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ОФІЦІЙНІ АКТИ ВИЩІХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 серпня 2018 р. № 617-р  

Київ 

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку 

електронного урядування в Україні 

 

1. Затвердити план заходів з реалізації Концепції розвитку електронного 

урядування в Україні, що додається. 

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 

обласним, Київській міській держадміністраціям: 

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Державному 

агентству з питань електронного урядування інформацію про стан виконання 

плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та 

подання у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України; 

забезпечувати можливість використання інформаційно-

телекомунікаційних систем особами з інвалідністю, насамперед з порушенням 

зору та слуху. 

 

 

Прем'єр-міністр 

України 

 

 

В. ГРОЙСМАН 

  

  

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/617-2018-%D1%80#n10
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/617-2018-%D1%80#n10
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

04.07.2018  № 2277/5 

 

 
Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

06 липня 2018 р.  

за № 791/32243 

Про затвердження Змін до Правил організації діловодства та 

архівного зберігання документів у державних органах, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях 
 

Відповідно до абзацу третього пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 

Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIIІ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними 

особами та фізичними особами - підприємцями», статті 31 Закону України 

«Про Національний архівний фонд та архівні установи», підпункту 2пункту 3 

Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (із змінами),  

НАКАЗУЮ:  

 

1. Затвердити Зміни до Правил організації діловодства та архівного 

зберігання документів у державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених 

наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 

736/27181, що додаються. 

2. Департаменту взаємодії з органами державної влади (Лозінський І.С.) 

подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента 

України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади». 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Чернишова Д.В. 

Міністр                             П. ПЕТРЕНКО 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1982-19#n60
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493/92
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

28.08.2018  № 2805/5 

 

 
Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

31 серпня 2018 р.  

за № 991/32443 

Про затвердження Порядку підготовки документальних публікацій 

Відповідно до статті 18 Закону України «Про Національний архівний фонд 

та архівні установи», 

 НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити Порядок підготовки документальних публікацій, що 

додається. 

2. Департаменту взаємодії з органами державної влади (Лозінський І.С.) 

подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента 

України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади». 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Чернишова Д.В. 

 

 

Перший заступник Міністра Н. БЕРНАЦЬКА 

  

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0991-18/conv#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493/92
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ОФІЦІЙНІ АКТИ ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

 

 
ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

 

03.07.2018                                              Київ                                                   № 21/1 

 

Про затвердження Графіка 

Проведення «горячої» телефонної  

лінії Державної архівної служби  

України на друге півріччя  

2018 року 

 

Відповіно до Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 

«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування» та з метою підвищення ефективності роботи 

Державної архівної служби України зі зверненями громадян, об’єктивного, 

всебічного та вчасного їх розгляду відповідно до вимог законодавства України 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Затвердити Графік проведення «гарячої» телефонної лінії Державної архівної 

служби України (далі – Укрдержархів) на друге півріччя 2018 року, що 

додається. 

 

2. Керівникам структурних підрозділів Укрдержархіву забезпечити участь 

уповноважених представників у роботі «гарячої» телефонної лінії Державної 

архівної служби України. 

 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Голова                                                                                       Т. БАРАНОВА 
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ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

 

11.12.2018                                              Київ                                              № 83 

 

Про затвердження плану  

виставкової діяльності 

 

Відповідно до підпункту 37 пункту 4 Положення про Державну Архівну 

службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 

жовтня 2015 року № 870, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити План виставкової діяльності Державної архівної служби 

України та державних архівів на 2019 рік. 

 

2. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника Голови 

Укрдержархіву Бондарчука І.В. 

, 

 

 

 

 

 

 

Голова                                                                                        Т. БАРАНОВА  
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ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

      

13.12.2018                                              Київ                                                  № 85 

 

Про затвердження уніфікованих форм 

планової та звітної документації 

 

Відповідно статті 28 Закону України «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи», підпунктів 5 та 42 пункту 4 Положення про Державну 

архівну службу України, затвердженого постановою Кабінету МіністрівУкраїни 

від 21 жовтня 2015 р. № 870, та з метою забезпечення надання центральними 

державними архівами України, мисцевими державними архівними установами 

(далі – архівні установи), науково-дослідними установами, що належать до 

сфери управління Державної архівної служби України, звітності до Державної 

архівної служби України з основної діяльності 

 

НАКАЗУЮ: 

 

Затвердити такі, що додаються, уніфіковані форми звітної документації 

архівних установ, тематичних планів науково-дослідних установ, що належать 

до сфери управління Державної архівної служби України: 

 

1) звіт про роботу архівної установи та виконання плану розвитку архівної 

справи за рік (форма № 1); 

2) звіт про виконання плану наукової та методичної роботи за рік (форма 

№ 2); 

3) звіт про виконання плану публікаційної роботи за рік (форма № 3); 

4) звіт про стан і обсяг документів Національного архівного фонду, що 

зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб - джерел формування 

НАФ, архівних установах, заснованих фізичними особами та/або юридичними 

особами приватного права, приватних архівних зібраннях (форма № 4); 

5) звіт про мережу архівних установ (форма № 5); 

6) звіт про виконання тематичного плану науково-дослідних робіт, що 

виконуються Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та 

документознавства за рахунок коштів Державного бюджету України за рік 

(форма № 6); 

7) звіт про виконання тематичного плану науково- дослідних робіт, що 

виконуються Науково-дослідним, проектно-конструкторським та 

технологічним інститутом мікрографіі за рахунок коштів Державного бюджету 

України за рік (форма № 7); 
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8) звіт про виконання плану роботи ДЦЗД НАФ щодо забезпечення 

збережності документів за рік (форма № 8); 

9) звіт про виконання плану роботи ДНАБ, м. КИЇВ за рік (форма № 9); 

10) звіт про виконання плану роботи ДЕКС ЦДА України за рік (форма  

№ 10); 

11) тематичний план науково-дослідних робіт, що виконуються 

Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та 

документознавства за рахунок коштів Державного бюджету України на рік 

(форма № 1-т); 

12) тематичний план науково - дослідних робіт, що виконуються Науково - 

дослідним, проектно-конструкторським та технологічним інститутом 

макрографії за рахунок коштів Державного бюджету України на рік  

(форма 2-т). 

 

2. Відділу взаємодії із державними органами та інформаційно- 

аналітичного забезпечення (Сорока К.Г.) забезпечити впровадження 

уніфікованих форм планової та звітної документації у діяльність архівних 

установ та наукових установ, що належать до сфери управління Державної 

архівної служби України. 

 

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету архівів 

України від 12.11.2008 № 222 «Про затвердження збірника» форм «Планово- 

звітна документація державних архівних установ України». 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 

Державної архівної служби України Бондарчука І. В.  

 

 

 

 

Голова                                                                                      Т. БАРАНОВА  
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ОФІЦІЙНІ АКТИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ - 

ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ- 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

 

31.07.2018                                        м. Сєвєродонецьк                                 № 577 

 

Про затвердження Інструкції  

з діловодства в обласній  

державній адміністрації 

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» на 

виконання пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 

«Деякі питання документування управлінської діяльності»: 

 

1. Затвердити Інструкцію з діловодства в обласній державній адміністрації 

(дплі – Інструкція) 

 

2. Визнати таким, що втратили чинність: 

розпорядження голови облдержадміністрації від 12.03.2012 № 241 «Про 

затвердження Інструкції діловодства в обласній державній адміністрації»;  

пункт 2 розпорядження голови облдержадміністрації від 31.01.2013 № 93 

про внесення змін до деяких розпоряджень голови облдержадміністрації»; 

розпорядження голови облдержадміністрації від 23.01.2015 № 9 «Про 

внесення змін до Інструкції з діловодства в обласній державній адміністрації». 

 

3. Вважати, що абзац другий пункту 1, абзац перший пункту 3 Інструкції 

набирають чинності з моменту застосування в облдержадміністрації 

електронного документообігу.  

 

 

 

Голова обласної державної  

адміністрації – керівника обласної  

військово-цивільної адміністрації                                               Ю. ГАРБУЗ 
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РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

 

 

19.09.2018      Сєвєродонецьк № 4/1  

   

Про підсумки комплексних перевірок роботи служб діловодства, 

експертних комісій та архівних підрозділів Департаменту регіонального 

розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження  

облдержадміністрації, Луганського обласного державного нотаріального архіву, 

комунального закладу «Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою 

військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус ім. Героїв Молодої 

гвардії» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки комплексних 

перевірок діяльності служб діловодства, експертних комісій та архівних 

підрозділів Департаменту регіонального розвитку, промисловості, 

інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної державної 

адміністрації, Луганського обласного державного нотаріального архіву, 

комунального закладу «Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою 

військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої 

гвардії» визначаємо наступне  

Робота з документами в діловодстві установ ведеться на підставі інструкції 

з діловодства, номенклатури справ та положення про експертну комісію. 

У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України  

від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської 

діяльності» на сьогодні розробляється індивідуальна інструкція з діловодства 

згідно з вимогами чинного законодавства в Луганському обласному державному 

нотаріальному архіві. 

В Департаменті регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та 

енергозбереження облдержадміністрації поточне діловодство ведеться 

відповідно до індивідуальної інструкції з діловодства, яка погоджена ЕПК 

Держархіву Луганської області (протокол від 27.06.2018 № 6). 

Комунальний заклад «Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою 

військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої 

гвардії» у поточному діловодстві керується індивідуальною інструкцією з 

діловодства, яка погоджена ЕПК Держархіву Луганської області (протокол ЕПК 

від 20.08.2018 № 8). На сьогодні триває робота з розробки номенклатури справ, 

яку після схвалення на засіданні ЕК необхідно надати на розгляд ЕПК 
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Держархіву. 

Також, у даному закладі триває робота з науково - технічного опрацювання 

документів за 2014-2016 роки. Складено описи справ постійного зберігання та 

описи справ з кадрових питань (особового складу), проведено роботу з 

формування документів у справи, які потребують оправлення у тверді 

обкладинки. Довідковий апарат потребує надання на погодження ЕПК 

Держархіву. 

У всіх установах складаються плани та звіти роботи експертної комісії і 

архіву. 

Керуючись Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи», Правилами роботи архівних установ України, затвердженими 

наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 10.04.2013 за № 584/23116, Правилами 

організації діловодства та архівного зберігання документів у державних 

органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 

2015 року № 1000/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 

2015 року за № 736/27181, з метою організації і вдосконалення роботи 

діловодних служб, архівних підрозділів та експертних комісій підприємств, 

установ, організацій та надання їм організаційно-методичної допомоги з 

основних питань діяльності, 

 

КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИРІШИЛА:  
 

1. Інформацію начальника відділу формування, комплектування НАФ та 

діловодства Державного архіву Луганської області Овчаренко С.Ф. про 

підсумки комплексних перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій 

та архівних підрозділів Департаменту регіонального розвитку, промисловості, 

інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної державної 

адміністрації, Луганського обласного державного нотаріального архіву, 

комунального закладу «Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою 

військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої 

гвардії» прийняти до відома. 

 

2. Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та 

енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації (Шелест С.Г.): 

1) виділити та обладнати приміщення під архів відповідно до вимог 

розділу VIII Правил організації діловодства та архівного зберігання документів 

у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України 

від 18 червня 2015 року № 1000/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 22 червня 2015 року за № 736/27181 до 30 грудня 2018 року; 

2) вести поточне діловодство згідно з номенклатурою справ та інструкцією 

з діловодства, розробленою відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 17 січня 2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської 
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діяльності»; 

3) забезпечити виконання плану роботи експертної комісії та архіву 

установи ; 

4) голові експертної комісії не рідше одного разу на рік проводити 

засідання експертної комісії та оформлювати їх відповідними протоколами; 

5) відповідальному за роботу архіву та ведення діловодства перевіряти 

правильність формування та оформлення справ відповідно до індивідуальної 

номенклатури справ та інструкцією з діловодства. 

 

3. Луганському обласному державному нотаріальному архіву Головного 

територіального управління юстиції у Луганській області (Ковальов А.О.):  

1) дообладнати приміщення під архів відповідно до вимог розділу VIII 

Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних 

органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України  

від 18 червня 2015 року № 1000/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 22 червня 2015 року за №736/27181 до 30 грудня 2018 року; 

2) вести поточне діловодство відповідно до номенклатури справ та 

інструкції з діловодства, яку необхідно привести у відповідність до постанови 

Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 № 55 «Деякі питання 

документування управлінської діяльності» та надати на погодження ЕПК 

Держархіву області; 

3) голові експертної комісії не рідше одного разу на рік проводити 

засідання експертної комісії та оформлювати їх відповідними протоколами; 

4) Складати плани та звіти про виконання планів роботи архіву та 

експертної комісії; 

5) відповідальному за роботу архіву та ведення діловодства перевіряти 

правильність формування та оформлення справ у поточному діловодстві згідно 

з номенклатурою справ та інструкцією з діловодства. 

 

4. Комунальному закладу «Луганський обласний ліцей-інтернат з 

посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв 

Молодої гвардії» (Ємбаков В.Є.): 

1) надати на розгляд ЕПК Державного архіву Луганської області 

номенклатуру справ на 2019 рік до 30 листопада 2018 року; 

2) завершити науково – технічне опрацювання документів за  

2014-2016 роки та надати довідковий апарат на розгляд ЕПК Держархіву області 

до 30 листопада 2018 року; 

3) виділити та обладнати приміщення під архів відповідно до вимог розділу 

VIII Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України  

від 18 червня 2015 року № 1000/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 22 червня 2015 року за №736/27181 до 30 грудня 2018 року; 

4) вести поточне діловодство згідно з номенклатурою справ та інструкцією 
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з діловодства, розробленою відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 17 січня 2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської 

діяльності»; 

5) забезпечити виконання плану роботи експертної комісії та архіву; 

6) голові експертної комісії не рідше одного разу на рік проводити 

засідання експертної комісії та оформлювати їх відповідними протоколами; 

7) Відповідальному за ведення діловодства не рідше 1 разу на рік 

перевіряти правильність формування та оформлення справ у поточному 

діловодстві, згідно з номенклатурою справ та інструкцією з діловодства. 

 

5. Заступнику директора – головному зберігачу фондів Державного архіву 

Луганської області Лисенко Т.А., відділу формування, комплектування 

Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Луганської 

області (Овчаренко С.Ф.): 

1) постійно надавати науково-методичну та практичну допомогу вище 

зазначеним установам в організації усунення недоліків у їх діяльності; 

2) передбачити проведення в порядку контролю, перевірок виконання 

даного рішення колегії вказаними установами у IV кварталі 2019 року. 

 

6. Відділу організації, координації архівної справи та інформаційного 

забезпечення Державного архіву Луганської області (Кривицька В.В.) 

розмістити дане рішення на офіційному веб-сайті Державного архіву. 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

директора Державного архіву Луганської області Тріщун С.О. та заступника 

директора – головного зберігача фондів Державного архіву Луганської області 

Лисенко Т.А.  

 

 

 

Голова колегії     К. БЕЗГИНСЬКА 

   

Секретар колегії  В. КРИВИЦЬКА 
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ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

 

19.09.2018                                Сєвєродонецьк                               № 4/2 

 

Про підсумки комплексної перевірки діяльності архівного відділу Лисичанської 

міської ради, контрольної перевірки архівного відділу Сватівської 

райдержадміністрації та тематичної перевірки комунальної установи 

Нидньодуванської селищної ради «Трудовий архів територіальних громад 

Сватівського району» 

 

Заслухавши та обговоривши результати комплексної перевірки діяльності 

архівного відділу Лисичанської міської ради, контрольної перевірки архівного 

відділу Сватівської райдержадміністрації та тематичної перевірки комунальної 

установи Нидньодуванської селищної ради «Трудовий архів територіальних 

громад Сватівського району», колегія Держархіву відзначає, що одним із 

важливих напрямів роботи Державного архіву є контроль за діяльністю 

архівних установ області. 

Під час комплексної перевірки архівного відділу Лисичанської міської 

ради (13.07.2018) виявлено, що архівний відділ не є юридичною особою 

публічного права, що суперечить вимогам чинного законодавства у сфері 

архівної справи та діловодства; кількість приборів для вимірювання 

температурно - вологісного режиму та засобів первинного пожежогасіння, 

Інструкція про порядок доступу до приміщень архівного відділу, Інструкція з 

обліку документів Національного архівного фонду в архівному відділі не 

відповідають вимогам чинного законодавства. 

В архівному відділі відсутня система кондиціювання та вентиляції повітря. 

Враховуючи рекомендації Державної архівної служби України щодо 

повноти списків підприємств, установ, організацій, які передають, не 

передають документи Національного архівного фонду до архівного відділу та у 

діяльності яких не утворюються документи НАФ необхідно переглянути 

списки і за необхідності внести зміни. 

З метою виконання рішення колегії Державного архіву Луганської області 

від 06.09.2017 № 3/2 «Про підсумки комплексної перевірки діяльності 

архівного відділу Сватівської  райдержадміністрації, контрольних перевірок 

архівних відділів Марківської і Троїцької райдержадміністрацій та тематичної 

перевірки комунальної установи Кремінської міської ради «Трудовий архів 

територіальних громад району»», на час контрольної перевірки 29.05.2018, 

архівним відділом Сватівської райдержадміністрації здійснено низку заходів 

щодо усунення недоліків, виявлених під час комплексної перевірки 16.05.2017, 

а саме: заповнено вакантну посаду головного спеціаліста архівного відділу; 

проведено ремонтні роботи в архівному відділі; встановлено охоронно-

пожежну сигналізацію «ОРІОН-4ТІ.2»; здійснено перезарядку вогнегасників; 

приведено у відповідність до вимог чинного законодавства Положення про 
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архівний відділ Сватівської райдержадміністрації, облікові документи; 

розроблено Інструкцію з обліку документів в архівному відділі; прийнято на 

державне зберігання 292 од.зб. документів НАФ; завершено роботу щодо 

розробки та затвердження номенклатур справ юридичних осіб – джерел 

комплектування архівного відділу; активізовано роботу з каталогізації 

документів Національного архівного фонду; переглянуто зміни до списку 

юридичних осіб – джерел формування НАФ та внесено зміни; покращено стан 

упорядкування документів юридичних осіб - джерел формування НАФ; 

розпочато роботу щодо науково-технічного опрацювання документів сільських 

та селищних рад району; проведено роботу з картування документів НАФ у 

пристосовані коробки; розпочато роботу щодо організації розшуку та науково-

технічного опрацювання документів Національного архівного фонду та з 

особового складу 14 колгоспів Сватівського району з 1980 року до часу їх 

ліквідації. 

Тематична перевірка комунальної установи Нижньодуванської селищної 

ради «Трудовий архів територіальних громад Сватівського району» 

здійснювалась з метою оцінки окремих напрямів діяльності: додержання вимог 

Правил роботи архівних установ України, затвердженими наказом Міністерства 

юстиції України від 08.04.2013 № 656/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 10.04.2013 за № 584/23116 (зі змінами), щодо обліку документів в 

архіві та Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та 

фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок 

(копій, витягів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України  

від 02.03.2015 № 295/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

04.03.2015 за № 251/26696 й надання організаційно-методичної допомоги. 

На час тематичної перевірки комунальної установи Нижньодуванської 

селищної ради «Трудовий архів територіальних громад Сватівського району» 

(29.05.2018) виявлено, що Положення про комунальну установу та облікові 

документи не відповідають вимогам чинного законодавства; заповненість 

стелажного обладнання становить 100 %; архівосховище не обладнано 

пожежною сигналізацією; лабораторні вимірювання технічного стану 

електромережі та електрообладнання не проведено; відсутні листи на 

приймання справ до архівної установи, аркуші та картки фондів у справах 

фондів, книга вибуття документів і другі примірники архівних довідок (копій, 

витягів), виданих на запити юридичних і фізичних осіб.  

Керуючись Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи», Правилами роботи архівних установ України, затвердженими 

наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 10.04.2013 за № 584/23116 (зі змінами), 

враховуючи Порядок проведення перевірок стану архівної справи в архівних 

установах України, затверджений наказом Міністерства юстиції України  

від 23.01.2015 № 89/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

23.01.2015 за № 80/26525 та з метою вдосконалення роботи архівних установ 

області та надання їм організаційно-методичної допомоги з основних  питань 

діяльності,  
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КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника відділу організації, координації архівної справи 

та інформаційного забезпечення Кривицької В.В. про підсумки комплексної 

перевірки діяльності архівного відділу Лисичанської міської ради, контрольної 

перевірки архівного відділу Сватівської райдержадміністрації та тематичної 

перевірки комунальної установи Нидньодуванської селищної ради «Трудовий 

архів територіальних громад Сватівського району» прийняти до відома. 

 

2. Рекомендувати голові Лисичанської міської ради Шиліну С.І. вжити 

необхідних заходів щодо: 

1) надання архівному відділу статусу юридичної особи публічного права 

відповідно до вимог чинного законодавства до 01.12.2018; 

2) встановлення системи кондиціювання та вентиляції повітря протягом 

2018-2019 років, придбання приборів для вимірювання температурно - 

вологісного режиму в архівосховищах до 01.12.2018. 

