівній сфері з державними архівними службами
Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Республіки Молдова,
Турецької Республіки, Фінляндської Республіки, Сербії, Португальської
Республіки, Республіки Кіпр, Алжирської Народної Демократичної Республіки.

Архівними установами завершено розробку 6 науково-дослідних тем та
84 методичних посібників, Державним департаментом СФД прийнято 27 етапів
19 науково-дослідних робіт.
Затверджено 8 галузевих програм та доповнень до галузевих програм
формування СФД та 8 регіональних програм створення СФД.
Створено страховий фонд документації на 1511 виробів та об’єктів.
До бази даних Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів
внесено відомості про 788 об’єктів, оновлено (актуалізовано) дані про 1696
об’єктів, вилучено з реєстру 253 ПНО.
Перевірено дотримання вимог законодавства у сфері СФД 39 суб’єктами
державної системи СФД.
Видано 652 Акти закладення проектної (робочої) документації до
страхового фонду документації України та оформлено 2427 Свідоцтв про
реєстрацію ПНО.
Плани з передачі на зберігання документів СФД виконано усіма
регіональними центрами СФД (далі РЦ СФД), крім Донбаського РЦ СФД.
Виконання планового показника з передачі на зберігання документів СФД
складає 89 %.
Показник передачі на зберігання документів СФД з першого
пред’явлення складає 99,64 %.
РЦ СФД укладено та продовжено термін дії 966 договорів на
виготовлення документів страхового фонду на суму 8 млн. 382 тис. гривень.
Водночас, у роботі архівних установ, наукових установ та спеціальних
установ СФД залишається невирішеною низка питань.
В архівних підрозділах підприємств, установ та організацій – джерелах
комплектування зберігаються понад встановлені роки майже 2 мільйони
109 тисяч одиниць зберігання.
Найгірші показники в держархівах Харківської (272255 од. зб.) та
Київської областей (123802 од. зб.).
Не вирішено низку питань щодо забезпечення умов зберігання НАФ та
зміцнення матеріально-технічної бази архівних установ. Призупинено
реконструкцію комплексу споруд центральних державних архівних установ
України у м. Києві.
Не завершено будівництво приміщень для держархівів Київської,
Тернопільської областей, облаштування будівлі «Закарпаткнига», переданої в
оперативне управління Держархіву Закарпатської області.
Не дали результату пошуки шляхів фінансування проекту будівництва
спеціалізованої споруди для розміщення Держархіву Харківської області.
Не вдалося вирішити питання щодо виділення додаткових приміщень для
ЦДНТА, держархівів Одеської, Чернігівської областей шляхом передачі їм
приміщень військових містечок.
Вісім держархівів розміщуються в культових будівлях (ЦДІАЛ, ЦДНТА,
ЦДАМЛМ, держархіви Вінницької, Львівської, Одеської, Тернопільської,
Чернігівської областей).

Повністю вичерпано можливості для приймання документів на зберігання
у ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДНТА, держархівах Київської, Полтавської, Харківської,
Чернівецької областей, у 17 держархівах сховища заповнено на 91–99 %.
Не забезпечено позавідомчою охороною 82 % будівель архівних установ,
44 % будівель не оснащено охоронною сигналізацією. Не оснащено системами
пожежогасіння 90 % архівосховищ, а пожежною сигналізацією не забезпечено
45 % архівосховищ.
Викликає занепокоєння стан збереженості документів НАФ, які
залишилися в архівосховищах Донецька та Луганська.
Проблемою, яка потребує особливої уваги, залишається недостатнє
фінансування архівів на послуги державної охорони.
Не виходили друком путівники по фондах держархівів.
Залишається відкритим питання запровадження автоматизованих систем
з функцією пошуку та можливості отримання он-лайн послуг та сервісів для
відвідувачів.
Державна програма формування страхового фонду документації на
продукцію спеціального призначення (далі - Державна програма) виконана на
83,33 % від планових показників. При цьому, Донбаський, Південно-західний
та Північний РЦ СФД роботи з виготовлення документів страхового фонду
виконали не в повному обсязі.
У зв’язку із тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим не
виконувалися роботи із реалізації Державної програми Кримським РЦ СФД, а
Донбаським РЦ СФД виконані не в повному обсязі.
Донбаським РЦ СФД не здійснювалась виробнича діяльність у серпнігрудні через проведення в регіоні антитерористичної операції.
Показник реалізації галузевих програм (доповнень до програм) створення
СФД з урахуванням Державної програми (49 програм) з початку їх реалізації
складає 66,44 %, регіональних (115 програм) – 58,12 %.
Має місце проблема забезпечення РЦ СФД металевими коробками для
мікрофільмів СФД.
Оплата робіт за укладеними договорами здійснювалась підприємствами постачальниками документації незадовільно. Через це у деяких РЦ СФД
працівники, які фінансуються за спеціальним фондом, працювали за
скороченим робочим графіком.
Доопрацювання звітних матеріалів за темою «Дослідження та
вдосконалення методу оцінювання стану державної системи страхового фонду
документації» було завершено лише у липні 2014 року.
Загальний показник фактично отриманих за 2014 рік коштів по договірній
діяльності у системі СФД складає 60 % від планового обсягу фінансування.
Залишаються питання, відсутність рішення за якими заважає
ефективному функціонуванню державної системи СФД, а саме:
– забезпечення надійного зберігання страхового фонду документації
України;

