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Про стан реалізації проекту зі 

збирання усної історії та створення 

колекції документів особового 

походження учасників подій, які 

відбуваються на Сході України. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан реалізації проекту 

«Пам’ятайте героїв АТО» зі збирання усної історії та створення колекції 

документів особового походження учасників подій, які відбуваються на Сході 

України колегія Державного архіву Луганської області відзначає, що збирання 

та збереження документів з новітньої історії, зокрема сучасного періоду є 

пріоритетним напрямком роботи архівних установ області. 

На сьогодні 11 архівних установ області, а саме: архівні відділи 

Біловодської, Кремінської, Марківської, Міловської, Попаснянської, 

Сватівської, Станично-Луганської, Троїцької райдержадміністрацій та 

Лисичанської, Сєвєродонецької міських рад активно взяли участь у реалізації 

зазначеного проекту. 

Було створено 8 фондів особового походження та 3 колекції документів 

періоду проведення ООС (АТО) в Луганській та Донецькій областях. 

Архівні відділи Білокуракинської, Новоайдарської, Новопсковської, 

Старобільської райдержадміністрацій та Рубіжанської міської ради здійснили 

заходи щодо виявлення та встановлення контактів з учасниками бойових дій та 

свідками подій на сході України, а також з родинами загиблих героїв. 

Всі зібрані документи стануть джерельною базою для науковців, 

краєзнавців, студентів щодо дослідження історії України початку ХХІ століття, 

а також будуть залучаться до виставкових, науково-дослідницьких та 

видавничих проектів. 

Керуючись законами України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

указами Президента України від 12.06.2015 № 334 «Про заходи щодо 

поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» та  

від 13.10.2015 № 580 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2016-2020 роки», розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України від 18.10.2017 № 743 «Про затвердження плану дій щодо реалізації 

Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 

роки» та від 23.09.2015 № 998-р «Про заходи з увічнення пам’яті захисників 

України на період до 2020 року», з метою збереження пам’яті про живих і 

полеглих воїнів – учасників ООС (АТО), вшанування їх подвигу, поповнення 
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джерельної бази історії України періоду незалежності, 

 

КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИРІШИЛА:  
 

1. Інформацію заступника директора – головного зберігача фондів 

Держархіву Лисенко Т.А. про стан реалізації проекту зі збирання усної історії 

та створення колекції документів особового походження учасників подій, які 

відбуваються на Сході України прийняти до відома. 
 

2. Архівним відділам Білокуракинської (Дехтярьова В.М.), Новоайдарської 

(Піддубна О.М.), Новопсковської (Должков Є.І.), Старобільської (Пасько Л.П.) 

райдержадміністрацій та Рубіжанської (Кувічинська В.Б.), Лисичанської 

(Гайдук О.М.) міських рад: 

1) завершити роботу щодо створення фондів особового походження на 

героїв ООС (АТО) та подати довідковий апарат на розгляд ЕПК Держархіву - 

до 31.12.2019; 

2) завершити роботу щодо створення колекцій документів періоду 

проведення ООС (АТО) в Луганській та Донецькій областях та подати 

довідковий апарат на розгляд ЕПК Держархіву - до 31.12.2019. 
 

3. Архівним відділам Біловодської (Юрченко С.М.), Кремінської 

(Васильєва Г. Б.), Марківської (Сафронова Н.М.), Попаснянської  

(Хащенко К.В.), Сватівської (Ланіна Т. В.), Троїцької (Ніколенко Л. М.) 

райдержадміністрацій та Сєвєродонецької (Полякова Е.О.) міської ради 

завершити роботу щодо створення колекцій документів періоду проведення 

ООС (АТО) в Луганській та Донецькій областях та подати довідковий апарат на 

розгляд ЕПК Держархіву - до 31.12.2019; 

 

4. Заступнику директора – головному зберігачу фондів Держархіву 

Лисенко Т.А., відділу формування, комплектування НАФ та діловодства 

Держархіву (Овчаренко С.Ф.) постійно надавати науково-методичну та 

практичну допомогу вище зазначеним установам в організації створення фондів 

особового походження та колекцій документів; 
 

5. Відділу організації, координації архівної справи та інформаційного 

забезпечення Держархіву (Кривицька В.В.) розмістити дане рішення на 

офіційному веб-сайті Держархіву. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

директора Держархіву Тріщун С.О. та заступника директора – головного 

зберігача Держархіву фондів Лисенко Т.А.  

 

Голова колегії       К. БЕЗГИНСЬКА 

   

Секретар колегії    В. КРИВИЦЬКА 
 