 

3. Голові Сватівської райдержадміністрації Мухтарову Д.Х. вирішити 

питання щодо проведення заміру опору електроізоляції електромережі та 

електрообладнання архівного відділу до 01.12.2018; 

 

4. Рекомендувати голові Нижньодуванської селищної ради Росляку В.М. 

вжити необхідних заходів щодо: 

1) встановлення охороно-пожежної сигналізації в комунальній установі 

Нижньодуванської селищної ради «Трудовий архів територіальних громад 

Сватівського району» протягом 2018-2019 років; 

2) виділення додаткового приміщення під архівосховище та обладнання 

його відповідно до вимог чинного законодавства до 01.12.2018; 

3) проведення заміру опору електроізоляції електромережі та 

електрообладнання комунальної установи до 01.12.2018. 

 

5. Начальнику архівного відділу Лисичанської міської ради Гайдук О.М.: 

1) привести Порядок доступу до приміщень, Інструкцію про заходи 

пожежної безпеки в приміщеннях архівного відділу, Інструкцію з обліку 

документів в архівному відділі Лисичанської міської ради; облікові документи 

архівного відділу, у тому числі бібліотечного фонду, до вимог чинного 

законодавства до 25.12.2019; 

2) постійно здійснювати перегляд та у разі потреби вносити зміни до 

списків підприємств, установ організацій – джерел формування НАФ, які 

передають і не передають документи до архівного відділу та у діяльності яких 

не утворюються документи НАФ; 

3) організувати роботу щодо приведення у відповідність до чинного 

законодавства інструкцій з діловодства юридичних осіб джерел формування 

Національного архівного фонду до 01.12.2018; 
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4) проінформувати Держархів про виконання даного рішення до 

25.12.2018. 

 

6. Начальнику архівного відділу Сватівської райдержадміністрації  

Ланіній Т.В.: 

1) завершити роботу щодо науково-технічного опрацювання документів 

Національного архівного фонду, з кадрових питань (особового складу) 

районної, селищної та сільських рад відповідно до чинного законодавства до 

01.12.2018 та прийняти документи Національного архівного фонду на державне 

зберігання протягом 2019 року; 

2) завершити роботу щодо організації розшуку, науково-технічного 

опрацювання документів Національного архівного фонду та з особового складу 

14 колгоспів Сватівського району з 1980 року до часу їх ліквідації та приймання 

на державне зберігання документи Національного архівного фонду протягом 

2018-2019 років; 

3) проінформувати Держархів про виконання даного рішення до 

25.12.2018, 01.05.2019. 

 

7. Директору комунальної установи Нижньодуванської селищної ради 

«Трудовий архів територіальних громад Сватівського району»  

Липчанській Т.П.: 

1) привести Положення про комунальну установу Нижньодуванської 

селищної ради «Трудовий архів територіальних громад Сватівського району» 

до вимог чинного законодавства до 01.10.2018; 

2) постійно виконувати планові показники, які передбачені Планом 

розвитку архівної справи комунальної установи Нижньодуванської селищної 

ради «Трудовий архів територіальних громад Сватівського району»; 

3) постійно додержуватися вимог Порядку виконання архівними 

установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних 

документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів), затверджених 

наказом Міністерства юстиції України від 02.03.2015 № 295/5, зареєстрованим 

в Міністерстві юстиції України 04.03.2015 за № 251/26696; 

4) забезпечити оформлення та ведення облікових документів відповідно до 

нормативних вимог, встановлених чинним законодавством до 01.10.2018; 

5) постійно здійснювати вимірювання показників температуро-вологісного 

режиму з занесенням показників до відповідного журналу;  

6) проінформувати Держархів про виконання даного рішення до 

25.12.2018. 

 

8. Відділу організації, координації архівної справи та інформаційного 

забезпечення Державного архіву Луганській області (Кривицька В.В.): 

1) постійно надавати необхідну методичну та консультаційну допомогу 

архівним установам в організації їх діяльності; 

2) розмістити дане рішення на веб-сайті Держархіву. 
 



22 

 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

директора Державного архіву Луганської області Тріщун С.О. та заступника 

директора – головного зберігача фондів Державного архіву Луганської області 

Лисенко Т.А. 

 

 

 

 

Голова колегії                                                                           К. БЕЗГИНСЬКА 

 

Секретар колегії                                                                       В. КРИВИЦЬКА 
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ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  КОЛЕГІЇ 

 
 

19.09.2018                     Сєвєродонецьк                               № 4/3 

  

Про забезпечення збереженості 

документів Національного архівного  

фонду у Держархіві та архівних  

установах області 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про забезпечення збереженості 

документів Національного архівного фонду в Держархіві та архівних установах 

області, колегія Держархіву відзначає, що забезпечення збереження документів 

НАФ, які утворилися в процесі діяльності юридичних та фізичних осіб 

залишається пріоритетним завданням архівних установ області. 

Станом на 01.09.2018 в архівних установах зберігається 2007 архівних 

фондів у кількості 172882 од. зб., у тому числі 169 фондів, 18187 од.зб у 

Держархіві. 

Для зберігання документів Держархів орендує два пристосованих 

архівосховища, загальною площею 143,7 м² у приміщенні ПрАТ 

«СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ НДІ ХІММАШ», яке обладнано охоронною 

сигналізацією та забезпечено позавідомчою охороною. Архівосховища 

Держархіву обладнані автоматичною пожежною сигналізацією (АУПС). 

Станом на 01.09.2018 архівні установи райдержадміністрацій та міських 

рад мають 36 пристосованих архівосховищ загальною площею 1384,5 м², з них: 

24 архівосховища обладнано охоронною сигналізацією, 28 - пожежною. 

Загальна протяжність стелажного обладнання Держархіву складає 843 пог. 

м., орієнтовна загальна місткість приміщень складає 22288 од.зб. Ступінь 

завантаженості архівосховищ становить 71%. 

Загальна протяжність стелажного обладнання архівних установ 

райдержадміністрацій та міських рад складає 3377,8 пог. м.  

Ступінь завантаженості архівосховищ архівного відділу Рубіжанської 

міської ради становить 98,7 %. 

Архівосховища Держархіву обладнані 5 порошковими вогнегасниками, 

архівних установ райдержадміністрацій та міських рад – 54. Діагностування та 

технічне обслуговування вогнегасників проводиться своєчасно. 

В архівосховищах архівних установ наявні інструкції з пожежної безпеки, 

схеми евакуації людей та документів, паспорти архівосховищ, схема 

розміщення документів. 

Для вимірювання температури та вологості повітря архівними установами 

використовуються гігрометри психрометричного типу ВИТ-1 та ВИТ-2. 

Вимірювання показників проводиться один раз на тиждень, із занесенням даних 

до  відповідного журналу.  
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Архівними установами заведені і ведуться реєстраційні журнали: закриття 

та розкриття архівосховищ; відвідування сховищ сторонніми особами; журнали 

видавання документів у тимчасове користування працівникам та журнал видачі 

документів у тимчасове користування за межі архівної установи. 

Розроблені графіки проведення санітарних днів, під час яких  проводиться 

знепилювання картонажів, полиць, робочих шаф та столів. 

У поточному році запланована планова обробка приміщень архівосховищ 

Держархіву від гризунів.  

Протягом 2018 року архівними установами райдержадміністрацій та 

міських рад прийнято на державне зберігання 934 од. зб. від юридичних осіб – 

джерел комплектування архівних установ, Держархівом - 4240 од. зб. від 

архівних відділів Біловодської, Кремінської, Новоайдарської, Попаснянської, 

Сватівської, Станично-Луганської райдержадміністрацій, Лисичанської міської 

ради та архівного підрозділу Щастинської міської ради. 

Під час перевірянь наявності та стану справ, перед їх передаванням до 

Держархіву, станом на 01.09.2018, виявлена нестача 497 од.зб. документів 

НАФ. 

Для контролю за станом розшуку невиявлених справ, Держархівом 

розроблені методичні рекомендації «Порядок організації контролю наявності, 

стану і руху архівних документів Національного архівного фонду, розшуку 

невиявлених справ в архівних установах» та щодо оформлення і порядку 

передавання документів Національного архівного фонду до Держархіву. 

Всі методичні рекомендації розміщені на офіційному веб-сайті 

Держархіву. 

У зв’язку з тим, що архівні установи здійснюють неякісну перевірку 

наявності та стану документів, при прийомі на державне зберігання до 

Держархіву, виявляються справи, які не відповідають вимогам чинного 

законодавства. 

Станом на 01.09.2018 оцифровано 15 архівних фондів загальним обсягом 

1603 справи, виготовлено 193012 цифрових копій. 

За вісім місяців поточного року Держархівом відремонтовано та 

відреставровано понад 5 тис. аркушів; оправлено і підшито понад 500 од. зб. 

Архівними установами райдержадміністрацій та міських рад протягом 

року оправлено та підшито 132 од. зб, відремонтовано 298 аркушів. 

В архівних установах райдержадміністрацій та міських радах кількість 

закартонованих справ складає 74 %, в Держархіві – 100%. 

Керуючись Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи», Правилами роботи архівних установ України, затвердженими 

наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 10.04.2013 за № 584/23116 (зі змінами), 

Положенням про умови зберігання документів Національного архівного фонду, 

затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 02.03.2015 № 296/5, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.03.2015 за № 250/26695, 

враховуючи ДСТУ 55.001-98 «Документи з паперовими носіями. Правила 

зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги», з метою 
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забезпечення зберігання документів Національного архівного фонду у 

відповідності до встановлених нормативних вимог,  

  

КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника відділу зберігання та обліку документів 

Національного архівного фонду Державного архіву Луганської області 

Потапової-Панасенко О.В. про забезпечення збереженості документів 

Національного архівного фонду в Держархіві та архівних установах області 

прийняти до відома. 

 

2. Відділу зберігання та обліку документів Національного архівного фонду 

Державного архіву Луганської області (Потапова – Панасенко О.В.): 

1) забезпечити надійне та якісне зберігання документів Національного 

архівного фонду в Держархіві; 

2) постійно проводити роботу щодо своєчасного виявлення справ 

Держархіву, які потребують ремонту та взяття їх на облік; 

 

3. Заступнику директора Державного архіву Луганської області  

Тріщун С.О., заступнику директора – головному зберігачу фондів Державного 

архіву Луганської області Лисенко Т.А., відділу зберігання та обліку 

документів Національного архівного фонду Державного архіву Луганської 

області (Потапова – Панасенко О.В.), відділу формування, комплектування 

Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Луганської 

області (Овчаренко С.Ф.): 

1) посилити контроль за умовами зберігання документів Національного 

архівного фонду архівними установами та юридичними особами – джерелами 

комплектування Держархіву; 

2) постійно здійснювати моніторинг фізичного стану документів 

Національного архівного фонду в архівних установах та юридичних особах – 

джерелах комплектування Держархіву. 

 

4. Керівникам архівних установ райдержадміністрацій та міських рад 

області: 

1) забезпечувати надійне та якісне зберігання документів Національного 

архівного фонду, які знаходяться в архівних установах; 

2) постійно здійснювати контроль за перевірянням наявності та фізичним 

станом справ в джерелах комплектування архівних установ, які передають та не 

передають документи на зберігання, своєчасно виявляти втрачені документи та 

вживати заходи щодо їх розшуку; 

3) вживати дієвих заходів щодо недопущення втрати документів 

Національного архівного фонду, які зберігаються в архівних установах; 

4) постійно проводити роботу щодо своєчасного виявлення справ, які 

потребують ремонту, взяття їх на облік, а у разі необхідності, проводити 

дератизацію, дезінсекцію та дезинфекцію архівосховищ; 
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5) додержуватися строків приймання та передавання документів 

Національного архівного фонду; 

6) щорічно, при складані бюджетного запиту, передбачати кошти на 

ремонт документів, придбання картонажу, стелажного та іншого спеціального 

обладнання, технічне обслуговування, діагностування та перезарядження 

первинних засобів пожежогасіння.  

 

5. Заступнику директора Державного архіву Луганської області  

Тріщун С.О., заступнику директора – головному зберігачу фондів Державного 

архіву Луганської області Лисенко Т.А. вжити необхідних заходів щодо 

організації та проведення у IV кварталі 2018 року навчання для керівників 

архівних установ області з питань змін до Порядку користування документами 

Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним 

громадам. 

 

6. Відділу організації, координації архівної справи та інформаційного 

забезпечення Державного архіву Луганської області (Кривицька В.В.) 

розмістити дане рішення на офіційному веб-сайті Державного архіву 

Луганської області.  

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника  

директора Державного архіву Луганської області Тріщун С.О. та заступника 

директора – головного зберігача фондів Державного архіву Луганської області 

Лисенко Т.А. 

 

 

 

 

Голова колегії                                                                           К. БЕЗГИНСЬКА 

 

Секретар колегії                                                                       В. КРИВИЦЬКА 
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ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

 

19.09.2018    Сєвєродонецьк     № 4/4 

 

Про інформаційне наповнення і 

підтримку веб-сайту Державного 

архіву Луганської області 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про інформаційне наповнення і 

підтримку веб-сайту Державного архіву Луганської області, колегія Держархіву 

відзначає, що розробку офіційного веб-сайту Державного архіву Луганської 

області було розпочато у січні 2016 року. За час його функціонування відбулися 

певні зміни в структурі, дизайні та композиції сайту, які відповідають сучасним 

тенденціям та технологіям розробки.  

Протягом 2018 року було додано нові розділи: «Берегині історії 

Луганщини», «Електронна бібліотека», збережені новини за 2017 рік та 

зроблена для них окрема сторінка «Архів новин за 2017 рік».  

Інформація, яка розміщується на веб-сайті Державного архіву, 

зберігається на серверах Центрального Державного електронного архіву 

України.  

Станом на 01.09.2018 на сайті розміщено 74 новин, 15 нових онлайн 

виставок за документами Держархіву та архівних установ області. 

Особлива увага приділялася розміщенню публічної інформації: інформація 

щодо річних планів закупівлі, звіт про виконання місцевих бюджетів, 

інформації про підсумки роботи Держархіву та архівних установ області, щодо 

задоволення запитів на публічну інформацію, звернень громадян, з питань 

запобігання проявам корупції, список фондів, відомості про склад та зміст 

фондів. 

У 2018 році додані плани проведення перевірок діяльності архівних 

установ області та архівних підрозділів юридичних осіб – джерел формування 

НАФ на 2018 рік, перспективний план передачі документів на державне 

зберігання до Державного архіву Луганської області у 2019 році.  

Інформація у постійних рубриках оновлюється постійно по мірі її 

надходження від структурних підрозділів. Для інших рубрик/підрубрик 

частота їх оновлення проводиться у разі зміни інформації, протягом 3 робочих 

днів.  

Станом на 01.09.2018 сайт відвідало 17 382 зацікавлених осіб при 

середньому показнику 19 візитів за день, у т.ч. громадяни України становлять  

76,03%  від усіх відвідувачів, громадяни Російської Федерації – 11,9%, 

Сполучених Штатів Америки – 5,5%, Нідерландів – 1,1%, Німеччини – 0,82%. 

Загальна кількість країн, представники яких відвідали сайт Держархіву, зросла 

до 54. 
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Згідно статистики відвідувань сайту помітно виросла кількість 

відвідувань з мобільних пристроїв – 7,5%.  

Протягом року в роботі сайту були використані такі сучасні можливості, як 

перегляд відеороликів з платформи youtube та прослуховування аудіо записів 

виступів та інтерв’ю директора Держархіву в ЗМІ.  

На офіційному веб-сайті Держархіву функціонує програма для збільшення 

розміру контенту веб-сторінки та додана можливість зміни кольорового 

контрасту з метою адаптування для потреб людей з фізичними вадами зору. 

В червні - липні 2018 року було проведено адаптування сайту для 

перегляду з мобільних пристроїв. 

На сьогодні ведеться робота щодо підключення сервісу онлайн чату. 

Розроблено та затверджено наказом директора Держархіву від 04.12.2017 

№ 33-с Регламент функціонування офіційного веб-сайту, склад робочої групи, 

відповідальної за функціонування офіційного веб-сайту та Порядок 

інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Держархіву. 

Для активного спілкування з представниками громадськості, інститутами 

громадянського суспільства та засобами масової інформації Державний архів 

має власну сторінку в соціальній мережі Facebook. Всі архівні установи 

райдержадміністрацій та міських рад, крім архівного відділу Білокуракинської 

райдержадміністрації, також мають власні сторінки в соціальній мережі 

Facebook. 

Керуючись законами України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи», «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію», 

постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 № 730 «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 і від 

29.08.2002 № 1302», з метою підвищення рівня інформаційного наповнення та 

функціонування офіційного веб-сайту Держархіву, 

 

КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника відділу організації, координації архівної справи 

та інформаційного забезпечення Державного архіву Луганської області 

Кривицької В.В. про інформаційне наповнення і підтримку веб-сайту 

Державного архіву Луганської області прийняти до відома. 

 

2. Заступнику директора Державного архіву Луганської області  

Тріщун С.О., заступнику директора – головному зберігачу фондів Державного 

архіву Луганської області Лисенко Т.А., керівникам структурних підрозділів 

Держархіву (Бандурова І.О., Кривицька В.В., Кулачко П.В., Овчаренко С.Ф., 

Потапова-Панасенко О.В., Сидоренко О.В.), головному спеціалісту-

юрисконсульту Сілюковій Я.О. забезпечити своєчасне виконання Регламенту 

функціонування та Порядку інформаційного наповнення офіційного веб-сайту 

Держархіву, затвердженого наказом Держархіву від 04.12.2017 № 33с. 
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3. Керівникам архівних установ області: 

1) продовжити роботу щодо висвітлення діяльності архівних установ на 

офіційних сторінках у соціальній мережі Facebook; 

2) надавати інформацію про діяльність архівних установ для розміщення 

на офіційному веб-сайті Держархіву. 

 

4. Начальнику архівного відділу Білокуракинської райдержадміністрації 

Гнатенко О.М. створити офіційну сторінку архівного відділу у соціальній 

мережі Facebook до 01.10.2018. 

 

5. Відділу організації, координації архівної справи та інформаційного 

забезпечення Державного архіву Луганської області (Кривицька В.В.) вжити 

необхідних заходів щодо: 

1) забезпечення здійснення постійного моніторингу інформації, розміщеної 

на веб-сайті Держархіву та своєчасного розміщення новин та оновлень; 

2) завершити роботу щодо розробки та підключення сервісу онлайн чату; 

3) розміщення даного рішення на офіційному веб-сайті Держархіву. 

 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора Тріщун С.О. та заступника директора – головного зберігача фондів 

Державного архіву Луганської області Лисенко Т.А. 

 

 

 

 

Голова колегії     К. БЕЗГИНСЬКА 

   

Секретар колегії  В. КРИВИЦЬКА 
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ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

 

19.09.2018      Сєвєродонецьк № 5/1  

   

  

Про підсумки комплексних перевірок роботи служб діловодства, 

експертних комісій та архівних підрозділів Луганського обласного 

наркологічного диспансеру та Державного закладу «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка». 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки комплексних 

перевірок діяльності служб діловодства, експертних комісій та архівних 

підрозділів Луганського обласного наркологічного диспансеру та Державного 

закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» колегія 

Державного архіву Луганської області відзначає, що одним із важливих 

напрямків роботи Держархіву є перевірка роботи архівних підрозділів та служб 

діловодства органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.  

 Під час комплексних перевірок було встановлено, що робота з 

документами в діловодстві у Державному закладі «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» та Луганському обласному наркологічному 

диспансері ведеться на підставі інструкції з діловодства, номенклатури справ та 

положення про експертну комісію. 

У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 

2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» 

розроблено індивідуальні інструкції з діловодства у Луганському обласному 

наркологічному диспансері (протокол засідання ЕПК Держархіву 30.10.2018 

 № 10) та Державному закладі «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» (протокол засідання ЕПК Держархіву від 20.08.2018 № 8). 

Також у Державному закладі «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» виділено приміщення під архів площею 53м
2
, яке потребує 

дообладнання контрольно-вимірювальними приладами температури та 

вологості повітря. 

Для забезпечення порядку формування та обліку справ у діловодстві 

закладами розроблено та погоджено з Держархівом зведену номенклатуру справ 

на 2017 рік (протокол засідання ЕПК Держархіву від 30.11.2016 № 10).   

Також, у даних закладах проведено роботу з науково - технічного 

опрацювання документів за 2014- 2016 роки, довідковий апарат погоджено на 

засіданні ЕПК Держархіву (протокол від 24.11.2017 № 10). 

Складаються плани та звіти роботи експертної комісії і архівного 

підрозділу. 

Керуючись Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи», Правилами роботи архівних установ України, затвердженими 
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наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 10.04.2013 за № 584/23116 (зі змінами), 

Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України 

від 18 червня 2015 року № 1000/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 22 червня 2015 року за № 736/27181 (зі змінами), з метою організації і 

вдосконалення роботи діловодних служб, архівних підрозділів та експертних 

комісій підприємств, установ, організацій та надання їм організаційно-

методичної допомоги з основних питань діяльності, 

 

КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИРІШИЛА:  
 

1. Інформацію начальника відділу формування, комплектування НАФ та 

діловодства Держархіву Овчаренко С.Ф. про підсумки комплексних перевірок 

роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів 

Луганського обласного наркологічного диспансеру та Державного закладу 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» прийняти до 

відома. 
 

