


 
Додаток 1 

 до наказу Укрдержархіву 
України 

 від 30.03.2015 № 60 
 

 
 

Розподіл функціональних обов’язків 
між Головою, першим заступником Голови і заступником 

Голови Державної архівної служби України 
 
 

1. Голова Укрдержархіву Баранова Т. І. 
 
керує діяльністю Укрдержархіву, спрямовує її на забезпечення реалізації 

державної політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і 
функціонування страхового фонду документації; 

 
організовує виконання Конституції та законів України, указів Президента 

України, актів та доручень Кабінету Міністрів України; 
 
представляє Укрдержархів у Кабінеті Міністрів України, Верховній Раді 

України, у стосунках з іншими органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, державними (національними) архівними службами інших 
держав, міжнародними архівними організаціями; 

 
організовує підготовку проектів законів та інших актів Верховної Ради 

України, співпрацю з комітетами Верховної Ради України; 
 
погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету 

Міністрів України з питань, що належать до сфери діяльності Укрдержархіву; 
 
організовує контроль за виконанням законів України, постанов Верховної 

Ради України, указів Президента України, актів та доручень Кабінету 
Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України; 

 
організовує підготовку пропозицій щодо вдосконалення законодавства у 

сфері архівної справи і діловодства, створення і функціонування СФД; 
 
веде переговори та підписує відповідно до повноважень, наданих в 

установленому порядку, міжнародні договори; 
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забезпечує охорону державної таємниці в апараті Укрдержархіву, в
центральних державних архівних установах, спеціальних установах СФД, що
належать до сфери управління Укрдержархіву, виконує функції державного 
експерта з питань таємниць; 

спрямовує і координує діяльність першого заступника і заступника
Голови Укрдержархіву, керівників структурних підрозділів центрального
апарату Укрдержархіву, керівників центральних державних архівних установ, 
спеціальних установ СФД, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, 
державних архівах областей, міст Києва і Севастополя; 

очолює колегію та науково-видавничу раду Укрдержархіву; 

організовує формування і супроводження бюджетного запиту Укрдержархіву, 
раціональне і економне витрачання бюджетних коштів, розвиток економіки
архівної справи, системи СФД; 

координує діяльність щодо розвитку матеріально-технічної бази
державних архівних установ, спеціальних установ СФД; 

затверджує положення про спеціальні установи СФД та за погодженням з
Міністром юстиції України - положення про Державний департамент СФД; 

призначає на посади та звільняє з посад керівників центральних державних
архівних установ, спеціальних установ СФД; погоджує призначення на посади
та звільнення з посад керівників місцевих державних архівних установ; 

призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром
юстиції України керівників і заступників керівників структурних підрозділів
Укрдержархіву, призначає на посади та звільняє з посад інших працівників
апарату Укрдержархіву; 

затверджує звіти про виконання планів Укрдержархіву; 

затверджує за погодженням з Міністерством юстиції України структуру
Укрдержархіву; 

затверджує за погодженням з Міністерством фінансів України штатний
розпис та кошторис  Укрдержархіву; 

приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів;  

присвоює відповідно до законодавства працівникам Укрдержархіву ранги
державних службовців; 
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представляє працівників апарату Укрдержархіву та установ, що належать 
до сфери його підпорядкування, які особливо відзначились у роботі, до 
нагородження державними нагородами України, Почесною грамотою 
Кабінету Міністрів України, заохочувальними відзнаками Прем’єр-міністра 
України, Міністерства юстиції України та Укрдержархіву; 

 
порушує в установленому порядку питання про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності першого заступника та заступника Голови 
Укрдержархіву у разі неналежного виконання ними своїх обов’язків; 

 
видає від імені Укрдержархіву довіреності на ведення справ у судах, 

стороною в яких є Укрдержархів; 
 
підписує накази, які, в межах своїх повноважень на основі та на 

виконання актів законодавства, видає Укрдержархів;  
 