– забезпечення здатності державної системи СФД до роботи в особливий
період, зокрема вирішення питань забезпечення фінансування щодо введення у
дію пункту управління державною системою СФД в особливий період,
забезпечення охорони Державного департаменту СФД та спеціальних установ
СФД, бронювання їх військовозобов’язаних працівників, визначення місця
постійного зберігання документів СФД, створення запасу матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву.
Враховуючи зазначене та з метою подолання проблем архівної справи,
страхового фонду документації та забезпечення подальшого їх розвитку,
колегія вирішує:
1. Визнати діяльність архівних установ, наукових установ та спеціальних
установ СФД у 2014 році задовільною.
2. Керівництву Укрдержархіву, керівникам його структурних підрозділів
забезпечити:
– реалізацію положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
–виконання пріоритетних завдань Державної архівної служби України на
2015 рік;
– подання Кабінету Міністрів України проектів законів України «Про
внесення змін до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні
установи», «Про страховий фонд документації України»;
– проведення моніторингу законодавства, та у разі необхідності,
підготовку проектів нормативно-правових актів, спрямованих на його
вдосконалення.
– підготовку та укладення міжнародних договорів міжвідомчого
характеру в архівній сфері;
– залучення громадськості до формування та реалізації державної
політики у сфері архівної справи, діловодства та СФД;
– надання методичної та практичної допомоги в організації діяльності
держархівів Донецької та Луганської областей;
– вжиття
заходів
щодо
модернізації
офіційного
веб-порталу
Укрдержархіву та сайтів архівних установ, приведення їх у відповідність до
сучасних технічних вимог;
– внутрішній контроль за законним та ефективним використанням
бюджетних коштів Укрдержархівом, центральними державними архівними
установами, науковими установами та спеціальними установами СФД;
– вирішення питання щодо фінансування плану заходів, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.12.2014 № 1245-рцт.
2. Керівникам державних архівних установ, наукових установ
забезпечити:
– належну підготовку бюджетного запиту на 2016 рік з врахуванням
необхідних коштів для вирішення пріоритетних завдань діяльності архівних
установ, наукових установ;
– надійність експлуатації архівних будівель і приміщень, систем їх
життєзабезпечення, посилення охоронної і пожежної безпеки архівосховищ;

– постійний контроль за наявністю, станом та рухом документів НАФ;
– організацію створення страхового фонду документів НАФ та фонду
користування ними;
– приймання на постійне зберігання документів НАФ, що зберігаються в
архівних підрозділах підприємств, установ і організацій понад встановлені
роки;
– контроль за станом упорядкування архівних документів за встановлені
законодавством строки їх зберігання в архівних підрозділах органів виконавчої
влади для здійснення поступового переходу на електронний документообіг;
– інформування Укрдержархіву та місцевих органів влади про
надзвичайні ситуації та проблеми у забезпеченні збереження документів НАФ;
– якісне планування наукових робіт на 2016 рік та контроль за виконанням
наукових робіт у 2015 році;
– продовження роботи у напрямку трансприкордонного співробітництва з
ЄС, у т. ч. укладення двосторонніх угод державних архівів з архівними
установами країн – сусідів;
– продовження роботи з підготовки довідкових видань за галузевою
програмою «Архівні зібрання України»;
– забезпечити участь державних архівів у заходах із вшанування подвигу
учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні,
затверджених наказом Укрдержархіву від 23.02.2015 № 36.
3. Керівникам Державного департаменту СФД, спеціальних установ СФД
забезпечити:
– належну підготовку бюджетного запиту на 2016 рік з врахуванням
необхідних коштів для вирішення пріоритетних завдань діяльності спеціальних
установ СФД;
– продовження робіт з виготовлення документів страхового фонду за
Державною програмою формування страхового фонду документації на
продукцію спеціального призначення у 2015 році;
– визначення об’єкта для постійного зберігання документів страхового
фонду;
– розроблення та подання на затвердження проекту Переліку міністерств,
інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, у розробленні програм створення страхового фонду
документації (змін, доповнень) яких беруть участь Державний департамент
СФД та РЦ СФД у 2015 році;
– проведення заходів з міністерствами, іншими центральними та
місцевими органами виконавчої влади щодо здійснення методичного
керівництва з питань розроблення у 2015 році галузевих, обласних
(регіональних) програм та доповнень до діючих програм створення СФД;
– безумовне виконання планів робіт РЦ СФД на 2015 рік, планів реалізації
галузевих та регіональних програм створення СФД, планів виготовлення та
передавання на зберігання документів страхового фонду за об’єктами та
обсягами документації

– безумовне виконання вимог статті 21 Закону України «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;
– безумовне виконання плану заходів щодо надійного зберігання
основного комплекту документів страхового фонду документації;
– технологічний супровід тимчасового зберігання основного комплекту
документів страхового фонду документації.

Голова Державної архівної служби України,
Голова колегії

Т.І.Баранова

Секретар колегії
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