2. Луганському обласному наркологічному диспансеру (Овчаренко М.О.): 

1) Постійно вести поточне діловодство відповідно до номенклатури справ 

та інструкції з діловодства, розробленої відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 17 січня 2018 № 55 «Деякі питання документування 

управлінської діяльності»; 

2) Щорічно складати плани роботи архіву та експертної комісії, 

забезпечити їх виконання та складання звітів; 

3) Не рідше одного разу на рік проводити засідання експертної комісії та 

оформлювати їх відповідними протоколами; 

4) Надавати щорічно до Держархіву паспорт архівного підрозділу. 

3. Державному закладу «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» (Савченко С.В.):  

1) Дообладнати приміщення архіву згідно вимог розділу VIII Правил 

організації діловодства та архівного зберігання документів у державних 

органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від  

18 червня 2015 року № 1000/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

22 червня 2015 року за № 736/27181 (зі змінами) (придбати гігрометр 

психрометричний для вимірювання вологості повітря, які щотижня фіксувати у 

спеціальному реєстраційному журналі за формою, наведеною в додатку 24 до 

Правил) протягом I кварталу 2019 року;  

2) Постійно вести поточне діловодство відповідно до номенклатури справ 

та інструкції з діловодства, розробленої відповідно до постанови Кабінету 
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Міністрів України від 17 січня 2018 № 55 «Деякі питання документування 

управлінської діяльності»; 

3) Не рідше одного разу на рік проводити засідання експертної комісії та 

оформлювати їх відповідними протоколами; 

4) Щорічно складати плани роботи архіву та експертної комісії, 

забезпечити їх виконання та складання звітів; 

5) Постійно здійснювати перевіряння формування і оформлення справ у 

поточному діловодстві згідно номенклатури справ та інструкції з діловодства; 

6) Надавати щорічно до Держархіву Луганської області паспорт архівного 

підрозділу. 

 

4. Заступнику директора – головному зберігачу фондів Держархіву 

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

Держархіву (Овчаренко С.Ф.): 

1) Постійно надавати науково-методичну та практичну допомогу вище 

зазначеним закладам в організації усунення недоліків у їх діяльності; 

2) Передбачити проведення в порядку контролю, перевірок виконання 

даного рішення колегії вказаними установами у IV кварталі 2019 року. 

 

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 
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ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

 

05.12.2018                                  Сєвєродонецьк                             № 5/2 

 
Про підсумки комплексних перевірок діяльності архівних відділів Кремінської, 

Станично-Луганської райдержадміністрацій, контрольної перевірки архівного 

відділу Рубіжанської міської ради 

 
Заслухавши та обговоривши результати комплексних перевірок діяльності 

архівних відділів Кремінської, Станично-Луганської райдержадміністрацій, 

контрольної перевірки архівного відділу Рубіжанської міської ради, колегія 

Держархіву відзначає, що одним із важливих напрямів роботи Державного 

архіву є контроль за діяльністю архівних установ області. 

Під час комплексних перевірок архівних відділів Кремінської (19.10.2018), 

Станично-Луганської (21.09.2018) райдержадміністрацій виявлено, що стеля 

архівосховища архівного відділу Кремінської райдержадміністрації обвалилась 

та потребує ремонту. 

Заміри опору ізоляції електромереж та електрообладнання архівних 

відділів Кремінської та Станично-Луганської райдержадміністрацій проведені у 

2007  та 2013 роках відповідно. 

Штатна чисельність архівного відділу Кремінської райдержадміністрації 

не відповідає вимогам чинного законодавства, в архівному відділі Станично-

Луганської райдержадміністрації наявна вакансія головного спеціаліста. 

Документи НАФ архівного відділу Станично-Луганської 

райдержадміністрації розміщені в архівосховищі разом з документами з 

кадрових питань (особового складу) комунальної установи «Об’єднаний 

трудовий архів Станично-Луганського району», що суперечить вимогам 

чинного законодавства. 

Враховуючи рекомендації Державної архівної служби України щодо 

повноти списків юридичних осіб, архівними відділами здійснено перегляд 

списків юридичних осіб – джерел формування НАФ, які передають, не 

передають документи до архівних відділів та в діяльності яких не утворюються 

документи НАФ. Підстави для внесення змін відсутні. 

На час перевірок 2 юридичні особи Кремінського району не мали зведених 

номенклатур справ. 

Архівним відділом Станично-Луганської райдержадміністрації розпочато 

роботу щодо перегляду номенклатур справ та приведення Інструкцій з 

діловодства юридичних осіб до вимог чинного законодавства. 

Планові показники, які передбачені в плані розвитку архівної справи 

архівного відділу Станично-Луганської райдержадміністрації (приймання 

документів, проведення перевірок) не завжди виконувалися в повному обсязі. 

Згідно з паспортами юридичних осіб, станом на 01.01.2018, в організаціях, 
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підприємствах, установах – джерелах комплектування архівного відділу 

Кремінської райдержадміністрації зберігається 2400 од. зб. документів 

Національного архівного фонду, з яких впорядковано 60%, з кадрових питань 

(особового складу) 5221 од.зб. з них включених до описів 65 %; в архівних 

підрозділах джерел комплектування архівного відділу Станично-Луганської 

райдержадміністрації зберігається 662 од. зб. документів НАФ, з яких 

впорядковано 13,6 %, з кадрових питань (особового складу) 10427 од.зб., з них 

включених до описів 75 %. 

Понад встановлені строки в юридичних особах - джерелах комплектування 

архівних відділів Кремінської райдержадміністрації зберігається 276 од.зб. 

документів НАФ, Станично-Луганської райдержадміністрації – 510. 

Огляд стану роботи архівних підрозділів і служб діловодства юридичних 

осіб – джерел формування НАФ архівними відділами не проводився. 

Архівними відділами проводиться перевірка наявності, стану і руху 

документів Національного архівного фонду, в процесі перевіряння справ 

встановлено відсутність 1 од.зб. архівного відділу Кремінської 

райдержадміністрації та 10 од. зб. архівного відділу Станично-Луганської 

райдержадміністрації. 

Станом на 01.12.2018, підготовлені розпорядження голів 

райдержадміністрацій щодо здійснення розшуку документів Національного 

архівного фонду, проведені попередні термінові заходи, а саме: перевірені 

облікові документи, журнали видачі документів у тимчасове користування, 

акти передачі документів, приміщення в яких зберігались документи 

Національного архівного фонду. За результатами проведеної роботи складені 

аналітичні довідки, справи внесені до списку справ, які знаходяться в розшуку.  

Архівним відділом Станично-Луганської райдержадміністрації 

організовано роботу з розшуку документів Станично-Луганської селищної 

ради. За підсумками проведеної роботи було виявлено частину документів за 

період з 2009 по 2014 рік, після науково - технічного впорядкування документи 

Національного архівного фонду будуть передані на зберігання до архівного 

відділу райдержадміністрації. 

Інструкція з обліку документів НАФ, оформлення та ведення облікових 

документів архівного відділу Станично-Луганської райдержадміністрації не 

відповідає вимогам чинного законодавства. 

На час перевірок архівними відділами розпочато роботу щодо організації 

науково-технічного опрацювання документів сільських та селищних рад. 

Станом на 01.12.2018, всі ради Кремінського району, які увійшли до 

складу об’єднаної територіальної громади, здійснили науково-технічне 

опрацювання документів, Бараніківська та Новоолександрівські сільські ради 

передали документи Національного архівного фонду до архівного відділу. 

Документи Краснореченської селищної ради будуть прийняті на зберігання 

до архівного відділу у грудні 2018 року. 

Архівним відділом не ведеться робота із засобами масової інформації, не 

готуються публікації в пресі, радіопередачі, телепередачі.  
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В 2018 році архівним відділам надано в користування багатофункціональні 

обладнання. 

З метою виконання рішення колегії Держархіву від 08.11.2017 № 4/2 

«Про підсумки комплексної перевірки діяльності архівного відділу 

Рубіжанської міської ради, контрольної перевірки архівного відділу Міловської 

райдержадміністрації та тематичної перевірки комунальної установи 

«Трудовий архів м. Сєвєродонецька»» архівним відділом здійснено низку 

заходів з усунення недоліків, виявлених під час комплексної перевірки, 

здійсненої Держархівом у 2017 році, а саме: 

архівним відділом розроблено: індивідуальну номенклатуру справ 

архівного відділу на 2018 рік та погоджено експертно-перевірною комісією 

Держархіву; Інструкцію щодо дій персоналу архівного відділу Рубіжанської 

міської ради у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій; Інструкцію 

з пожежної безпеки в архівосховищах архівного відділу Рубіжанської міської 

ради; Порядок доступу до приміщень архівного відділу Рубіжанської міської 

ради; паспорти архівосховищ. 

Не суттєво покращився стан науково-технічного опрацювання документів, 

які зберігаються в юридичних осіб - джерелах комплектування архівного 

відділу: кількість впорядкованих документів Національного архівного фонду 

збільшилася з 38,3 % до 40,6 %; документів Національного архівного фонду, які 

зберігаються понад встановлені роки зменшилася з 35 % до 33 %; кількість 

впорядкованих документів з кадрових питань (особового складу) – залишилася 

без змін. 

Протягом 2018 року на державне зберігання прийнято 286 од. зб. 

документів НАФ. 

Ступінь завантаженості архівосховищ архівного відділу складає 98,7 %. 

На час перевірки розпочата робота щодо приведення інструкцій з 

діловодства юридичних осіб – джерел формування НАФ до вимог чинного 

законодавства. Книга обліку надходжень документів на постійне зберігання, 

аркуші фондів, книги вибуття документів, журнал видачі документів із 

архівосховища, журнал відвідування архівосховищ працівниками архівного 

відділу приведено у відповідність до вимог чинного законодавства. 

В жовтні 2018 року архівним відділом придбано 4 од. контрольно-

вимірювальних приладів (ВІТ-1) для вимірювання температурно-вологісного 

режиму в архівосховищах. 

На час контрольної перевірки у м. Рубіжне не створено трудовий архів; 

показники, які передбачені в плані розвитку архівної справи за 2017 рік (форма 

201) архівним відділом виконані не в повному обсязі; не завершена робота 

щодо уточнення, перегляду та оновлення списків юридичних осіб – джерел 

формування НАФ, які передають, не передають документи до архівного відділу 

та в діяльності яких не утворюються документи НАФ, не здійснено 

перерозподіл розміщення документів в архівосховищах відповідно до чинного 

законодавства; архівний відділ не забезпечено багатофункціональним 

пристроєм формату А-3. 
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Керуючись Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи», Правилами роботи архівних установ України, затвердженими 

наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 10.04.2013 за № 584/23116 (зі змінами), 

враховуючи Порядок проведення перевірок стану архівної справи в архівних 

установах України, затверджений наказом Міністерства юстиції України  

від 23.01.2015 № 89/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

23.01.2015 за № 80/26525, з метою вдосконалення роботи архівних установ 

області та надання їм організаційно-методичної допомоги з основних  питань 

діяльності,  
 

КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію начальника відділу організації, координації архівної 

справи та інформаційного забезпечення Держархіву Кривицької В.В. про 

підсумки комплексних перевірок діяльності архівних відділів Кремінської, 

Станично-Луганської райдержадміністрацій, контрольної перевірки архівного 

відділу Рубіжанської міської ради прийняти до відома. 

 

2. Голові Кремінської райдержадміністрації Чехуті Н.В. вжити необхідних 

заходів щодо: 

1) приведення структури архівного відділу у відповідність до вимог 

чинного законодавства до 01.02.2019;  

2) проведення заміру опору електроізоляції електромережі та 

електрообладнання у приміщеннях архівного відділу до 01.02.2019; 

3) проведення ремонтних робіт стелі архівосховища архівного відділу до 

01.06.2019. 

 

3. Голові Станично-Луганської райдержадміністрації Золкіну Ю.О. вжити 

необхідних заходів щодо: 

1) заповнення вакантної посади головного спеціаліста архівного відділу до 

01.02.2019; 

2) приведення умов зберігання документів Національного архівного фонду 

до вимог чинного законодавства до 01.02.2019; 

3) проведення заміру опору електроізоляції електромережі та 

електрообладнання у приміщеннях архівного відділу до 01.02.2019; 

4) забезпечення архівного відділу персональним комп’ютером до 

01.04.2019. 

 

4. Рекомендувати голові Рубіжанської міської ради Хортіву С.І. вжити 

необхідних заходів щодо: 

1) створення архівної установи для здійснення централізованого 

тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі 

документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і 
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фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду з 

відповідною штатною чисельністю до 01.06.2019; 

2) виділення додаткового приміщення під архівосховище та забезпечення 

його необхідним обладнанням до 01.02.2019; 

3) забезпечення архівного відділу багатофункціональним пристроєм 

формату А-3 до 01.02.2019.  

 
5. Начальнику архівного відділу Кремінської райдержадміністрації 

Васильєвій Г.Б.: 

1) вжити заходів щодо розшуку 1 од.зб., які були не виявлені під час 

перевірки наявності та стану документів Національного архівного фонду до 

моменту зняття з обліку цих документів; 

2) забезпечити щорічне проведення районного огляду стану роботи 

архівних підрозділів і служб діловодства юридичних осіб – джерел формування 

Національного архівного фонду, які передають документи до архівного відділу, 

починаючи з 2019 року. 

 

6. Начальнику архівного відділу Станично-Луганської 

райдержадміністрації Циганенко О.В.: 

1) постійно забезпечувати виконання показників, які передбачені в плані 

розвитку архівної справи архівного відділу; 

2) вживати заходи щодо розшуку 10 од. зб., які були не виявлені під час 

перевірки наявності та стану документів Національного архівного фонду до 

моменту зняття з обліку цих документів; 

3) продовжити організаційну роботу щодо розшуку документів 

Національного архівного фонду та особового складу Станично-Луганської 

селищної ради за період з 2007 по 2014 роки, науково-технічного опрацювання 

та прийняття їх на державне зберігання до архівного відділу до 01.02.2019; 

4) завершити роботу щодо перегляду індивідуальних номенклатур справ, 

інструкцій з діловодства юридичних осіб – джерел формування Національного 

архівного фонду до 01.02.2018; 

5) прийняти на постійне зберігання документи Національного архівного 

фонду, що зберігаються в юридичних особах - джерелах комплектування 

архівного відділу понад встановлені роки до 01.03.2019; 

6) налагодити роботу із засобами масової інформації шляхом публікацій 

статей, підготовки радіо та телепередач; 

7) вжити заходів щодо завершення науково-технічного опрацювання 

документів сільських, селищних, районної рад по 2017 рік включно та передачі 

документів Національного архівного фонду до архівного відділу відповідно до 

вимог чинного законодавства до 01.03.2019; 

8) забезпечити щорічне проведення районного огляду стану роботи 

архівних підрозділів і служб діловодства юридичних осіб – джерел формування 

НАФ, які передають документи до архівного відділу, починаючи з 2019 року; 
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9) привести у відповідність до вимог чинного законодавства Інструкцію з 

обліку документів Національного архівного фонду в архівному відділі та стан і 

ведення облікових документів архівного відділу до 01.02.2019; 

 

7. Начальнику архівного відділу Рубіжанської міської ради  

Кувічинській В.Б.: 

1) забезпечити виконання показників, які передбачені в плані розвитку 

архівної справи архівного відділу; 

2) завершити роботу з уточнення, перегляду та затвердження списків 

юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, які 

передають і не передають документи до архівного відділу та у діяльності яких 

не утворюються документи НАФ до 01.02.2018; 

3) здійснити перерозподіл розміщення документів в архівосховищах, 

відповідно до чинного законодавства, та з метою зменшення їх завантаженості 

до 01.02.2019;  

4) забезпечити щорічне проведення міського огляду стану роботи архівних 

підрозділів і служб діловодства юридичних осіб – джерел формування НАФ, які 

передають документи до архівного відділу, починаючи з 2019 року; 

5) завершити роботу щодо приведення у відповідність до вимог чинного 

законодавства стану та ведення облікових документів архівного відділу до 

01.02.2019; 

6) завершити роботу щодо погодження номенклатур справ юридичних осіб 

– джерел формування НАФ, які передають і не передають документи до 

архівного відділу та приведення Інструкцій з діловодства юридичних осіб до 

вимог чинного законодавства до 01.02.2019. 

 

8. Відділу організації, координації архівної справи та інформаційного 

забезпечення Держархіву (Кривицька В.В.): 

1) постійно надавати необхідну методичну та консультаційну допомогу 

архівним установам в організації їх діяльності; 

2) розмістити дане рішення на веб-сайті Держархіву. 
 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

зберігача фондів Держархіву Лисенко Т.А. 

 

 

 

 

Голова колегії                                                                           К. БЕЗГИНСЬКА 

 

Секретар колегії                                                                       В. КРИВИЦКА 
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ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

 

05.12.2018   Сєвєродонецьк      № 5/3 

 

 

Про роботу Експертно-перевірної комісії 

Державного архіву Луганської області та 

Експертних комісій архівних установ 

області у 2018 році 

 

 

Заслухавши інформацію голови ЕПК Держархіву Тріщун С.О., колегія 

відзначає, що протягом поточного року Експертно-перевірна комісія проводила 

свою роботу відповідно до затвердженого плану на 2018 рік за трьома 

основними напрямками: організаційні заходи, методична робота, діяльність з 

розгляду довідкового апарату, що надається установами, організаціями, 

підприємствами Луганської області. 

За звітний період проведено 10 засідань ЕПК, одне з яких було виїзне на 

базі архівного відділу Сєвєродонецької міської ради. 

У січні 2018 року на засіданні ЕПК були обговорені підсумки роботи 

експертно-перевірної комісії Держархіву області за 2017 рік і схвалений план 

роботи на 2018 рік. 

За результатами 11 засідань ЕПК Держархіву області: 

схвалено описів справ постійного зберігання на 30 278 од. зб.(395 установ); 

погоджено: 

13 588 од. зб.(201 установ) описів справ з особового складу; 

216 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ на 

25780 позиції; 

149 номенклатур справ на 32 375 позиції; 

90 інструкцій з діловодства, розроблених на підставі Типової інструкції з 

документування управлінської інформації в електронній формі та організації 

роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого 

обміну та Типової інструкції в міністерствах, інших центральних та місцевих 

органах виконавчої влади, які затверджені постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 січня 2018 № 55; 

погоджено 24 положення про експертну комісію. 

Протягом 2018 року на засіданнях ЕПК: 

уточнювалися та доповнювалися списки юридичних осіб-джерел 

формування Національного архівного фонду (НАФ), які передають документи 

до Держархіву. Робота проводилась з 13 фондоутворювачами, в результаті чого 

6 фондоутворювачів включено до списку юридичних осіб-джерел формування 

Національного архівного фонду (НАФ), які передають документи до 

Держархіву, 5 - у діяльності яких не утворюються документи НАФ та 2 
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виключено зі списку юридичних осіб-джерел формування НАФ, які передають 

документи до архівних установ, у зв’язку з ліквідацією установ та передачею 

документів до архівних установ. 

Заслухано звіти: 

про роботу Експертних комісій начальників архівних відділів Марківської 

та Сватівської райдержадміністрацій; 

про роботу Експертних комісій ПАТ по газопостачанню та газифікації 

«Луганськгаз», Головного управління Держпраці у Луганській області та 

Луганського обласного наркологічного диспансеру, що віднесені до юридичних 

осіб-джерел формування НАФ, які передають документи до Держархіву. 

На виїзному засіданні ЕПК Держархіву заслухано звіт про роботу 

Експертної  комісії ПрАТ «Сєвєродонецького об’єднання Азот», що віднесено 

до юридичних осіб-джерел формування НАФ, які передають документи до 

архівного відділу Сєвєродонецької міської ради. 

В квітні проведено семінар з працівниками служб діловодства, експертних 

комісії та архівних підрозділів юридичних осіб-джерел формування 

Національного архівного фонду (НАФ), які передають документи до 

Держархіву, з питань якості оформлення справ у діловодстві, стану 

упорядкування, обліку та зберігання документів у сфері освіти та культури. 

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 19.06.2013 

№1226/5 «Про затвердження Типового положення про експертну комісію 

архівного відділу районної, районної у м. Києві і Севастополі державної 

адміністрації, міських рад», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 

червня 2013 року за №1061/23593(зі змінами), в п’ятнадцяти архівних 

установах райдержадміністрацій та міських рад розроблені Положення про 

експертні комісії архівних відділів, відповідно до яких, за звітний період, 

проведено 116 засідань експертних комісій на яких схвалено: 

241 опис справ постійного зберігання на 18 447 одиниць зберігання;  

194 описи справ з особового складу на 17 352 одиниці зберігання;  

97 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ на 

62 084 позиції; 

4 139 номенклатур справ на 15 900 позицій; 

17 положень про архівні підрозділи; 

33 положення про Експертні комісії; 

40 інструкцій з діловодства.   