підписує листи, що надсилаються Президенту України, Голові Верховної 

Ради України, Прем’єр-міністру України, Главі Адміністрації Президента 
України, народним депутатам України, Комітетам Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України, Раді національної безпеки і оборони України, 
керівникам центральних органів виконавчої влади, Голові Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської і 
Севастопольської міських державних адміністрацій;  

 
здійснює відповідно до законодавства інші функції та повноваження з 

питань, що належать до сфери діяльності Укрдержархіву; 
 
контролює роботу фінансово-економічного управління, відділу кадрового 

забезпечення, сектору нормативно-правового забезпечення, сектору режимно-
секретної та мобілізаційної роботи. 

 
Перший заступник Голови Укрдержархіву Кісіль І. М.: 

 
координує і спрямовує діяльність державних архівних установ із 

формування Національного архівного фонду, управління архівною справою і 
діловодством на підприємствах, в установах і організаціях; очолює 
Центральну експертно-перевірну комісію Укрдержархіву; 

 
координує і спрямовує діяльність державних архівних установ із 

забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду та 
ведення їх державного обліку; очолює Центральну комісію Державної 
архівної служби з контролю за наявністю, станом та розшуком документів 
Національного архівного фонду; 
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забезпечує співпрацю з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування 
у процесі виконання завдань, покладених на Укрдержархів; 

 
координує підготовку пропозицій щодо створення галузевих державних 

архівів та здійснення контролю за дотриманням ними архівного 
законодавства; 

 
координує взаємодію з Радою директорів центральних державних 

архівних установ України; 
 
координує науково-інформаційну, видавничу і міжнародну діяльність 

Укрдержархіву, архівних установ, спеціальних установ СФД; 
 
забезпечує публічність і прозорість діяльності Укрдержархіву, бере 

участь у заходах, пов’язаних з висвітленням діяльності Укрдержархіву, 
інформуванням громадськості про підготовку проектів документів з метою 
формування громадської думки щодо підтримки державної політики у сфері 
архівної справи, діловодства, системи СФД; організовує проведення в 
Укрдержархіві роботи зі зверненнями громадян; 

 
організовує функціонування та наповнення веб-сайту Укрдержархіву; 
 
організовує взаємодію з Громадською радою при Укрдержархіві, Спілкою 

архівістів України; 
 
координує роботу науково-експертної ради Укрдержархіву та наукову 

роботу державних архівних установ; 
 
організовує видання журналу «Архіви України», «Вісника Державної 

архівної служби України»; 
 
координує роботу щодо нормативно-методичного забезпечення 

діяльності архівних установ, спеціальних установ СФД; 
 
координує діяльність Українського науково-дослідного інституту 

архівної справи і документознавства, Науково-дослідного, проектно-
конструкторського та технологічного інституту мікрографії, Центрального 
державного архіву вищих органів влади та управління, Центрального 
державного архіву громадських об’єднань, Центрального державного архіву-
музею літератури і мистецтва, Державної наукової архівної бібліотеки, м. 
Київ; Державного центру збереження документів Національного архівного 
фонду; 
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контролює роботу Департаменту діловодства, формування, зберігання та 
обліку документів Національного архівного фонду, Департаменту організації 
архівної роботи. 

 
Заступник Голови Укрдержархіву Бондарчук І. В.: 
 
забезпечує взаємодію з Верховною радою України та її органами; 
 
забезпечує взаємодію апарату Укрдержархіву із Секретаріатом Кабінету 

Міністрів України, Адміністрацією Президента України, міністерствами, 
іншими центральними органами виконавчої влади у процесі виконання 
завдань, покладених на Укрдержархів; 

 
забезпечує взаємодію з Міністерством юстиції України у питаннях 

координації і спрямування ним діяльності Укрдержархіву; 
 
здійснює керівництво центральним апаратом Укрдержархіву; очолює 

атестаційну комісію, конкурсну комісію, комісію з питань формування 
кадрового резерву для державної служби; 