З метою вдосконалення роботи ЕПК Держархіву своєчасно до 

комп’ютерної бази вносяться відомості про схвалений/погоджений довідковий 

апарат.  

Керуючись Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи», Порядком утворення та діяльності комісії з проведення експертизи 

цінності документів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  

від 08.08.2007 №1004 (зі змінами) і Положенням про ЕПК Держархіву, 

затвердженим наказом директора Держархіву від 22.09.2015 №31С, 
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КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію голови Експертно-перевірної комісії Держархіву  

Тріщун С.О. прийняти до відома. 

 

2. Голові Експертно-перевірної комісії Держархіву Тріщун С.О. 

забезпечити організацію у 2019 році виїзного засідання Експертно-перевірної 

комісії Держархіву згідно плану роботи на 2019 рік. 

 

3. Відділу формування, комплектування НАФ та діловодства Держархіву 

(Овчаренко С.Ф.), начальникам архівних відділів райдержадміністрацій та 

міських рад вжити необхідних заходів, щодо покращення роботи членів 

Експертних комісій юридичних осіб – джерел формування НАФ та поліпшення 

якості складання довідкового апарату, що подається на розгляд ЕПК 

Державного архіву. 

 

4. Головам Експертних комісій архівних установ області забезпечити 

якісний розгляд довідкового апарату, який надається на розгляд ЕПК 

Держархіву. 

 

5. Членам Експертно-перевірної комісії Держархіву посилити контроль за 

якісним складанням довідкового апарату, що подається на  

розгляд ЕПК. 

 

6. Відділу організації, координації архівної справи та інформаційного 

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

сайті Державного архіву. 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

зберігача фондів Держархіву Лисенко Т.А. 

 

 

 

Голова колегії 

 
    К. БЕЗГИНСЬКА 

Секретар колегії     В. КРИВИЦЬКА 
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ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

 

05.12.2018                                 Сєвєродонецьк                                 № 5/4 

 

Про співпрацю Державного архіву 

та архівних установ області із засобами  

масової інформації та громадськістю  

у 2018 році 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу використання 

інформації Національного архівного фонду та взаємодії із засобами масової 

інформації Держархіву Сидоренко О.В. про співпрацю державних архівних 

установ області із засобами масової інформації та громадськістю, колегія 

відзначає, що cпівпраця Держархіву та архівних установ області зі ЗМІ 

ґрунтується на принципах відкритості, прозорості, партнерства, 

неупередженості, об’єктивності, оперативності та звітності перед 

громадськістю про результати своєї діяльності. 

Інформація про основні заходи Держархіву розповсюджується 

розміщенням відповідної інформації на офіційному веб-порталі Державної 

архівної служби України, на веб-сайтах Держархіву та облдержадміністрації, 

офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook та інформуванням через 

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації. Також, на веб-сайті 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля в 

розділі «Корисні посилання» «Інтерактивна мапа з історії та культури України 

від первісної доби до 2014 р.» є посилання на електронний ресурс Держархіву. 

Всі архівні установи райдержадміністрацій та міських рад, крім архівного 

відділу Білокуракинської райдержадміністрації, мають власні сторінки в 

соціальній мережі Facebook. 

Один раз на рік, питання співпраці зі ЗМІ та громадськістю розглядається 

на засіданні колегії Державного архіву. 

Співпраця Держархіву та архівних установ області зі ЗМІ сприяє 

розповсюдженню серед широких верств населення інформації про державну 

політику у сфері архівної справи та документознавства, складу та змісту 

документів Національного архівного фонду, діяльності архіву у напрямку 

забезпечення соціальних гарантій, прав та інтересів громадян за допомогою 

отримання ними доступу до ретроспективної інформації. 

Одним із засобів співпраці зі ЗМІ є організація та проведення 

документальних виставок онлайн, публікація статей, підготовка радіопередач, 

відео-презентацій та проведення круглих столів.  
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У 2018 році, з метою популяризації архівних документів до знаменних та 

пам’ятних дат в історії України та Луганщини Держархівом, було підготовлено 

7 статей в друкованих виданнях: 

газету «Урядовий кур’єр»: до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в 

Україні та до Дня Збройних Сил України; 

науково-практичному журналі «Архіви України»: «Шлях милосердя: 

діяльність Товариства Червоного хреста на Луганщині»; 

газетах територіальних громад Луганської області «Вісті Луганщини» 

(«Луганщина.ua») та в міській газеті «Сєвєродонецькі вісті»: ««Мирний» атом 

Чорнобиля…», «Луганщина в огні…», «Нездійснені задуми та мрії…Якби не 

війна…», «Сто років протистоянь». 

Архівними відділами міських рад та райдержадміністрацій підготовлено 

41 статтю в міських друкованих виданнях.  

Також Держархівом підготовлено 15 документальних виставок он-лайн, 

які було розміщено на офіційному веб-сайті за темами: («Володимир Сосюра – 

стежками Луганщини»; «Україна соборна, єдина та неподільна…»; 

«Афганістан: через роки, через відстані»; «Сто років доброчинності»; 

«Чорнобильські дзвони»; «Війна, яка змінила все…»; «В обіймах страху і 

смерті…»; «Луганщина - світанок України»; «День Конституції України»; 

«Хрещення Київської Русі – України: шлях до європейської християнської 

цивілізації»; «Шлях до незалежності»; «Луганщина в огні…»; «Сьогодні 

славить вся країна своїх синів-захисників»; «Злочин, що не має строку 

давності», «Вільні творять майбутнє»).  

На виконання Указу Президента України «Про відзначення 27-ї річниці 

незалежності України» від 11.04.2018 № 99/2018 в приміщенні 

облдержадміністрації м. Сєвєродонецка та на площі Миру міста Попасна під 

час святкування обласних заходів було презентовано виставку архівних 

документів під назвою «Українська державність 100 років». 

Архівними установами області підготовлено 109 документальних 

виставок, які було розміщено на офіційних веб-сторінках архівних установ або 

в приміщеннях.  

За документами Держархіву було підготовлено 2 радіопередачі на радіо 

«Пульс FM» до 100-річчя заснування Попаснянського скляного заводу та 85-х 

роковин Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років і 5 відео – презентацій, 

які було розміщено на платформі «You Tube», до 100-річчя Товариства 

Червоного Хреста України, 80-ї річниці заснування Луганської області та з 

нагоди відзначення Дня захисника України. 

Держархівом у сумісній співпраці з Східноукраїнським національним 

університетом імені Володимира Даля підготовлено статті: «Вклад Луганщини 

у ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС» та «Діяльність Товариства Червоного 

Хреста на Луганщині», які увійшли до збірника матеріалів XI Міжнародної 

наукової конференції «Актуальні питання історії, археології, науки і техніки: 

методологія, пошуки, роздуми, знахідки». 

З метою збереження пам’яті про живих і полеглих воїнів – учасників АТО, 

вшанування їх подвигу, поповнення джерельної бази історії України періоду 
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незалежності, відповідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту», Указів Президента України від 12.06.2015 № 334 «Про 

заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді» та «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016-2020 роки» від 13.10.2015 № 580, розпоряджень Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки» від 

18.10.2017 № 743-р та «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на 

період до 2020 року» від 23.09.2015 № 998-р, Державний архів започаткував 

проект з усної історії щодо поповнення Національного архівного фонду 

документами учасників Антитерористичної операції, в подальшому операції 

Об’єднаних сил. Для повного порозуміння необхідності реалізації зазначеного 

проекту, співпраці та підтримці у встановлені контактів з учасниками бойових 

дій та свідками подій Держархівом був проведений круглий стіл за участю 

науковців, громадських організацій, центру допомоги учасникам 

антитерористичної операції «Зігрій солдата» та благодійного фонду «Восток-

SOS». 

До кінця року Державним архівом планується підготувати публікацію 

статті та радіопередачу з нагоди відзначення Дня працівників архівних установ. 

З метою своєчасного реагування на інформацію опубліковану у ЗМІ та 

покращення роботи Державного архіву та архівних установ області, 

здійснюється постійний щотижневий моніторинг публікацій про архівну галузь. 

Через розміщення інформації на веб-сайті Державного архіву у рубриках 

«Головна сторінка», «Анонси», «Архів у ЗМІ», «Інформуємо громадськість», 

«Доступ до публічної інформації», «Звернення громадян», «Документальні 

виставки оn-line» та на офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook 

Державним архівом забезпечується доступ громадськості до офіційної 

діяльності архівних установ області. Таким чином, створюється позитивний 

імідж та розкривається історія рідного краю через популяризування документів, 

які знаходяться на зберіганні в архівних установах області, що впливає на 

суспільну думку та в свою чергу дає можливість кожному громадянину мати 

повну і достовірну інформацію щодо всіх сфер громадського та суспільно-

політичного життя. Негативних зауважень громадськості та ЗМІ в 2018 році на  

діяльність архівних установ області не було.  

Керуючись Законами України «Про порядок висвітлення діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні 

засобами масової інформації», «Про інформацію», «Про доступ до публічної 

інформації» та Правилами роботи архівних установ України, затвердженими 

наказом Міністерства юстиції Україні 08.04.2013 № 656/5, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 10.04.2013 за № 584/23116 зі змінами, для 

подальшого підвищення рівня активності взаємодії із засобами масової 

інформації та громадськістю,  
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КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника відділу використання інформації Національного 

архівного фонду та взаємодії із засобами масової інформації Держархіву 

Сидоренко О.В. щодо співпраці із засобами масової інформації у 2018 році 

прийняти до відома. 

2. Відділу використання інформації Національного архівного фонду та 

взаємодії із засобами масової інформації Держархіву (Сидоренко О.В.), відділу 

організації, координації архівної справи та інформаційного забезпечення 

Держархіву (Кривицька В.В.): 

1) взяти під особистий контроль питання взаємодії із засобами масової 

інформації та громадськістю і інформаційне наповнення змісту публікацій у 

друкованих та електронних ЗМІ; 

2) постійно забезпечувати висвітлення у газеті територіальних громад 

Луганської області «Вісті Луганщини» («Луганщина.ua») результатів діяльності 

Державного архіву та архівних установ області; 

3) активізувати роботу щодо спільної співпраці з Департаментом масових 

комунікацій облдержадміністрації та Східноукраїнським національним 

університетом імені Володимира Даля в частині публікації статей, проведення 

круглих столів та конференцій; 

4) підготувати Угоду про співробітництво з Луганським національним 

університетом імені Т.Г. Шевченка (м. Старобільськ); 

5) постійно підвищувати рівень інформування та вживати конкретних 

заходів щодо активізації взаємодії із засобами масової інформації та 

громадськістю, спрямованих на забезпечення доступу громадян до офіційної 

інформації про діяльність Держархіву; 

6) здійснювати обов’язкове інформування засобів масової інформації про 

заплановані заходи суспільно-громадського значення шляхом електронної 

розсилки інформаційних повідомлень. 
 

3. Голові Білокуракинської райдержадміністрації Іванюченку С.І. 

забезпечити створення офіційної сторінки архівного відділу у соціальній 

мережі Facebook до 01.01.2019. 

 

4. Керівникам структурних підрозділів Держархіву, архівних установ 

райдержадміністрацій та міських рад забезпечити:  

1) своєчасне надання на паперових та електронних носіях інформації 

відділу використання інформації Національного архівного фонду та взаємодії із 
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засобами масової інформації Держархіву (Сидоренко О.В.) про заходи, що 

плануються (надається за тиждень до проведення) та які були проведені 

(надається день у день) у Держархіві; 

2) контроль щодо подання новин, анонсів та інформацій про діяльність 

Держархіву та архівних установ області для розміщення на веб-сайті 

Державного архіву; 

3) посилення взаємодії з місцевими (особливо з комунальними) засобами 

масової інформації на територіях. 
 

5. Відділу організації, координації архівної справи та інформаційного 

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

сайті Держархіву. 
 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

зберігача фондів Держархіву Лисенко Т.А. 

 

 

 

 

Голова колегії        К. БЕЗГИНСЬКА 

 

Секретар колегії                                                                         В. КРИВИЦЬКА 
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ВИТЯГИ З ПРОТОКОЛІВ ЗАСІДАННЯ НАУКОВО - МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 7 

засідання Науково - методичної ради 

Державного архіву Луганської області 

 

20.07.2018                           м. Сєвєродонецьк 

 

Засідання вела: Безгинська К.М. - голова Науково-методичної ради, директор 

Державного архіву Луганської області 

 

Присутні члени Науково-методичної ради: Лішик О.П. – заступник голови 

облдержадміністрації, Вергасова Е.Е., Карлова Н.І., Мащенко Л.Г.,  

Овчаренко С.Ф., Потапова-Панасенко О.В., Сапицька О.М., Cілюкова Я.О., 

Сорокіна О.В., Сидоренко О.В, Тріщун С.О.. 

Відсутні: Адамчук А.О., Кривицька В.В., Лисенко Т.А. - відпустка. 

Порядок денний: 

1. Про розгляд експозиційного плану документальної онлайн - виставки з 

нагоди відзначення Дня Незалежності України. 

2. Про обговорення плану та змісту статті з нагоди 75-ї річниці визволення 

Луганської області від фашистсько-німецьких загарбників під час Другої 

світової війни. 

3. Про обговорення змісту Інформаційного збірника Державного архіву 

Луганської області № 1 (48) за І півріччя 2018 року. 

4. Про обговорення Методичних рекомендацій щодо опитування-

анкетування, створення фонду особового походження учасників та свідків 

подій на сході України затверджених на засідання Науково-методичної ради 

Держархіву від 25.06.2018р. № 6.  

5. Про хід підготовки анотованого реєстру описів архівних фондів 

Держархіву. 

… 

ВИРІШИЛИ: 

1. Одноголосно, з нагоди відзначення Дня Незалежності України схвалити 

план документальної онлайн - виставки на тему: «Шлях до незалежності». 
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Дану виставку розмістити на веб-сайті Держархіву та офіційній сторінці в 

соціальній мережі Facebook. 

… 

2. Одноголосно, затвердити зміст статті на тему: «Луганщина в огні…» з 

нагоди 75-ї річниці визволення Луганської області від фашистсько-німецьких 

загарбників.  

Направити її для друку в газету територіальних громад Луганської області 

«Вісті Луганщини» («Луганщина.ua») та видання територіальної громади  

м. Сєвєродонецька «Сєвродонецькі вісті». 

… 

3. Одноголосно, рекомендувати Інформаційний збірник Державного архіву 

Луганської області № 1 (48) за І півріччя 2018 року до друку та розміщення на 

веб-сайті Державного архіву Луганської області для використання у роботі 

архівними установами області та архівними підрозділами організацій, 

підприємств і установ.  

 

4. Одноголосно, провести інформаційну роботу з волонтерами та 

громадськими організаціями, висвітлити у засобах масової інформації та на 

веб-сайтах відповідних організацій та установ інформацію щодо взаємодії з 

опитування-анкетування, створення фонду особового походження учасників та 

свідків подій на сході України.  

Доповнити Методичні рекомендації щодо заходів збирання документів. 

Затвердити Методичні рекомендації щодо опитування-анкетування, створення 

фонду особового походження учасників та свідків подій на сході України у 

новій редакції. 

 

5. Одноголосно, у листопаді-грудні 2018 року на черговому засіданні 

Науково-методичної ради Держархіву затвердити анотований реєстр описів на 

частину опрацьованих архівних фондів, у складі яких не відбулося змін. 

 

 

Директор, голова Науково - 

методичної ради Державного архіву 

Луганської області 

 

 

 

 

 

К. БЕЗГИНСЬКА 

   

Секретар Науково - методичної 

ради Державного архіву Луганської 

області 

 

 

 

 

 

О. СИДОРЕНКО 
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ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 8 

засідання Науково - методичної ради 

Державного архіву Луганської області 

 

26.09.2018                             м. Сєвєродонецьк 

 

Засідання вела: Безгинська К.М. - голова Науково-методичної ради, директор 

Державного архіву Луганської області 

 
Присутні члени Науково-методичної ради: Карлова Н., Кривицька В., 

Лішик О., Лисенко Т., Овчаренко С., Потапова-Панасенко О., Сапицька О., 

Cілюкова Я., Сорокіна О., Тріщун С.. 

 

Відсутні: Адамчук А. – виїзна нарада, Вергасова Е. та Мащенко Л. - відпустка. 

Порядок денний: 

 

1. Про обговорення плану та змісту статті з нагоди відзначення Дня 

захисника України; 

 

2. Про розгляд експозиційного плану відео-, документальної виставки 

онлайн з нагоди відзначення Дня захисника України; 

 

3. Про обговорення плану та змісту статті з нагоди відзначення 100-річчя 

Української революції 1917 – 1921 років. 

 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Одноголосно, затвердити зміст статті з нагоди Дня захисника України на 

тему: «Нездійснені задуми та мрії…Якби не війна…». 

Направити її для друку в газету територіальних громад Луганської області 

«Вісті Луганщини» «Луганщина.ua» та видання територіальної громади  

м. Сєвєродонецька «Сєвродонецькі вісті». 
 

2. Одноголосно, схвалити експозиційний план видео-, документальної 

виставки онлайн з нагоди відзначення Дня захисника України. 

Дану виставку розмістити на веб-сайті Держархіву.  
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3. Одноголосно, затвердити зміст статті з нагоди відзначення 100-річчя 

Української революції 1917 – 1921 років на тему: «100 років протистоянь». 

Направити її для друку в газету територіальних громад Луганської області 

«Вісті Луганщини» «Луганщина.ua» та видання територіальної громади  

м. Сєвєродонецька «Сєвродонецькі вісті». 

 

Директор, голова Науково - 

методичної ради Державного архіву 

Луганської області 

 

 

/підпис/ 

 

 

К. БЕЗГИНСЬКА 

   

Секретар Науково - методичної 

ради Державного архіву Луганської 

області 

 

 

/підпис/ 

 

 

О. СИДОРЕНКО 
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ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 9 

засідання Науково - методичної ради 

Державного архіву Луганської області 

 

01.11.2018                           м. Сєвєродонецьк 

 
Засідання вела: Безгинська К.М. - голова Науково-методичної ради, директор 

Державного архіву Луганської області 

 
Присутні члени Науково-методичної ради: Адамчук А., Вергасова Е., 

Карлова Н., Кривицька В., Лішик О., Лисенко Т., Мащенко Л., Овчаренко С., 

Потапова-Панасенко О., Сапицька О., Cілюкова Я., Сорокіна О., Тріщун С.. 

 

Порядок денний: 

1. Про розгляд експозиційного плану документальної виставки онлайн до 

85-х роковин Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років. 

2. Про обговорення плану та змісту радіопередачі до 85-х роковин Дня 

пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Одноголосно, схвалити експозиційний план документальної виставки 

онлайн до 85-х роковин Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років на 

тему: «Злочин, що не має строку давності».  

Дану виставку розмістити на офіційних веб-сайтах Держархіву та 

облдержадміністрації.  

… 

2. Одноголосно, схвалити зміст радіопередачі та підготувати її для запису 

на радіо «Пульс FM». 

 

Директор, голова Науково - 

методичної ради Державного архіву 

Луганської області 

 

 

/підпис/ 

 

 

К. БЕЗГИНСЬКА 

   

Секретар Науково - методичної 

ради Державного архіву Луганської 

області 

 

 

/підпис/ 

 

 

О. СИДОРЕНКО 
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ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 10 

засідання Науково - методичної ради 

Державного архіву Луганської області 

 

11.12.2018                                                                   м. Сєвєродонецьк 

 

Засідання вела: Безгинська К.М. - голова Науково-методичної ради, директор 

Державного архіву Луганської області 

 
Присутні члени Науково-методичної ради: Адамчук А., Вергасова Е., 

Карлова Н., Кривицька В., Лішик О., Лисенко Т., Мащенко Л., Овчаренко С., 

Потапова-Панасенко О., Сапицька О., Cілюкова Я., Сорокіна О., Тріщун С.. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про обговорення плану та змісту статті з нагоди відзначення Дня 

працівників архівних установ України. 

 

2. Про обговорення плану та змісту радіопередачі з нагоди відзначення 

Дня працівників архівних установ України. 

 

3. Про затвердження анотованого реєстру описів на 30 архівних фондів 

Держархіву на виконання плану науково-видавничої роботи у 2018 році. 
… 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Одноголосно, затвердити план та зміст статті-інтерв’ю на тему: 

«Відчути подих історії…». 

Направити її для друку в газету територіальних громад Луганської області 

«Вісті Луганщини» («Луганщина.ua») та розмістити на офіційному веб-сайті 

Держархіву. 

 

2. Одноголосно, схвалити зміст радіопередачі та підготувати її для запису 

на радіо «Пульс FM». 

 

3. Одноголосно, затвердити анотований реєстр описів на 30 архівних 

фондів окружних, районних сільських та селищних виборчих комісій періоду 

незалежності, профспілкових установ, сільськогосподарських підприємств 
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Станично-Луганського району, Щастинської міської та сільських рад 

Станично-Луганського району. 

Роздрукувати та розмістити його на офіційному веб-сайті Держархіву для 

користування фізичними та юридичними особами.  

 

Директор, голова Науково - 

методичної ради Державного архіву 

Луганської області 

 

 

/підпис/ 

 

 

К. БЕЗГИНСЬКА 

   

Секретар Науково - методичної 

ради Державного архіву Луганської 

області 

 

 

/підпис/ 

 

 

О. СИДОРЕНКО 
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НАКАЗИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 

 

09.07.2018                                       Сєвєродонецьк                                 № 23-С 

 

Про затвердження Інструкції 

з діловодства в Державному 

архіві Луганської області 

 

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55» Деякі питання 

документування управлінської «документації», ДСТУ 4163 – 2003 

«Уніфікована система організаційно – розпорядчої документації. Вимоги до 

оформлювання документів», затвердженого наказом Державного комітету 

України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 

№ 5, з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Інструкцію з діловодства в Державному архіві Луганської 

області, що додадається. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію з діловодства в 

Державному архіві Луганської області, затверджену наказом 

директораДержавного архіву Луганської області від 01.11.2012 № 74, з 

наступними змінами, внесеними наказом директора Держархіву від 29.06.2017 

№ 18 С. 

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Тріщун С.О.   

 

 

 

Директор К. БЕЗГИНСЬКА 
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 

 

09.01.2018 р.                                    Сєвєродонецьк                               № 24-С 

 

Про внесення змін до складу 

Науково – методичної ради  

Державного архіву  

Луганської області 

 

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

Типовим положенням про Науково – методичну раду Центрального 

Державного архіву в Автономній республіці Крим, державних архівів областей, 

міст Києва і Севастополя, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 

від 10.04.2013 №667/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 

квітня 2013 року за № 592/23124, пунктом 15 Положення про Державний архів 

Луганської області, затвердженого розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 23.12.2002 № 814 (у редакції від 31.05.2018. № 424), 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Внести зміни до складу Науково – методичної ради Державного архіву 

Луганської області, затвердженого наказом директора Держархіву від 

09.01.2018 № 1С, ввівши до нього Лішик Ольгу Петрівну, заступника голови 

Луганської обласної державної адміністрації з питань соціальної та 

гуманітарної сфери, членом ради (за згодою) та Сілюкову Яну Олександрівну, 

Головного спеціаліста – юрисконсульт анта Державного архіву Луганської 

області, членом ради. 

 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Тріщун С.О.   

 

 

 

 

Директор         К. БЕЗГИНСЬКА 
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

 

19.09.2018                                    Сєвєродонецьк                                    № 25-С 
 

Про введення в дію рішення колегії Державного архіву Луганської області 

від 19 вересня 2018 року № 4/1 «Про підсумки комплексних перевірок 

діяльності служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів 

Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та 

енергозбереження облдержадміністрації, Луганського обласного 

державного нотаріального архіву, Комунального закладу «Луганський 

обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою 

«Кадетський корпус імені Героїв Молодої гвардії»» 

Керуючись пунктом 13 Положення про Державний архів Луганської 

області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 грудня 2002 року 

№ 814 (у редакції від 31 травня 2018 року № 424 ) та пунктом 28 Положення 

про колегію Державного архіву Луганської області, затвердженого наказом 

Державного архіву Луганської області від 11 березня 2013 року № 9,  

НАКАЗУЮ: 
 

1. Ввести в дію рішення колегії Державного архіву Луганської області від 

19 вересня 2018 року № 4/1 «Про підсумки комплексних перевірок діяльності 

служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів Департаменту 

регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження 

облдержадміністрації, Луганського обласного державного нотаріального 

архіву, Комунального закладу «Луганський обласний ліцей-інтернат з 

посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені Героїв 

Молодої гвардії»». 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

Державного архіву Луганської області Тріщун С.О. та заступника директора – 

головного зберігача фондів Державного архіву Луганської області Лисенко Т.А. 

 

 

Директор         К. БЕЗГИНСЬКА 
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

 

19.09.2018                                    Сєвєродонецьк                                      № 26-С 

 

Про введення в дію рішення колегії Державного архіву Луганської області 

від 19 вересня 2018 року № 4/2 «Про підсумки комплексної перевірки 

діяльності архівного відділу Лисичанської міської ради, контрольної 

перевірки архівного відділу Сватівської  райдержадміністрації та 

тематичної перевірки комунальної установи Нижньодуванської селищної 

ради «Трудовий архів територіальних громад Сватівського району»» 

Керуючись пунктом 13 Положення про Державний архів Луганської 

області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 грудня 2002 року 

№ 814 (у редакції від 31 травня 2018 року № 424 ) та пунктом 28 Положення 

про колегію Державного архіву Луганської області, затвердженого наказом 

Державного архіву Луганської області від 11 березня 2013 року № 9, наказую: 

1. Ввести в дію рішення колегії Державного архіву Луганської області від 

19 вересня 2018 року № 4/2 «Про підсумки комплексної перевірки діяльності 

архівного відділу Лисичанської міської ради, контрольної перевірки архівного 

відділу Сватівської  райдержадміністрації та тематичної перевірки комунальної 

установи Нижньодуванської селищної ради «Трудовий архів територіальних 

громад Сватівського району»». 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

Державного архіву Луганської області Тріщун С.О. та заступника директора – 

головного зберігача фондів Державного архіву Луганської області Лисенко Т.А. 

 

Директор                                                                                  К. БЕЗГИНСЬКА 
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 

 

 

19.092018 р.                                Сєвєродонецьк                                   № 27-С 

Про введення в дію рішення колегії Державного архіву Луганської області 

від 19 вересня 2018 року № 4/3 «Про забезпечення збереженості документів 

Національного архівного фонду у Держархіві та архівних установах 

області» 

Керуючись пунктом 13 Положення про Державний архів Луганської 

області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 грудня 2002 року 

№ 814 (у редакції від 31 травня 2018 року № 424 ) та пунктом 28 Положення 

про колегію Державного архіву Луганської області, затвердженого наказом 

Державного архіву Луганської області від 11 березня 2013 року № 9,  

НАКАЗУЮ: 

1. Ввести в дію рішення колегії Державного архіву Луганської області від 

19 вересня 2018 року № 4/3 «Про забезпечення збереженості документів 

Національного архівного фонду у Держархіві та архівних установах  області». 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

Державного архіву Луганської області Тріщун С.О. та заступника директора – 

головного зберігача фондів Державного архіву Луганської області Лисенко Т.А. 

 

 

Директор         К. БЕЗГИНСЬКА 
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 

 

19.09.2018 р.                                 Сєвєродонецьк                                   № 28-С 

 

Про введення в дію рішення колегії Державного архіву Луганської області 

від 19 вересня 2018 року № 4/4 «Про інформаційне наповнення і підтримку 

веб-сайту Державного архіву Луганської області» 

Керуючись пунктом 13 Положення про Державний архів Луганської 

області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 грудня 2002 року 

№ 814 (у редакції від 31 травня 2018 року № 424 ) та пунктом 28 Положення 

про колегію Державного архіву Луганської області, затвердженого наказом 

Державного архіву Луганської області від 11 березня 2013 року № 9, наказую: 

1. Ввести в дію рішення колегії Державного архіву Луганської області від 

19 вересня 2018 року № 4/4 «Про інформаційне наповнення і підтримку веб-

сайту Державного архіву Луганської області». 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

Державного архіву Луганської області Тріщун С.О. та заступника директора – 

головного зберігача фондів Державного архіву Луганської області Лисенко Т.А. 

 

 

 

 

Директор         К. БЕЗГИНСЬКА 
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

НАКАЗ 

19.10.2018                                    Сєвєродонецьк                                         № 33-С 

 

Про затвердження плану-графіку підвищення кваліфікації державних 

службовців Державного архіву Луганської області, посади яких віднесено 

до 6-9 груп оплати праці, на жовтень-грудень 2018 року 

 

 

1. ЗАТВЕРДИТИ план-графік підвищення кваліфікації державних 

службовців Державного архіву Луганської області, посади яких віднесено  

до 6-9 груп оплати праці, в Навчально-науковому інституті публічного 

управління, адміністрування та післядипломної освіти Державного закладу 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» на жовтень-

грудень 2018 року, що додається. 

 

2. Завідувачу сектору управління персоналом Державного архіву 

Луганської області забезпечити направлення на підвищення кваліфікації 

державних службовців у встановлені планом-графіком строки. 

 

 

 

 

В.о. директора                                                                                С. ТРІЩУН 
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

05.11.2018                                    Сєвєродонецьк                                         № 34-С 

Про створення комісії з контролю за 

наявністю, станом та розшуком 

документів Національного архівного 

фонду   

 

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статтею 12 Закону України «Про Національний архівний фонд 

та архівні документи», Порядком державного обліку документів Національного 

архівного фонду, затвердженим наказом Міністерства юстиції України  

від 27.09.2013 № 2045/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  

2 жовтня 2013 р. за № 1695/24227, підрозділами 4-6 розділу V Правил роботи 

архівних установ України, затверджених наказом Міністерства юстиції України 

від 08.04.2013 № 656/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  

10 квітня 2013 р. за № 584/23116, главою 8 розділу VII Правил організації 

діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, 

затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015  

 № 1000/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 р. за 

№ 736/2718, з метою забезпечення збереженості документів Національного 

архівного фонду, виявлення відсутніх документів та правильної організації 

роботи з розшуку, а також усунення недоліків в обліку документів, оцінки їх 

фізико-хімічного і технічного стану, наказую: 

 

1. Створити комісію з контролю за наявністю, станом та розшуком 

документів Національного архівного фонду, затвердивши її склад та 

Положення про неї, що додаються. 

 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора – 

головного зберігача фондів Державного архіву Луганської області  

Лисенко Т. А., заступника директора Тріщун С.О. 

 

 

Директор          К. БЕЗГИНСЬКА 
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

НАКАЗ 

05.12.2018                                    Сєвєродонецьк                                         № 38-С 

 

Про введення в дію рішення колегії Державного архіву Луганської області 

від 05 грудня 2018 року № 5/1 «Про підсумки комплексних перевірок 

діяльності служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів 

Луганського обласного наркологічного диспансеру, Державного закладу 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»» 

 

Керуючись пунктом 13 Положення про Державний архів Луганської 

області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 23 

грудня 2002 року№ 814 (у редакції від 31 травня 2018 року № 424 ) та пунктом 

28 Положення про колегію Державного архіву Луганської області, 

затвердженого наказом Державного архіву Луганської області від 11 березня 

2013 року № 9, наказую: 

1. Ввести в дію рішення колегії Державного архіву Луганської області від 

05 грудня 2018 року № 5/1 «Про підсумки комплексних перевірок діяльності 

служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів Луганського 

обласного наркологічного диспансеру, Державного закладу «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка»». 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

Державного архіву Луганської області Тріщун С.О. та заступника директора – 

головного зберігача фондів Державного архіву Луганської області Лисенко Т.А. 

 

 

Директор         К. БЕЗГИНСЬКА 
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

 

05.12.2018                                    Сєвєродонецьк                                   № 39-С 

 

Про введення в дію рішення колегії Державного архіву Луганської області 

від 05 грудня 2018 року № 5/2 «Про підсумки комплексних перевірок 

діяльності архівних відділів Кремінської, Станично-Луганської 

райдержадміністрацій, контрольної перевірки архівного відділу 

Рубіжанської міської ради» 

Керуючись пунктом 13 Положення про Державний архів Луганської 

області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 23 

грудня 2002 року№ 814 (у редакції від 31 травня 2018 року № 424 ) та пунктом 

28 Положення про колегію Державного архіву Луганської області, 

затвердженого наказом Державного архіву Луганської області від 11 березня 

2013 року № 9, наказую: 

1. Ввести в дію рішення колегії Державного архіву Луганської області від 

05 грудня 2018 року № 5/2 «Про підсумки комплексних перевірок діяльності 

архівних відділів Кремінської, Станично-Луганської райдержадміністрацій, 

контрольної перевірки архівного відділу Рубіжанської міської ради». 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

Державного архіву Луганської області Тріщун С.О. та заступника директора – 

головного зберігача фондів Державного архіву Луганської області Лисенко Т.А. 

 

Директор         К. БЕЗГИНСЬКА 
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

НАКАЗ 

 

05.12. 2018                                     Сєвєродонецьк                                      № 40-С 

 

Про введення в дію рішення колегії Державного архіву Луганської області 

від 05 грудня 2018 року № 5/3 «Про роботу Експертно-перевірної комісії 

Держархіву та Експертних комісій архівних установ області у 2018 році» 

 

Керуючись пунктом 13 Положення про Державний архів Луганської 

області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 23 

грудня 2002 року№ 814 (у редакції від 31 травня 2018 року № 424 ) та пунктом 

28 Положення про колегію Державного архіву Луганської області, 

затвердженого наказом Державного архіву Луганської області від 11 березня 

2013 року № 9, наказую: 

1. Ввести в дію рішення колегії Державного архіву Луганської області від 

05 грудня 2018 року № 5/3 «Про роботу Експертно-перевірної комісії 

Держархіву та Експертних комісій архівних установ області у 2018 році». 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

Державного архіву Луганської області Тріщун С.О. та заступника директора – 

головного зберігача фондів Державного архіву Луганської області Лисенко Т.А. 

 

Директор         К. БЕЗГИНСЬКА 
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

05.12.2018 р.                               Сєвєродонецьк                                     № 41-С 

Про введення в дію рішення колегії Державного архіву Луганської області 

від 05 грудня 2018 року № 5/4 «Про співпрацю Державного архіву та 

архівних установ області із засобами масової інформації у 2018 році» 

 

Керуючись пунктом 13 Положення про Державний архів Луганської 

області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації  

від 23 грудня 2002 року№ 814 (у редакції від 31 травня 2018 року № 424 ) та 

пунктом 28 Положення про колегію Державного архіву Луганської області, 

затвердженого наказом Державного архіву Луганської області від 11 березня 

2013 року № 9, наказую: 

1. Ввести в дію рішення колегії Державного архіву Луганської області від 

05 грудня 2018 року № 5/4 «Про співпрацю Державного архіву та архівних 

установ області із засобами масової інформації у 2018 році». 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

Державного архіву Луганської області Тріщун С.О. та заступника директора – 

головного зберігача фондів Державного архіву Луганської області Лисенко Т.А. 

 

 

Директор         К. БЕЗГИНСЬКА 
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ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ 

 

*** 

 

01.08 - 03.08.2018 року відповідно до графіку проведення перевірок 

діяльності служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів 

юридичних осіб - джерел формування НАФ на 2018 рік, головними 

спеціалістами відділу формування, комплектування НАФ та діловодства 

Легезою Ларисою Володимирівною та Лисак Наталією Юріївною здійснено 

комплексну перевірку діяльності служби діловодства, експертної комісії та 

архівного підрозділу Луганського обласного наркологічного диспансеру. 

Під час проведення перевірки розглянуті питання щодо ведення 

діловодства, роботи архіву установи, приділено увагу наявності положення про 

експертну комісію, інструкції з діловодства, номенклатури справ на 2018 рік, 

про призначення відповідальних за ведення діловодства та архіву, наявності 

плану роботи архіву на 2018 рік. 

Надані методичні рекомендації щодо обладнання приміщення під архів, 

ведення діловодства, в частині відповідності індивідуальної інструкції з 

діловодства до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня  

2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» та 

використання її в роботі. 

Перевірено стан науково-технічного опрацювання документів постійного 

зберігання за 2014-2016 роки та з кадрових питань (особового складу) за 2007, 

2014-2016 роки. 

Перевірку здійснено у присутності відповідального за ведення діловодства 

Мікової Юлії Віталіївни та відповідального за ведення архіву Піддубного 

Олександра Костянтиновича. 

Підсумки перевірки обговорено із головою ЕК, завідувачем 

організаційного методично-консультативного відділу, Подопригорою 

Світланою Петрівною та повідомлено, що буде направлена довідка за 

результатами перевірки. 

 

*** 

 

09.08.2018 у приміщенні Луганської обласної військово-цивільної 

адміністрації за участю заступника голови облдержадміністрації Лішик О.П. 

відбувся круглий стіл з обговорення питання: «Впровадження проекту з усної 

історії щодо поповнення Національного архівного фонду документами про 

події на сході України». 

У круглому столі прийняли участь керівник апарату Ірина Калініна, 

керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, науковці, кандидати 

історичних наук двох вищих навчальних закладів області (Східноукраїнський 

Національний університет імені Володимира Даля, Луганський Національний 
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університет імені Тараса Шевченка), керівники та представники шести 

громадських організацій, центрів, благодійного фонду (ГС "Луганська обласна 

спілка учасників бойових дій та волонтерів АТО", Центр допомоги учасникам 

антитерористичної операції «Зігрій солдата», Центр реабілітації ветеранів війни 

АТО, ГО «Луганська обласна спілка учасників бойових дій «Ветерани АТО 

Луганщини», ГО «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів 

АТО Луганської області», Благодійний фонд «Восток – SOS»). 

Захід відкрила Ольга Лішик, яка зазначила, що з метою вшанування 

подвигу та увічнення пам’яті про живих і полеглих воїнів - учасників АТО 

Державний архів Луганської області розпочинає роботу над дослідницьким 

проектом зі збирання усної історії та створення колекції документів особового 

походження щодо подій на Сході України. 

Всі зібрані матеріали згодом стануть необхідною базою для дослідження 

історії України початку ХХІ століття. 

«Реалізуючи цей задум, ми не думаємо про сьогодення, ми працюємо на 

майбутнє. Ми хочемо донести достовірну інформацію про події, що зараз 

відбуваються в країні. А особливо, як конкретна людина бачить й сприймає їх. 

Ми розуміємо, що проект буде складним тому, що мова йде про почуття 

людини, і зі свідченнями учасників АТО необхідно особливо бути дуже 

делікатними. Але ми повинні дати їм можливість розповісти про те, що часто 

невимовне», – наголосила Ольга Лішик. 

Світлана Тріщун – заступник директора Держархіву зауважила, що перед 

архівом стоїть досить важливе завдання зібрати максимальну кількість свідчень 

та документальних матеріалів, які згодом стануть безцінною базою для 

досліджень. «Хочеться, щоб цей проект не перетворився у формальний та 

сухий підхід, а наповнився великим комплексом документів, які навічно 

залишаться в історії нашого краю та країни в цілому»,- зазначила вона. 

Лисенко Тетяна – заступник директора – головний зберігач фондів Держархіву 

проінформувала присутніх про основні напрямки роботи архівістів в реалізації 

зазначеного проекту, порядок проведення опитування анкетування, доступу до 

документальних матеріалів. 

Присутні науковці, кандидати історичних наук Олена Сапицька та Антон 

Бадер повністю підтримали дослідницький проект та зазначили, що у вивченні 

історичних подій дослідники велику увагу приділяють першоджерелам, які у 

даному випадку є свідчення. А враховуючи методи, які застосовує Російська 

Федерація, в умовах «гібридної» війни, вони стануть об’єктивною інформацією, 

яка надасть нащадкам повну картину подій, які відбувалися на Сході України та 

не дасть можливість у подальшому спекулювати будь-яким політичним силам 

на історії України. 

Ірина Калініна – керівник апарату облдержадміністрації наголосила, що 

важливим моментом у реалізації проекту є його практичне використання, а 

саме, що документальні матеріали необхідно використати у написанні Книги 

Пам’яті героїв АТО і що важливо, щоб ця книга вийшла саме на території 

Луганської області. 
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Керівники та представники громадських організацій прийняли активну 

участь у обговоренні проекту. Вони висловили свої побажання та рекомендації 

щодо його реалізації, зокрема проведення інтерв’ювання осіб, які були свідками 

або учасниками подій на Сході України та погодилися надати кандидатури. 

Закінчилася робота круглого столу повним порозумінням необхідності 

реалізації зазначеного проекту. Були досягнуті домовленості щодо співпраці та 

підтримці у встановленні контактів з учасниками бойових дій та свідками 

подій. Завершився круглий стіл відвідуванням архівосховищ Державного архіву 

Луганської області та ознайомленням з умовами зберігання документальних 

матеріалів. 

 

*** 

 

14 - 17.08.2018 відповідно до графіку проведення перевірок діяльності 

служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб 

- джерел формування НАФ на 2018 рік, головним спеціалістом відділу 

формування, комплектування НАФ та діловодства Легезою Ларисою 

Володимирівною здійснено комплексну перевірку діяльності служби 

діловодства, експертної комісії та архівного підрозділу Державного закладу 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 

У присутності начальника відділу організації документообігу Шарай Дар’ї 

Сергіївни та завідувача архівом Глущенко Наталії Миколаївни здійснено 

перевірку організації та ведення діловодства, а також роботу архіву установи. 

Приділено увагу наявності: інструкції з діловодства; номенклатури справ 

на 2018 рік; положення про експертну комісію; плану роботи експертної комісії 

та архіву на 2018 рік, звіту про виконання плану роботи експертної комісії та 

архіву за 2017 рік. Перевірено стан науково-технічного упорядкування 

документів за 2014-2016 роки, надано методичні рекомендації щодо обладнання 

приміщення під архів. 