 
координує діяльність Укрдержархіву і державних архівних установ з 

інформатизації архівної справи; організовує роботу щодо впровадження 
електронного діловодства та електронного урядування; 

 
забезпечує функціонування системи надання адміністративних послуг; 
 
організовує і координує правову роботу в Укрдержархіві та державних 

архівних установах;  
 
організовує роботу щодо запобігання проявам корупції в Укрдержархіві, 

центральних державних архівних установах, спеціальних установах СФД; 
 
забезпечує управління об’єктами державної власності, що належать до 

сфери управління Укрдержархіву; 
 
здійснює контроль за дотриманням в Укрдержархіві, центральних 

державних архівних установах, спеціальних установах СФД вимог 
законодавства у сфері державних закупівель; 

 
організовує і координує роботу з питань охорони та гігієни праці, 

створення належних умов праці в державних архівних установах, спеціальних 
установах СФД; 

 
забезпечує реалізацію захисту прав інвалідів в Укрдержархіві, 

центральних державних архівних установах, спеціальних установах СФД; 
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забезпечує реалізацію гендерної політики у Укрдержархіві, центральних 

державних архівних установах, спеціальних установах СФД; 
 
організовує заходи щодо цивільного захисту та мобілізаційної підготовки 

Укрдержархіву, центральних державних архівних установ, спеціальних 
установ СФД у надзвичайних ситуаціях;  

 
здійснює контроль за дотриманням в Укрдержархіві вимог законодавства 

до роботи з документами обмеженого доступу; 
 
координує і спрямовує діяльність Центрального державного історичного 

архіву, м. Київ, Центрального державного історичного архіву, м. Львів; 
Центрального державного кінофотофоноархіву, Центрального державного 
науково-технічного архіву, Центрального державного електронного архіву; 
Центрального державного архіву зарубіжної україніки; Дирекції з 
експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ; 

 
контролює роботу Державного департаменту страхового фонду 

документації, Департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку 
документів Національного архівного фонду (питання впровадження 
електронного діловодства та електронного урядування). 

 
2. Голова, перший заступник Голови і заступником Голови 

Укрдержархіву відповідно до розподілу обов’язків розглядають звернення 
громадян; ведуть прийом громадян з особистих питань. 

 
3. Перший заступник та заступник Голови Укрдержархіву: 
відповідно до компетенції організовують та контролюють виконання 

законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, 
доручень і наказів Міністерства юстиції України, а також наказів 
Укрдержархіву та доручень Голови Укрдержархіву; 

 
здійснюють контроль за виконанням структурними підрозділами 

Укрдержархіву, державними архівними установами, спеціальними установами 
СФД планів роботи; 

 
здійснюють координацію роботи всіх структурних підрозділів 

Укрдержархіву з питань, що належать до їх компетенції;  
 
відповідно до компетенції забезпечують підготовку та опрацювання в 

установленому порядку проектів законів України, актів Президента України 
та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції, наказів, що 
приймаються Укрдержархівом, інших документів і подають їх на розгляд 
Голові Укрдержархіву; 
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беруть в установленому порядку участь у роботі дорадчих та інших 

органів Верховної Ради України, Адміністрації Президента України та 
Кабінету Міністрів України; 

 
вносять пропозиції Голові Укрдержархіву щодо призначення на посади та 

звільнення з посад відповідно до законодавства керівників та інших 
працівників безпосередньо підпорядкованих їм структурних підрозділів 
Укрдержархіву;  

 
вносять пропозиції Голові Укрдержархіву про присвоєння в 

установленому порядку керівникам та іншим працівникам безпосередньо 
підпорядкованих їм структурних підрозділів Укрдержархіву відповідних 
рангів державних службовців, заохочення та притягнення їх до 
дисциплінарної відповідальності. 

 
 

______________________________ 
 