Підсумки перевірки обговорено з ректором закладу Савченко Сергієм 

Вікторовичем та проректором з науково-педагогічної роботи, головою 

експертної комісії Ужченко Дмитром Вікторовичем. 

 

*** 

 

20.08.2018 року о 08-30 у приміщенні Луганської обласної військово-

цивільної адміністрації (проспект Центральний, 59) відбулося VIII засідання 

Експертно-перевірної комісії Державного архіву. 

На комісії були розглянуті питання: 

1. Розгляд питання щодо включення Профспілкової організації Приватного 

акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об єднання Азот» до Списку 

юридичних осіб-джерел формування НАФ, які передають документи до 

архівного відділу Сєвєродонецької міської ради. 

2. Розгляд питання щодо схвалення довідкового апарату архівних фондів 

Р-43 «Талівська сільська рада народних депутатів Станично-Луганського 



69 

 

району Луганської області» та Р-45 «Нижньотеплівська сільська рада народних 

депутатів Станично-Луганського району Луганської області». 

3. Обговорення питання щодо внесення в опис за відповідний рік, раніше 

не включених справ, після схвалення і затвердження довідкового апарату на 

засіданнях ЕПК (ЕК) архівних установ. 

4. Розгляд описів справ постійного зберігання, описів справ з особового 

складу, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до 

Національного архівного фонду, номенклатур справ підприємств, установ, 

організацій-джерел формування НАФ, що знаходяться у зоні комплектування 

Державного архіву Луганської області, архівних відділів райдержадміністрацій 

та міських рад Луганської області: 

Архівний відділ Біловодської РДА 

Кінний завод №87 Новоспасівської сільської ради Біловодського району 

(довідковий апарат). 

Архівний відділ Кремінської РДА 

Варварівська сільська рада (довідковий апарат); 

Нововадянівська сільська рада (довідковий апарат); 

Нововадянівська сільська рада народних депутатів (довідковий апарат); 

Служба у справах дітей Кремінської РДА (довідковий апарат); 

Михайлівська сільська рада народних депутатів (довідковий апарат). 

Архівний відділ Новоайдарської РДА 

Новоайдарська районна державна адміністрація (довідковий апарат); 

Кримська сільська рада Слов’яносербського району (довідковий апарат). 

Архівний відділ Станично-Луганської РДА 

Теплівська сільська рада Станично-Луганського району (довідковий апарат). 

Архівний відділ Троїцької РДА 

Троїцький районний суд (номенклатура справ на 2018 рік). 

Луганське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету 

України (довідковий апарат); 

КЗ «Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною 

підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії» (інструкція з 

діловодства); 

Луганський обласний центр дитячо-юнацького туризму і краєзнавства 

(інструкція з діловодства); 

Обласна комунальна установа «Вісник Луганщени» (інструкція з діловодства); 

Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації (інструкція з 

діловодства);Щастинська міська рада та її виконавчий комітет (інструкція з 

діловодства); 

Луганське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (інструкція 

з діловодства); 

Державний заклад «Луганський Національний університет імені Тараса 

Шевченка» (інструкція з діловодства). 

Головне територіальне управління юстиції у Луганської області: 
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Довжанський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у Луганській області 

(довідковий апарат); 

Приватні нотаріуси Кремінського районного нотаріального округу Луганської 

області (Тимашенка М.М., Тіщенка О.М.); 

Первомайський міський відділ державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Луганській області (довідковий апарат); 

Довжанський міський відділ державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Луганській області (довідковий апарат); 

Кремінський районний відділ державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Луганській області (довідковий апарат); 

Марківський районний відділ державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Луганській області (довідковий апарат); 

Міловський районний відділ державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Луганській області (довідковий апарат); 

Ровенківський міський відділ державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Луганській області (довідковий апарат). 

 

*** 

 

23.08.2018 року працівники Державного архіву Луганської області 

прийняли участь у презентації книги спогадів «У вогняному кільці. Оборона 

Луганського аеропорту». Делегація зі Львівщини передала книги в бібліотечні 

фонди архівних установ Луганщини. Книга містить коментарі військових 

дослідників, офіцерів та експертів з аналізом основних подій, а також перелік 

загиблих українських бійців із різних підрозділів. 

Учасники презентації ознайомились з виставкою архівних документів 

архівних установ України під назвою «Українська державність: Відродження 

100 років», яка була розміщена Державним архівом Луганської області. 

 

*** 

 

Мешканці районів лінії зіткнення постійно стикаються з труднощами, які 

пов’язані з проведенням АТО та ООС, більшість з них майже позбавлені 

нормальних умов проживання і існування, тому вони потребують підвищеної 

уваги та допомоги. 

З метою належного забезпечення конституційних прав та законних 

інтересів громадян, які мешкають в населених пунктах, що розташовані вздовж 

лінії зіткнення, проведення виїзного особистого прийому громадян Станично-

Луганського району з питань архівної справи та діловодства, 05.09.2018 

директор Державного архіву Луганської області Катерина Безгинська відвідала 

Станично-Луганський район Луганської області. 

Під час візиту відбулась робоча зустріч К. Безгинської з першим 

заступником голови, в.о. голови Станично-Луганської райдержадміністрації  

С. Ісаєвим та керівником апарату райдержадміністрації О. Гавришем, на якій 
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обговорили стан архівної справи та діловодства в районі, визначено ряд 

проблемних питань та шляхи їх вирішення. 

Особистий прийом громадян відбувся у приміщенні архівного відділу 

Станично-Луганської райдержадміністрації за участю начальника архівного 

відділу О. Циганенко та головного спеціаліста архівного відділу О. Стєхіної. 

Впродовж дня до директора Держархіву зверталися мешканці району з 

різними питаннями та своїми проблемами. У зверненнях порушувались 

переважно питання про архівні документи, які залишились на тимчасово 

непідконтрольній українській владі території, отримання архівних довідок, 

архівних копій про заробітну плату для призначення пенсій. 

На усі звернення надано кваліфіковані відповіді та роз’яснення щодо 

порядку вирішення порушених питань. 

Директор Держархіву ознайомились з роботою комунальної установи 

«Об’єднаний трудовий архів Станично-Луганського району», надала 

роз’яснення щодо порядку виконання запитів юридичних та фізичних осіб на 

підставі архівних документів і оформлення довідок соціально-правового 

характеру в.о. директора трудового архіву, архівісту Олені Миронової та 

зберігачу фондів Олені Гладських. 

Особливу увагу Катерина Безгинська приділила питанню збереження 

документів Національного архівного фонду сільських та селищних рад. Під час 

бесіди з головою Широківської сільської ради Михайлом Черніковим, в.о. 

голови Комишненської сільської ради Людмилою Сольоною, секретарем 

Станично-Луганської селищної ради Наталією Готовчиць, секретарем 

Широківської сільської ради Валентиною Зеленською, секретарем Талівської 

сільської ради Надією Шаповаловою було обговорено вжиті заходи щодо 

розшуку документів Національного архівного фонду та з кадрових питань 

(особового складу) Станично-Луганської селищної ради за 2007-2014 роки, стан 

науково-технічного опрацювання та передачі документів сільських рад до 

архівного відділу райдержадміністрації. 

 

*** 

 

09.09.2018 року о 11:00 в приміщенні Луганської обласної військово-

цивільної адміністрації (м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59) 

відбулося засідання колегії Державного архіву Луганської області. 

Засідання вела голова колегії, директор Державного архіву Луганської області 

Катерина Безгинська. 

В роботі колегії прийняли участь заступник голови облдержадміністрації 

Ольга Лішик; завідувач сектором інформаційно-аналітичної роботи 

організаційного відділу апарату облдержадміністрації Світлана Сучкова; 

керівники архівних установ Сватівської райдержадміністрації, Лисичанської 

міської ради, комунальної установи Нижньодуванської селищної ради 

«Трудовий архів територіальних громад Сватівського району»; голови 

експертних комісій, відповідальні за архів та діловодство юридичних осіб – 

джерел комплектування Держархіву; працівники Держархіву. 
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Розгляд питань порядку денного розпочалось з підсумків комплексних 

перевірок діяльності служб діловодства, експертних комісій та архівних 

підрозділів Департаменту регіонального розвитку, промисловості, 

інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації, Луганського 

обласного державного нотаріального архіву, Комунального закладу 

«Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною 

підготовкою «Кадетський корпус імені Героїв Молодої гвардії», діяльності 

архівного відділу Лисичанської міської ради, контрольної перевірки архівного 

відділу Сватівської райдержадміністрації, тематичної перевірки комунальної 

установи Нижньодуванської селищної ради «Трудовий архів територіальних 

громад Сватівського району». 

Керівникам територій, архівних установ, підприємств, установ, організацій 

було вказано на необхідність доопрацювання проблемних питань архівної 

сфери територій та усунення недоліків виявлених під час комплексних і 

тематичної перевірок. Значна увага приділена питанню створення належних 

умов для зберігання документів Національного архівного фонду і з кадрових 

питань (особового складу), своєчасному науково-технічному опрацюванню 

документів та передачі документів Національного архівного фонду на 

зберігання до архівних установ області. 

Питання забезпечення збереженості документів Національного архівного 

фонду у Держархіві та архівних установах області належить до пріоритетних 

завдань архівних установ. Робота в цьому напрямі здійснюється шляхом 

додержання вимог чинного законодавства в сфері архівної справи та 

діловодства, а саме створення оптимальних умов для гарантованого зберігання 

архівних документів, здійснення постійного контролю за наявністю та станом 

архівних документів, своєчасного проведення науково-технічного опрацювання 

документів, передачі документів Національного архівного фонду на зберігання 

до архівних установ області. 

Заслухавши питання «Про інформаційне наповнення і підтримку веб-сайту 

Державного архіву Луганської області», колегія зазначила, що веб-сайт 

виступає з’єднуючою ланкою між органами влади та громадськістю та є 

своєрідним інформатором громадськості та засобом комунікації з нею. 

З усіх питань порядку денного були прийняті відповідні рішення. 

 

*** 

 

На виконання плану проведення комплексних та контрольних перевірок 

діяльності архівних установ райдержадміністрацій, міських рад та трудових 

архівів на 2018 рік, затвердженого директором Державного архіву Луганської 

області 02.11.2017 року, начальником відділу організації, координації архівної 

справи та інформаційного забезпечення Державного архіву Луганської області 

Кривицькою В.В., начальником відділу зберігання, обліку документів 

Національного архівного фонду Державного архіву Луганської області 

Потаповою - Панасенко О.В. 21.09.2018 року було здійснено комплексну 
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перевірку діяльності архівного відділу Станично-Луганської 

райдержадміністрації. 

Метою перевірки є організація і вдосконалення роботи архівної установи, 

оцінка її діяльності; виконання основних показників розвитку архівної справи; 

надання організаційно-методичної допомоги; своєчасне попередження, 

виявлення та припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства у 

сфері архівної справи та діловодства. 

Перевірка здійснювалась шляхом вивчення наявних в архівному відділі 

нормативних та облікових документів, стану ведення діловодства, 

використання документів, комплектування архівного відділу; обстеження 

загального стану приміщень та співбесіди з головним спеціалістом архівного 

відділу Станично-Луганської райдержадміністрації Стєхіною О.І. 

Також працівники Держархіву ознайомились з роботою комунальної 

установи «Об’єднаний трудовий архів Станично-Луганського району» та 

поспілкувались з директором Гладських І.О. 

 

*** 

 

Відповідно до Плану - графіку проведення перевірок роботи служб 

діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - 

джерел формування НАФ на 2018 рік, затвердженим директором Державного 

архіву Луганської області від 06.12.2017, начальником відділу формування, 

комплектування НАФ та діловодства Овчаренко Світланою Федорівною 25.09-

26.09.2018 року здійснювалась тематична перевірка діяльності експертної 

комісії Обласного комунального закладу «Сєвєродонецький коледж культури і 

мистецтв імені Сергія Прокоф’єва». 

У ході перевірки приділено увагу діяльності експертної комісії закладу, 

наявності положення про експертну комісію та плану її роботи на рік. 

Надані рекомендації щодо обладнання приміщення під архів згідно вимог 

розділу VIII Правил організації діловодства та архівного зберігання документів 

у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України 

від 18 червня 2015 року № 1000/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 22 червня 2015 року за №736/27181(зі змінами). 

Перевірку здійснено у присутності відповідальної за ведення діловодства 

Середи Ольги Олександрівни та архіваріуса Гречишкіної Ірини Володимирівни. 

Результати перевірки доведено до директора коледжу культури і мистецтв 

Яворської Марини Владиславівни та повідомлено, що буде направлена довідка 

для прийняття відповідних рішень по усуненню недоліків. 

 

*** 

 

26.09.2018 року у приміщенні Луганської обласної військово-цивільної 

адміністрації відбулося засідання Науково-методичної ради Державного архіву 
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Луганської області під головуванням директора Катерини Безгинської за 

участю заступника голови облдержадміністрації Ольги Лішик. 

На засіданні були обговорені питання: 

план та зміст статей з нагоди відзначення Дня захисника України та  

100-річчя Української революції 1917-1921 років, а також експозиційний план 

відео-, документальної онлайн виставки з нагоди відзначення Дня захисника 

України. 

Після обговорення порядку денного були прийняті відповідні рішення: 

статті з нагоди відзначення Дня захисника України та 100-річчя 

Української революції 1917-1921 років направити для публікації в газетах 

територіальних громад Луганської області «Вісті Луганщини» «Луганщина.ua» 

та Сєвродонецькі вісті», відео-, документальну онлайн виставку з нагоди 

відзначення Дня захисника України розмістити на веб-сайті Держархіву та 

офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook. 

 

*** 

 

26.09.2018 року згідно з графіком проведення перевірок роботи служб 

діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - 

джерел формування НАФ на 2018 рік, головним спеціалістом відділу 

формування, комплектування НАФ та діловодства Міщенко Лілією Іванівною 

здійснено контрольну перевірку стану організації поточного діловодства та 

архівної справи Головного управління Держгеокадастру у Луганській області. 

З метою виконання рішення колегії Державного архіву Луганської області 

від 08.11.2017 № 4/1, перевірено стан науково-технічного опрацювання 

документів постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу) за 

2014-2016 роки, виділення приміщення під архів, приведення у відповідність до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі 

питання документування управлінської діяльності» індивідуальної інструкції з 

діловодства. 

Результати перевірки обговорено з в. о. заступника начальника 

Управління – начальника загального відділу Управління адміністративно – 

господарського забезпечення Головного управління Держгеокадастру у 

Луганській області Головко Оленою Олександрівною. 

 

*** 

 

28.09.2018 року о 09-00 у приміщенні Луганської обласної військово-

цивільної адміністрації (проспект Центральний, 59) відбулося IX засідання 

Експертно-перевірної комісії Державного архіву. 

На комісії були розглянуті питання: 

1. Заслуховування звіту про роботу експертної комісії Луганського 

обласного наркологічного диспансеру. 

2. Розгляд описів справ постійного зберігання, описів справ з особового 

складу, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до 
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Національного архівного фонду, номенклатур справ, інструкцій з діловодства 

підприємств, установ, організацій-джерел формування НАФ, що знаходяться у 

зоні комплектування Державного архіву Луганської області, архівних відділів 

райдержадміністрацій та міських рад Луганської області: 

Архівний відділ Марківської сільської ради 

Герасківська сільська рада (довідковий апарат); 

Архівний відділ Сєвєродонецької міської ради 

Фінансове управління Сєвєродонецької міської ради (довідковий апарат); 

Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради (довідковий апарат); 

Архівний відділ Сватівської РДА 

Колективне господарство ім. Першого Травня с. Рудівка Сватівського району 

(довідковий апарат); 

Архівний відділ Станично – Луганської РДА 

Відділ культури Станично-Луганської райдержадміністрації (номенклатура 

справ); 

Великочернігівська сільська рада (номенклатура справ); 

Сотенська сільська рада (номенклатура справ); 

Талівська сільська рада (номенклатура справ; довідковий апарат); 

Широківська сільська рада (номенклатура справ); 

Архівний відділ Старобільської РДА 

Старобільська міська рада та її виконавчий комітет (довідковий апарат); 

Старобільська районна державна адміністрація Луганської області (довідковий 

апарат); 

Старобільська районна рада (довідковий апарат); 

Відділ культури і туризму Старобільської райдержадміністрації (довідковий 

апарат); 

Архівний відділ Троїцької РДА 

Яменська сільська рада (довідковий апарат); 

Тополівська сільська рада народних депутатів та її виконавчий комітет 

(довідковий апарат); 

Тополівська сільська рада (довідковий апарат); 

Луганська обласна державна адміністрація (номенклатура справ); 

Департамент житлово – комунального господарства Луганської обласної 

державної адміністрації (інструкція з діловодства); 

Департамент комунальної власності, земельних та майнових відносин 

Луганської обласної державної адміністрації (інструкція з діловодства); 

Департамент фінансів Луганської обласної державної адміністрації (інструкція 

з діловодства); 

Управління молоді та спорту облдержадміністрації (інструкція з діловодства); 

Обласний комунальний заклад «Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв 

імені Сергія Прокоф’єва» (номенклатура справ); 

Луганський обласний протитуберкульозний диспансер (інструкція з 

діловодства); 

Комунальний заклад «Луганська обласна мала академія наук учнівської 

молоді» (інструкція з діловодства); 



76 

 

Луганська обласна дитяча клінічна лікарня (інструкція з діловодства); 

Луганський обласний Козачий кінний театр (інструкція з діловодства); 

Луганський обласний академічний український музично – драматичний театр 

(інструкція з діловодства); 

Луганська комунальна установа «Обласна рятувально – водолазна служба» 

(інструкція з діловодства); 

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в 

Луганській області (інструкція з діловодства); 

Лисичанський обласний шкірно – венерологічний диспансер (довідковий 

апарат); 

Луганська обласна психолого – медико – педагогічна консультація (довідковий 

апарат); 

Головне територіальне управління юстиції у Луганської області 

(довідковий апарат): 

Приватні нотаріуси Сєвєродонецького міського нотаріального округу 

Луганської області (Хрипун М.М., Михайловський А.Т., Глаговський О.В.); 

Приватні нотаріуси Лисичанського міського нотаріального округу Луганської 

області (Кравченко В.О., Бабенко О.В.); 

Приватний нотаріус Сватівського районного нотаріального округу Луганської 

області (Матвієвського Д.В.); 

Приватний нотаріус Старобільського районного нотаріального округу 

Луганської області (Замарь О.О.); 

Приватний нотаріус Попаснянського районного нотаріального округу 

Луганської області (Мирошниченко Н.І.); 

Антрацитівський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану; 

Довжанський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану; 

Кремінський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану; 

Марківський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану; 

Міловський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану; 

Новопсковський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану; 

Попаснянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану; 

Рубіжанський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану; 

Станично – Луганський районний відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану; 

Старобільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану; 

Троїцький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану; 

Хрустальнинський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану; 

Попаснянський районний відділ державної виконавчої служби; 

Рубіжанський міський відділ державної виконавчої служби. 

 

*** 

05.10.2018 директор Державного архіву Луганської області Катерина 

Безгинська провела виїзний прийом громадян Білокуракинського району у 

приміщенні Білокуракинської райдержадміністрації. 
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На зберіганні в архівному відділі райдержадміністрації знаходиться понад 

10 тис. од.зб. документів Національного архівного фонду, що складає 125 

фондів, в трудовому архіві - біля 8 тис. од.зб. документів з кадрових питань 

(особового складу), 104 ліквідованих (реорганізованих) підприємств, установ, 

організацій. 

В зоні комплектування архівного відділу райдержадміністрації 

знаходиться 30 підприємств, установ, організацій, на зберіганні яких, понад 

встановлені строки, знаходиться 105 од.зб. документів Національного архівного 

фонду. 

Робота архівних установ району з інформування та використання архівних 

документів спрямована на виконання запитів юридичних та фізичних осіб, 

реалізацію їх конституційних прав та забезпечення законних інтересів. За рік 

архівний відділ райдержадміністрації розглядає понад 125 звернень соціально-

правового характеру, трудовий архів – біля 440. 

До директора Держархіву зверталися старости сіл Олексіївки, Курячівки та 

Олександрополю Білокуракинської селищної ради, голова Лозно-

Олександрівської селищної виборчої комісії з питань проведення експертизи 

цінності та науково-технічного опрацювання документів Національного 

архівного фонду та з особового складу. З відповідальними за архівний підрозділ 

Білокуракинської та Лозно-Олександрівською ОТГ були обговорені питання 

впорядкування документів Білокуракинської селищної ради, Дем'янівківської, 

Курячівської, Олександропільської за 2013-2015 роки, Бунчуківської, 

Олексіївської за 2009-2015 роки, Нещеретівської сільських рад за 2011-2015 

роки та Лозно – Олексіївської селищної ради, Мирненської та Солідарненської 

сільських рад за 2008-2018 роки. 

На усі звернення надано кваліфіковані відповіді в межах чинного 

законодавства та надані роз’яснення щодо порядку вирішення порушених 

питань. 

Після проведення прийому громадян, К. Безгинська ознайомилась з 

роботою архівного відділу Білокуракинської райдержадміністрації, 

КУ «Трудовий архів Білокуракинського району» та умовами зберігання 

документів Національного архівного фонду та з кадрових питань (особового 

складу). 

Заступник голови облдержадміністрації О. Лішик, директор Держархіву К. 

Безгинська обговорили з першим заступником голови Білокуракинської 

райдержадміністрації С.Щебетенко, заступником голови Білокуракинської 

райдержадміністрації Н.Вервейко, заступником голови Білокуракинської 

районної ради Н.Літвіновою та головою Білокуракинської селищної ради 

С.Сіриком нагальні питання архівної сфери району, а саме про виділення 

приміщення для розміщення архівних установ, заповнення вакантних посад 

архівного відділу, забезпечення збереженості документів Національного 

архівного фонду і з особового складу, протипожежної безпеки, проведення 

науково-технічного опрацювання документів Національного архівного фонду. 

За підсумками робочої наради були підготовлені протокольні доручення за 

підписом заступника голови облдержадміністрації О.Лішик. 
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*** 

 

16.10 - 17.10.2018 року згідно з графіком проведення перевірок роботи 

служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб 

- джерел формування НАФ на 2018 рік, головним спеціалістом відділу 

формування, комплектування НАФ та діловодства Міщенко Лілією Іванівною 

здійснено тематичну перевірку стану організації діяльності експертної комісії 

Луганської обласної школи вищої спортивної майстерності. 

Під час перевірки були переглянуті документи, що регламентують 

діяльність експертної комісії (Положення про експертну комісію та склад ЕК, 

плани роботи, протоколи засідань, звіти). 

В ході перевірки надані методичні рекомендації щодо виділення та 

обладнання приміщення під архів, проведення експертизи цінності документів з 

метою уточнення строків зберігання та здійснення науково – технічного 

опрацювання справ. 

Підсумки перевірки обговорено з директором Луганської обласної школи 

вищої спортивної майстерності Клименчуковим Олегом Володимировичем та 

інструктором – методистом, відповідальною за архів та ведення діловодства, 

Воюшиною Вікторією Олександрівною. 

 

*** 

 

18.10.2018 року згідно з графіком проведення перевірок роботи служб 

діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - 

джерел формування НАФ на 2018 рік, головним спеціалістом відділу 

формування, комплектування НАФ та діловодства Міщенко Лілією Іванівною 

здійснено контрольну перевірку стану організації поточного діловодства та 

архівної справи Луганського обласного центру зайнятості. 

З метою виконання рішення колегії Державного архіву Луганської області 

від 08.11.2017 № 4/1, перевірено обладнання приміщення під архів, розміщення 

та зберігання документів на стелажах, приведення у відповідність до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання 

документування управлінської діяльності» індивідуальної інструкції з 

діловодства. 

Результати перевірки обговорено з провідним фахівцем із зв’язків з 

громадськістю та преси відділу організаційної та інформаційної роботи та 

архівної справи, відповідальною за архів та ведення діловодства, Яковлевою 

Вікторією Василівною. 

 

*** 

 

На виконання плану проведення комплексних та контрольних перевірок 

діяльності архівних установ райдержадміністрацій, міських рад та трудових 

архівів на 2018 рік, затвердженого директором Державного архіву Луганської 

області 02.11.2017 року, заступником начальника відділу організації, 
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координації архівної справи та інформаційного забезпечення Державного 

архіву Луганської області Сорокіною О.В., заступником начальника відділу 

зберігання та обліку документів Національного архівного фонду Державного 

архіву Луганської області Мащенко Л.Г., 19 жовтня 2018 року було здійснено 

комплексну перевірку діяльності архівного відділу Кремінської 

райдержадміністрації. 

Метою перевірки є організація і вдосконалення роботи архівної установи, 

оцінка її діяльності; виконання основних показників розвитку архівної справи; 

надання організаційно-методичної допомоги; своєчасне попередження, 

виявлення та припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства у 

сфері архівної справи та діловодства. 

Перевірка здійснювалась шляхом вивчення наявних в архівному відділі 

нормативних та облікових документів, стану ведення діловодства, 

використання документів, комплектування архівного відділу; обстеження 

загального стану приміщень та співбесіди із начальником архівного відділу 

Кремінської райдержадміністрації Васильєвою Галиною Борисівною та 

спеціалістом архівного відділу райдержадміністрації Ситнік Людмилою 

Григорівною. 

 

*** 

 

На виконання заходу з усунення корупційного ризику, визначеного 

Антикорупційною програмою Луганської обласної державної адміністрації на 

2018 рік, затвердженої розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 

02.04.2018 № 264 (в редакції від 03.08.2018 № 588) та з метою підвищення 

обізнаності працівників Держархіву щодо застосування норм нормативно-

правових актів в сфері запобігання корупції 25.10.2018 головним спеціалістом-

юрисконсультом Державного архіву Луганської області було проведено 

внутрішнє навчання серед працівників Держархіву на теми: «Конфлікт 

інтересів та заходи його врегулювання» та «Відповідальність за вчинення 

корупційного правопорушення». Також на внутрішньому навчанні були 

обговорені важливі питання щодо обмежень та заборон, визначених Законом 

України «Про запобігання корупції». 

 

*** 

 

На виконання плану проведення комплексних та контрольних перевірок 

діяльності архівних установ райдержадміністрацій, міських рад та трудових 

архівів на 2018 рік, затвердженого директором Державного архіву Луганської 

області 02.11.2017 року, начальником відділу організації, координації архівної 

справи та інформаційного забезпечення Державного архіву Луганської області 

Кривицькою В.В. 26.10.2018 було здійснено контрольну перевірку архівного 

відділу Рубіжанської міської ради. 
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З метою виконання рішення колегії Держархіву від 08.11.2017 № 4/2 «Про 

підсумки комплексної перевірки діяльності архівного відділу Рубіжанської 

міської ради, контрольної перевірки архівного відділу Міловської 

райдержадміністрації та тематичної перевірки комунальної установи 

«Трудовий архів м. Сєвєродонецька»» архівним відділом здійснено низку 

заходів з усунення недоліків, виявлених під час комплексної перевірки 

здійсненої Держархівом 27.10.2017, з питань створення належних умов для 

збереження, обліку та використання документів Національного архівного 

фонду, контролю за станом упорядкування документів юридичних осіб – 

джерел формування документів НАФ, матеріально-технічного забезпечення 

архівного відділу. 

Перевірка здійснювалась шляхом вивчення наявних в архівному відділі 

облікових документів, обстеження загального стану приміщень та співбесіди з 

начальником архівного відділу Кувічинською В.Б. 

 

*** 

 

26.10.2018 директор Державного архіву Луганської області Катерина 

Безгинська відвідала Старобільський район, провела робочу нараду з питань 

виконання протокольних доручень архівним відділом Старобільської 

райдержадміністрації та виїзний особистий прийом громадян Старобільського 

району. 

Робоча нарада та особистий прийом громадян відбувся у приміщенні 

архівного відділу Старобільської райдержадміністрації за участю начальника 

архівного відділу Л. Пасько та директора комунальної установи «Трудовий 

архів Старобільського району» І. Стаценко. 

Впродовж дня до директора Держархіву зверталися мешканці району та 

представники юридичних осіб – джерел формування Національного архівного 

фонду. У зверненнях порушувались переважно питання щодо архівних 

документів, які залишились на тимчасово непідконтрольній українській владі 

території, отримання архівних довідок та архівних копій про заробітну плату 

для призначення пенсій, науково-технічного опрацювання документів 

юридичних осіб, які знаходяться в стадії ліквідації. 

На усі звернення надано кваліфіковані відповіді та роз’яснення щодо 

порядку вирішення порушених питань. 

Директор Держархіву ознайомилась з роботою архівного відділу, 

комунальної установи «Трудовий архів Старобільського району», з 

керівниками архівних установ обговорила питання про стан впровадження 

дослідницького проекту зі збирання усної історії та створення колекції 

документів особового походження подій, які відбуваються на Сході України; 

про переробку описів справ з кадрових питань (особового складу) за 1943-1945 

роки та передачу їх на державне зберігання. 
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*** 

 

30.10.2018 року о 09-00 на базі архівного відділу Сєвєродонецької міської 

ради відбулося Х засідання Експертно-перевірної комісії Державного архіву: 

На комісії були розглянуті питання: 

1. Заслуховування звіту про роботу експертної комісії ПрАТ 

«Сєвєродонецьке об’єднання Азот». 

2. Виключення зі Списку юридичних осіб-джерел формування НАФ, які 

передають документи до Державного архіву Луганської області, а саме: 

Луганську обласну психо-медико-педагогічної консультації. 

3. Виключення із Списку юридичних осіб-джерел формування НАФ, які 

передають документи до архівного відділу Старобільської РДА, а саме: 

Вишневу сільську раду Старобільського району. 

4. Розгляд питання щодо погодження акту про перероблення архівного 

опису справ постійного зберігання за 1990-2006 роки фонду № Р-42 

«Вільхівська сільська рада народних депутатів Станично-Луганського району 

Луганської області», схвалення опису справ постійного зберігання за  

1990 - 1994 роки «Вільхівська сільська рада народних депутатів Станично-

Луганського району Луганської області» та схвалення опису справ постійного 

зберігання за 1994-2006 роки новоствореного фонду «Вільхівська сільська рада 

Станично-Луганського району Луганської області». 

5. Розгляд питання щодо схвалення опису справ постійного зберігання за 

1911-1914 роки фонду №Р-189 «Успенська церква Харківської духовної 

консисторії слободи Нижня Покрова Старобільського повіту Харківської 

губернії». 

6. Розгляд питань щодо якості підготовки документів, що подаються 

архівними відділами райдержадміністрацій та міських рад на розгляд ЕПК. 

7. Розгляд питання про надання дозволу на включення додатково 

виявлених справ до опису постійного зберігання за 2014 - 2016 роки 

Територіального управління Державної судової адміністрації України в 

Луганській області. 

8. Розгляд описів справ постійного зберігання, описів справ з особового 

складу, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до 

Національного архівного фонду, номенклатур справ, інструкцій з діловодства 

підприємств, установ, організацій-джерел формування НАФ, що знаходяться у 

зоні комплектування Державного архіву Луганської області, архівних відділів 

райдержадміністрацій та міських рад Луганської області: 

 

Архівний відділ Біловодської РДА 

Біловодська селищна рада (довідковий апарат); 

Шуліківська сільська рада (довідковий апарат); 

Данилівська сільська рада (довідковий апарат). 

Архівний відділ Білокуракінської РДА 

Білокуракінська селищна рада (номенклатура справ на 2019 рік). 

Архівний відділ Лисичанської міської ради 
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Державна нотаріальна контора м. Лисичанськ Ворошиловградської області 

(довідковий апарат); 

Державна нотаріальна контора м. Вєрхній Ворошиловградської області 

(довідковий апарат); 

Лисичанський обласний протитуберкульозний диспансер (довідковий апарат). 

Архівний відділ Міловської РДА 

Зоринська сільська рада(довідковий апарат); 

Морозівська сільська рада (довідковий апарат); 

Міловський районний суд (номенклатура справ на 2019 рік); 

Міловська районна газета «Слово хлібороба» (довідковий апарат). 

Архівний відділ Новоайдарської РДА 

Машино-тракторні станції, ремонтно-технічна станція Новоайдарського району 

(Об’єднаний фонд): (довідковий апарат); 

Новоайдарська районна рада (номенклатура справ на 2019 рік); 

овоайдарська РДА (номенклатура справ на 2019 рік); 

Управління економічного розвитку і торгівлі Новоайдарської районної 

державної адміністрації (номенклатура справ на 2019 рік); 

Новоайдарський районний комітет профспілки працівників агропромислового 

комплексу (номенклатура справ на 2019 рік); 

Бахмутівська сільська рада (номенклатура справ на 2019 рік); 

Дмитрівська сільська рада (номенклатура справ на 2019 рік); 

Колядівська сільська рада (номенклатура справ на 2019 рік); 

Райгородська сільська рада (номенклатура справ на 2019 рік)  

Побєдівська сільська рада (номенклатура справ на 2019 рік); 

Штормівська сільська рада (номенклатура справ на 2019 рік); 

Смолянинівська сільська рада (номенклатура справ на 2019 рік); 

Новоайдарський районний краєзнавчий музей (номенклатура справ на  

2019 рік); 

Новоайдарська селищна рада (номенклатура справ на 2019 рік); 

Смолянинівська сільська рада (номенклатура справ на 2019 рік); 

Співаківська сільська рада (номенклатура справ на 2019 рік); 

Гречишкінська сільська рада (номенклатура справ на 2019 рік); 

Денежниківська сільська рада (номенклатура справ на 2019 рік); 

Муратівська сільська рада (номенклатура справ на 2019 рік); 

Новоохтирська сільська рада (номенклатура справ на 2019 рік); 

Чабанівська сільська рада(номенклатура справ на 2019 рік); 

Олексіївська сільська рада (номенклатура справ на 2019 рік); 

Новоайдарський районний комунальний заклад «Районна бібліотека» 

(номенклатура справ на 2019 рік). 

Архівний відділ Новопсковської РДА 

Новопсковський районний суд (довідковий апарат). 

Архівний відділ Попаснянської РДА 

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю агрофірми 

«Голубівська» с. Голубівське, Попаснянського району (довідковий апарат); 

Новотошківська селищна рада (довідковий апарат); 
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Попаснянська міська рада (номенклатура справ на 2019 рік); 

Малорязанцівська селищна рада (номенклатура справ на 2019 рік); 

Попаснянська районна рада (номенклатура справ на 2019 рік). 

Архівний відділ Сєвєродонецької міської ради 

Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради (номенклатура справ 

на 2019 рік). 

Архівний відділ Сватівської РДА 

Петрівська сільська рада народних депутатів Сватівського району (довідковий 

апарат); 

Петрівська сільська рада Сватівського району (довідковий апарат); 

Нижньодуванська селищна рада Сватівського району (довідковий апарат); 

Сватівська обласна психіатрична лікарня (номенклатура справ на 2019 рік); 

Управління економічного розвитку Сватівської РДА (номенклатура справ на 

2019 рік). 

Архівний відділ Станично – Луганської РДА 

Територіальна виборча комісія виборчого округу №114 з виборів Президента 

України 2004 року (довідковий апарат); 

Валуйська сільська рада (номенклатура справ на 2019 рік); 

Теплівська сільська рада (номенклатура справ на 2019 рік). 

Архівний відділ Старобільської РДА 

потинська сільська рада та її виконавчий комітет (довідковий апарат); 

Відділ Держгеокадарству у Старобільському районі (довідковий апарат). 

Архівний відділ Троїцької РДА 

Вівчарівська сільська рада народних депутатів та її виконавчий комітет 

Троїцького району (довідковий апарат); 

Вівчарівська сільська рада Троїцького району (довідковий апарат); 

Троїцька селищна рада народних депутатів Троїцького району (довідковий 

апарат); 

Троїцька селищна рада Троїцького району (довідковий апарат); 

Тополівська сільська рада Троїцького району (довідковий апарат); 

Яменська сільська рада Троїцького району (довідковий апарат); 

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (інструкція з 

діловодства, номенклатура справ на 2019 рік); 

Державна екологічна інспекція у Луганській області (інструкція з діловодства); 

ДП «Луганський облавтадор» (інструкція з діловодства); 

Головне територіальне управління юстиції у Луганській області (положення 

про відділ організаційної роботи, документування та контролю, довідковий 

апарат, положення про ЕК); 

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації 

(інструкція з діловодства); 

КЗ «Луганська обласна дитяча-юнацька спортивна школа для інвалідів» 

(довідковий апарат); 

КУ «Луганський обласний соціокультурної адаптації молоді з обмеженими 

фізичними можливостями» (довідковий апарат, номенклатура справ на  

2019 рік); 
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Луганський обласний центр дитячо-юнацького туризму і краєзнавства 

(номенклатура справ на 2019 рік); 

Обласна комунальна установа «Вісник Луганщини» (номенклатура справ на 

2019 рік); 

Луганський обласний наркологічний диспансер (інструкція з діловодства); 

Луганський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІД (інструкція з 

діловодства); 

ДУ «Луганський обласний лабораторний центр» (інструкція з діловодства); 

Луганське обласне бюро судово-медичної експертизи (довідковий апарат, 

інструкція з діловодства); 

КЗ «Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів” 

(інструкція з діловодства); 

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в 

Луганській області (довідковий апарат); 

Служба автомобільних доріг у Луганській області (довідковий апарат); 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації (інструкція з діловодства). 

Головне територіальне управління юстиції у Луганської області 

(довідковий апарат): 

Приватні нотаріуси Лисичанського міського нотаріального округу Луганської 

області (Жихар В.П., Жихар Н.П.); 

Арбітражні керуючи (Рой А.О., Лобода В.О., Шалашний Л.О., Клименко М.А., 

Кириченко Є.А., Льовін А.П.); 

Алчевський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану; 

Новоайдарський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану; 

Лисичанський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану; 

Кадіївський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану; 

Білокуракінський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану; 

Біловодський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану; 

Кремінський районний відділ державної виконавчої служби. 

Наданий довідковий апарат та нормативно-методичні документи всіх 

фондоутворювачів було схвалено/погоджено Експертно-перевірочною комісією 

Державного архіву Луганської області, крім Новопсковського районного суду, 

Тополівської сільської ради Троїцького району, Шпотинської сільської ради та 

її виконавчого комітету Старобільського району, документи яких повернуті на 

доопрацювання. 

 

*** 

 

01.11.2018 в приміщенні Луганської обласної військово-цивільної 

адміністрації (м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59), директор 

Державного архіву Луганської області Катерина Безгинська та декан 

юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля, к.ю.н., доцент Олена Арсентьєва підписали Угоду про 

співробітницьво між Державним архівом Луганської області та юридичним 
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факультетом Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля. 

В заході також прийняли участь заступник декана юридичного факультету, 

к.ю.н., доцент Л. Котова; к.ю.н., доцент кафедри правознавства Г.Капліна; в.о. 

завідувача кафедри філософії І.Сілютіна; завідувач кафедри всесвітньої історії 

та історії України, д.і.н., професор В. Михайлюк; 

к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії та історії України О. Сапицька; 

заступники директора та начальники відділів Держархіву. 

Відносини між Держархівом та навчальним закладом існують з 2003 року, 

але сьогодні вони набули правової підстави. 

Співробітництво буде здійснюватися шляхом організації та проведення 

семінарів, круглих столів, науково-практичних конференцій для студентів, 

аспірантів, істориків, дослідників, науково-педагогічних працівників 

факультету, працівників архівних установ та підприємств, установ, організацій; 

практик для студентів юридичного факультету; спільної підготовки наукових 

статей, навчальних та інформаційних програм, проектів тощо; обміну 

інформацією, необхідними матеріалами та документами, що мають значення 

для розвитку архівної справи, дослідження історичного процесу та розширення 

можливостей якісної підготовки фахівців за спеціальностями: «Історія та 

археологія», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Право»; 

забезпечення інформаційної підтримки спільних заходів та висвітлення 

результатів їх діяльності у засобах масової інформації, власних інформаційних 

джерелах. Підписання цієї Угоди – орієнтир на міцні робочі та дружні 

стосунки. 

 

*** 

 

01.11.2018 року у приміщенні Луганської обласної військово-цивільної 

адміністрації відбулося засідання Науково-методичної ради Державного архіву 

Луганської області під головуванням директора Катерини Безгинської. У 

засіданні прийняла участь заступник голови облдержадміністрації Ольга 

Лішик. 

На засіданні були розглянуті питання про розміщення документальної 

виставки онлайн та підготовку радіопередачі до Дня пам’яті жертв Голодомору 

1932-1933 років. 

Після обговорення були прийняті відповідні рішення: 

документальну виставку онлайн розмістити на офіційних веб-сайтах 

Держархіву та облдержадміністрації; 

радіопередачу підготувати для запису на радіо Пульс FM. 

 

*** 

 

У зв’язку з початком виборчого процесу перших виборів депутатів 

сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад і відповідних 

сільських, селищних, міських голів у 8 об’єднаних територіальних громадах 
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Луганської області, відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 

23.10.2018 № 156, 21 листопада 2018 року у приміщенні Луганської обласної 

військово-цивільної адміністрації Державний архів Луганської області провів 

нараду з питань науково-технічного опрацювання документів Національного 

архівного фонду, з кадрових питань (особового складу), що утворюються в 

діяльності сільських та селищних рад, виборчих комісій і передачі їх до 

архівних установ. 

В заході прийняли участь заступник голови облдержадміністрації О. 

Лішик, директор Державного архіву Луганської області К. Безгинська, голови 

та секретарі виборчих комісій, голови сільських та селищних рад, які будуть 

центрами об’єднаних територіальних громад, працівники Держархіву, 

керівники архівних відділів райдержадміністрацій та трудових архівів. 

Метою наради було вироблення єдиних підходів щодо реалізації норм чинного 

законодавства з питань архівної справи та діловодства, а також обговорення 

питань, які виникають в щоденній роботі. 

Катерина Безгинська довела до відома голів сільських, селищних рад, 

виборчих комісій стан діяльності в архівній сфері, окреслила основні 

положення ведення діловодства в виборчих комісіях, об’єднаних 

територіальних громадах та наголосила на терміновому завершенні науково-

технічного опрацювання документів та передачі документів Національного 

архівного фонду до архівних установ райдержадміністрацій. На нараді були 

розглянуті й обговорені питання, підготовлені фахівцями Держархіву, про 

організацію ведення діловодства у виборчих комісіях, внесення змін до 

номенклатури справ, порядок, вимоги підготовки і терміни передачі виборчої 

документації до архівних установ. 

Ольга Лішик зазначила, що на сьогодні в Україні, у т.ч. в Луганській 

області, продовжується реформа децентралізації, яка спрямована на створення 

сучасної системи місцевого самоврядування. Роль ОТГ у забезпеченні інтересів 

громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території має стати 

ключовою. На території області вже створено та успішно працюють 9 

об’єднаних територіальних громад, 23.12.2018 пройдуть вибори депутатів 

сільських, селищних ОТГ та їх голів ще у 8 громадах. Основним завданням 

перед головами сільських та селищних рад, виборчих комісій є, підготовка та 

проведення виборчого процесу, формування та передача на зберігання 

документів до архівних установ, а також створення умов зберігання документів 

Національного архівного фонду в об’єднаних територіальних громадах. 

 

*** 

 

28.11.2018 року о 08:30 у приміщенні Луганської обласної військово-

цивільної адміністрації (проспект Центральний, 59) відбулося ХI засідання 

Експертно-перевірної комісії Державного архіву. 

На комісії були розглянуті питання: 

1. Розгляд примірної номенклатури справ Луганського обласного центру 

зайнятості та окремо розташованих міських/районних структурних підрозділів. 



87 

 

2. Включення до Списку юридичних осіб-джерел формування НАФ, які 

передають документи до Державного архіву Луганської області, а саме: 

Старобільська обласна фізіотерапевтична лікарня та Луганський Апеляційний 

суд. 

3. Розгляд питання щодо схвалення описів справ постійного зберігання за 

2004, 2009-2010, 2014 роки фонду №201 «Президент України» та опису справ 

постійного зберігання за 1994-2005 роки фонду «Комишненська сільська рада 

Станично-Луганського району Луганської області». 

4. Розгляд описів справ постійного зберігання, описів справ з особового 

складу, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до 

Національного архівного фонду, номенклатур справ, інструкцій з діловодства 

підприємств, установ, організацій-джерел формування НАФ, що знаходяться у 

зоні комплектування Державного архіву Луганської області, архівних відділів 

райдержадміністрацій та міських рад Луганської області: 

Архівний відділ Біловодської РДА 

Литвинівська сільська рада (довідковий апарат); 

Євсузька сільська рада (довідковий апарат); 

Новолимарівська сільська рада (довідковий апарат); 

Плугатарська сільська рада (довідковий апарат). 

Архівний відділ Білокуракінської РДА 

Лозно-Олександрівська селищна виборча комісія Білокуракінського району 

(довідковий апарат). 

Архівний відділ Кремінської РДА 

Кремінська РДА (довідковий апарат); 

Красноріченська селищна рада (довідковий апарат); 

Голубівська сільська рада (довідковий апарат); 

Красноріченська селищна виборча комісія (довідковий апарат); 

Михайлівська сільська рада народних депутатів (довідковий апарат). 

Архівний відділ Марківської РДА 

Кабичівська сільська рада (довідковий апарат); 

Краснопільська сільська рада (довідковий апарат). 

Архівний відділ Міловської РДА 

Міловська селищна рада (довідковий апарат); 

Мусіївська сільська рада (довідковий апарат); 

Микільська сільська рада (довідковий апарат); 

Міловський районний центр первинної медико-санітарної допомоги 

(довідковий апарат). 

Архівний відділ Новоайдарської РДА 

Управління агропромислового розвитку Новоайдарської райдержадміністрації 

(номенклатура справ на 2019 рік); 

Відділ освіти Новоайдарської райдержадміністрації (номенклатура справ на 

2019 рік); 

Райком профспілки працівників освіти і науки (номенклатура справ на 2019 

рік); 



88 

 

Колективне сільськогосподарське підприємства «ОЛЕКСІЇВСЬКЕ» 

(номенклатура справ на 2019 рік); 

Новоайдарське районне територіальне медичне об’єднання (номенклатура 

справ на 2019 рік); 

Перероблений опис колгоспів Новоайдарського району Ворошиловградської 

області (Об’єднаний фонд); 

Перероблений опис радгоспів Новоайдарського району Ворошиловградської 

області (Об’єднаний фонд). 

Архівний відділ Новопсковської РДА 

Осинівська сільська виборча комісія (довідковий апарат). 

Архівний відділ Рубіжанської міської ради 

КУ «Рубіжанська міська лікарня» (довідковий апарат, номенклатура справ на 

2019 рік, довідковий апарат). 

Архівний відділ Сєвєродонецької міської ради 

ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» (довідковий апарат); 

Фінансове управління Сєвєродонецької міської ради (номенклатура справ на 

2019 рік); 

МКП «Редакція міської суспільно-політичної газети «Сєвєродонецькі вісті» 

(номенклатура справ на 2019 рік); 

Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради (номенклатура справ на 2019 рік). 

Архівний відділ Сватівської РДА 

КЗ «Сватівський районний народний краєзнавчий музей» (зведена 

номенклатура справ на 2019 рік); 

Управління фінансів Сватівської РДА (зведена номенклатура справ на 

2019 рік); 

Відділ освіти Сватівської РДА (зведена номенклатура справ на 2019 рік); 

Відділ культури Сватівської РДА (зведена номенклатура справ на 2019 рік); 

Сватівський районний суд (довідковий апарат). 

Архівний відділ Станично – Луганської РДА 

Станично-Луганська РДА (довідковий апарат); 

Передільська сільська рада (довідковий апарат, номенклатура справ на 

2019 рік); 

Комишненська сільська рада (номенклатура справ на 2019 рік); 

Нижньотеплівська сільська рада (номенклатура справ на 2019 рік); 

Військово-цивільна адміністрація сіл Нижня Вільхова, Верхня Вільхова 

Малинове, Плотина та Пшенічне сільська рада (номенклатура справ на  

2019 рік); 

Чугінська сільська рада (номенклатура справ на 2019 рік); 

«Вибори депутатів Верховної ради автономної республіки Крим, місцевих рад 

та сільських, селищних, міських голів 26 березня 2006 року» Чугінська сільська 

виборча комісія (довідковий апарат); 

«Документи районної, сільських, селищних виборчих комісій з виборів 

сільських, селищних голів у 2015 році колекція» (довідковий апарат). 

Архівний відділ Троїцької РДА 
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Покровська сільська рада народних депутатів та її виконавчий комітет 

Троїцького району (довідковий апарат); 

Покровська сільська рада Троїцького району (довідковий апарат); 

Привільська сільська рада народних депутатів Троїцького району (довідковий 

апарат); 

Привільська сільська рада Троїцького району (довідковий апарат); 

Тарасівська сільська рада народних депутатів та її виконавчий комітет 

Троїцького району (довідковий апарат); 

Тарасівська сільська рада Троїцького району (довідковий апарат); 

Тимонівська сільська рада народних депутатів та її виконавчий комітет 

Троїцького району (довідковий апарат); 

Тимонівська сільська рада Троїцького району (довідковий апарат); 

Вівчарівська сільська рада Троїцького району (довідковий апарат); 

Привільська сільська рада Луганської області (номенклатура справ на 2019 рік). 

Державний архів Луганської області (довідковий апарат); 

Луганська обласна державна адміністрація (довідковий апарат, номенклатура 

справ на 2019 рік); 

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (інструкція з 

діловодства); 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації (довідковий апарат); 

КЗ «Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту» 

(положення ЕК, номенклатура справ на 2019 рік); 

Обласна комунальна установа «Луганський обласний центр підтримки 

молодіжних ініціатив та соціальних досліджень» (номенклатура справ на 2019 

рік, довідковий апарат); 

КЗ «Луганський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф» (довідковий апарат); 

КЗ «Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово фізичною 

підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії» (довідковий 

апарат, номенклатура справ на 2019 рік); 

Луганська обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа 

олімпійського резерву «Олімпійська надія» (довідковий апарат); 

Луганський обласний центр дитячо-юнацького туризму і краєзнавства 

(довідковий апарат); 

Луганський обласний шкірно-венерологічний диспансер (інструкція з 

діловодства); 

Луганський обласний кардіологічний диспансер (інструкція з діловодства); 

Лисичанська обласна психіатрична лікарня (довідковий апарат, номенклатура 

справ на 2019 рік, інструкція з діловодства); 

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у 

Луганській області (інструкція з діловодства); 

Федерація профспілок Луганської області (інструкція з діловодства, 

номенклатура справ на 2019 рік, положення ЕК); 

Луганська обласна організація Громадської організації «Всеукраїнська спілка 

автомобілістів (довідковий апарат); 
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Луганська обласна клінічна лікарня (номенклатура справ на 2019 рік); 

ПАТ по газопостачанню та газифікації «Луганськгаз» (інструкція з 

діловодства); 

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в 

Луганській області (довідковий апарат); 

Луганська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України 

(довідковий апарат); 

Луганський обласний центр народної творчості (інструкція з діловодства); 

КЗ «Луганський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт» (інструкція з діловодства); 

Головне територіальне управління юстиції у Луганській області (довідковий 

апарат); 

Луганський Апеляційний суд (довідковий апарат, номенклатура справ на  

2019 рік); 

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Луганській 

області (довідковий апарат); 

ДЗ «Луганський державний медичний університет» (номенклатура справ на 

2019 рік); 

Державне підприємство «Луганський експертно-технічний центр Держпраці» 

(довідковий апарат); 

Служба автомобільних доріг у Луганській області (інструкція з діловодства); 

Луганський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 

України» (довідковий апарат, номенклатура справ на 2019 рік ); 

Головне управління статистики у Луганській області (довідковий апарат); 

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (довідковий 

апарат); 

Державне підприємство «Луганський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою (довідковий апарат, інструкція з діловодства); 

Регіональний офіс водних ресурсів у Луганській області(довідковий апарат, 

інструкція з діловодства); 

Прокуратура Луганській області (довідковий апарат); 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

(номенклатура справ на 2019 рік ); 

КП «Луганська обласна «Фармація Північ» (номенклатура справ на 2019 рік ); 

КП «Луганська обласна «Фармація» (довідковий апарат). 

Головне територіальне управління юстиції у Луганської області 

(довідковий апарат) 

Приватний нотаріус Старобільського районного нотаріального округу 

Луганської області (Ганшин В.О.); 

Приватний нотаріус Сватівського районного нотаріального округу Луганської 

області (Харченко О.Ю.); 

Новопсковська державна нотаріальна контора Луганської області (довідковий 

апарат); 

Сватівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану. 
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Наданий довідковий апарат та нормативно-методичні документи всіх 

фондоутворювачів було схвалено/погоджено Експертно-перевірочною комісією 

Державного архіву Луганської області, крім Луганського обласного центру 

народної творчості та КУ «Рубіжанська міська лікарня». 

 

*** 

 

05.12.2018 року о 9-00 в приміщенні Луганської обласної військово-

цивільної адміністрації відбулося засідання колегії Державного архіву 

Луганської області. 

Засідання вела голова колегії, директор Державного архіву Луганської 

області Катерина Безгинська. 

В роботі колегії прийняли участь: член колегії Ольга Лішик; заступник 

директора Департаменту масових комунікацій облдержадміністрації Андрій 

Зайцев, завідувач сектором інформаційно-аналітичної роботи організаційного 

відділу апарату облдержадміністрації Світлана Сучкова; начальник відділу 

масових заходів та проектів управління комунікацій з громадськістю 

Департаменту масових комунікацій облдержадміністрації; керівники апаратів 

Кремінської, Станично-Луганської райдержадміністрацій, керуючий справами 

виконавчого комітету Рубіжанської міської ради; голови експертних комісій, 

відповідальні за діловодство Луганського обласного наркологічного 

диспансеру, Державного закладу «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка»; керівники архівних установ Кремінської, Станично-

Луганської райдержадміністрацій та Рубіжанської міської ради; працівники 

Держархіву. 

Розгляд питань порядку денного розпочалось з підсумків комплексних 

перевірок діяльності архівних відділів Кремінської, Станично-Луганської 

райдержадміністрацій; служб діловодства, експертних комісій, архівних 

підрозділів Луганського обласного наркологічного диспансеру і Державного 

закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» та 

контрольної перевірки архівного відділу Рубіжанської міської ради. 

Керівникам територій, архівних установ, організацій було вказано на 

необхідність доопрацювання проблемних питань архівної сфери, усунення 

недоліків виявлених під час комплексних перевірок. 

Одним із основних засобів співпраці Держархіву та архівних установ 

області із засобами масової інформації є організація та проведення 

документальних виставок онлайн, публікація статей, підготовка радіопередач, 

відео-презентацій та проведення круглих столів. В цьому напрямку Держархів 

співпрацює з Департаментом масових комунікацій облдержадміністрації, 

Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля та 

громадськими організаціями. 

Робота Експертно-перевірної комісії Держархіву та експертних комісій 

архівних установ області у 2018 році проводиться відповідно до затверджених 

планів за трьома основними напрямками: організаційні заходи, методична 
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робота та діяльність з розгляду довідкового апарату, що надається установами, 

організаціями, підприємствами області. 

З метою покращення роботи Експертно-перевірної та експертних комісій, 

керівникам архівних установ рекомендовано проводити більш якісний розгляд 

довідкового апарату, а також провести навчання з головами ЕК та 

відповідальними за архів юридичних осіб, які знаходяться в зоні їх 

комплектування. 

 

*** 

 

06.12.2018 на першому поверсі Луганської обласної державної 

адміністрації відкрилася виставка «Заради рідної землі», яка присвячена 

загиблим під час проведення АТО/ООС, уродженцям Луганщини. У виставці 

взяло участь керівництво облдержадміністрації, працівники Державного архіву 

Луганської області та студенти Східноукраїнського національного університету 

ім.В.Даля. 

*** 

 

11.12.2018 року в Луганській обласній військово-цивільній адміністрації 

заступник голови облдержадміністрації Ольга Лішик – голова комісії провела 

засідання комісії з обласного огляду стану роботи архівних підрозділів і служб 

діловодства юридичних осіб – джерел формування Національного архівного 

фонду, які передають документи до Державного архіву Луганської області. 

Голова комісії зазначила, що огляд проводиться з метою покращення стану 

забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду 

України, дотримання строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов 

їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, а також для 

заохочення осіб, які відповідають за архівну роботу в установах, підприємствах 

та організаціях. 

Катерина Безгинська - директор Держархіву проінформувала, що у 2018 

році в огляді прийняли участь 14 установ та закладів, які здійснюють діяльність 

у сфері охорони здоров’я, а саме: 

1. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації; 

2. Луганська обласна клінічна лікарня; 

3. Луганська обласна дитяча клінічна лікарня; 

4. Луганський обласний кардіологічний диспансер; 

5. Луганський обласний протитуберкульозний диспансер; 

6. Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер; 

7. Луганський обласний наркологічний диспансер; 

8. Лисичанська обласна психіатрична лікарня; 

9. Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у 

Луганській області; 

10. Луганське обласне бюро судово-медичної експертизи; 

11. Луганський обласний координаційний центр охорони здоров’я; 

12. Державна установа «Луганський обласний лабораторний центр»; 
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13. Луганський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІД; 

14. Лисичанський обласний шкірно-венерологічний диспансер. 

Учасникам огляду було надіслано форму показників стану роботи архівних 

підрозділів і служб діловодства юридичних осіб – джерел формування НАФ, які 

передають документи до Держархіву, яка складається з 25 критеріїв. Заповнені 

форми було просистематизовано, зроблено аналіз даних за критеріями. 

Проаналізувавши стан роботи архівних підрозділів і служб діловодства 

установ – учасників огляду на 11 грудня 2018 року, за основними критеріями, 

комісія визначила 7 кращих установ та закладів: 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації; 

Луганський обласний протитуберкульозний диспансер; 

Луганський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІД; 

Луганська обласна клінічна лікарня; 

Луганська обласна дитяча клінічна лікарня; 

Луганське обласне бюро судово-медичної експертизи; 

Державна установа «Луганський обласний лабораторний центр». 

Зазначені установи буде нагороджено дипломами облдержадміністрації на 

урочистих зборах до Дня працівників архівних установ, який щорічно 

відзначається 24 грудня 2018 року. 

 

*** 

 

11.12.2018 року в приміщенні Луганської обласної військово-цивільної 

адміністрації відбулося засідання Науково-методичної ради Державного архіву 

Луганської області під головуванням директора Катерини Безгинської. У 

засіданні прийняла участь заступник голови облдержадміністрації Ольга 

Лішик.  

На засіданні були розглянуті питання: 

підготовка статті-інтерв’ю та радіопередачі з нагоди відзначення Дня 

працівників архівних установ; 

затвердження анотованого реєстру описів Держархіву на 30 архівних 

фондів окружних, районних, сільських та селищних виборчих комісій періоду 

незалежності, профспілкових установ, сільськогосподарських підприємств 

Станично-Луганського району, Щастинської міської та сільських рад 

Станично-Луганського району. 

Після обговорення були прийняті відповідні рішення: 

- статтю-інтерв’ю розмістити в газетах територіальних громад Луганської 

області «Вісті Луганщини» («Луганщина.ua»), міській газеті «Сєвєродонецькі 

вісті» та на офіційному веб-сайті Держархіву; 

радіопередачу підготувати для запису на радіо Пульс FM; 

затвердити анотований реєстр Держархіву. 
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*** 

 

З нагоди святкування Всеукраїнського тижня права, в рамках Угоди про 

співробітництво між Державним архівом Луганської області та юридичним 

факультетом СНУ імені Володимира Даля, 12.12.2018 головний спеціаліст-

юрисконсульт Держархіву Яна Сілюкова прийняла участь в просвітницькому та 

науковому заході юридичного факультету СНУ імені Володимира Даля, в 

круглому столі: «Правові умови зміни статусу громадян внаслідок «гібридної 

війни» в Україні». 

Експертами та учасниками заходу були обговорені болісні на сьогодні 

теми реалізації прав і свобод людей східного регіону, такі як: правовий статус 

внутрішньо переміщених осіб, соціальні наслідки «гібридної війни» в Україні, 

захист прав внутрішньо переміщених осіб та ін. Також на цьому заході 

головним спеціалістом-юрисконсультом Держархіву було висвітлено питання 

архівної справи Луганщини в період проведення АТО/ООС: виклики та сучасні 

реалії. 

 

*** 

 

14.12.2018 року начальник відділу формування, комплектування НАФ та 

діловодства Державного архіву Луганської області Світлана Овчаренко та 

головний спеціаліст відділу Лілія Міщенко взяли участь у семінарі-нараді, який 

проводився Луганським обласним центром зайнятості за темою «Організація та 

ведення діловодства. Складання номенклатури справ». 

Даний захід проведено з метою удосконалення роботи щодо ведення 

поточного діловодства, обліку та збереження документів працівниками 

відповідальними за архів та діловодство районних/міських центрів зайнятості у 

Луганській області. 

В ході семінару-наради були обговорені проблемні питання, що виникають 

в процесі ведення діловодства та надано відповіді на запитання. 

 

*** 

 

24 грудня, відповідно до Указу Президента України, архівна спільнота 

відзначає День працівників архівних установ. 

21.12.2018 року в залі засідань Луганської обласної військово-цивільної 

адміністрації відбувся урочистий захід для працівників архівної справи, які 

своєю щоденною, наполегливою, творчою працею забезпечують надійне 

збереження й збільшення Національного архівного фонду - нашого безцінного 

скарбу, пам’яті нації, у якій акумульовані історичні документи про багатовікову 

історію України. 

У святковому заході взяли участь: заступники голови 

облдержадміністрації Г.Іваненко, О.Лішик, директор Державного архіву 

Луганської області К. Безгинська, заступники голів та керівники апаратів 

райдержадміністрацій, керівники структурних підрозділів 
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облдержадміністрацій, закладів та установ охорони здоров’я, архівних установ 

райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування та об’єднаних 

територіальних громад. 

Професіоналізм і висока відповідальність архівістів – це запорука 

дбайливого збереження безцінної національної спадщини. Щодня працівники 

архівних установ краще за всіх відчувають відповідальність перед минулим, 

сьогоденням і майбутнім та гідно виконують свій професійний і патріотичний 

обов’язок. Зберігаючи скарбничку документальних свідчень, архіви 

поповнюють багатовікову пам’ять про нашу історію, культуру, традиції та 

досягнення громадян. 

Про це красномовно говорять нагороди Спілки архівістів України, 

Луганської облдержадміністрації та Державного архіву Луганської області. 

Держархівом було проведено обласний огляд діяльності архівних 

підрозділів та служб діловодства закладів та установ охорони здоров’я, які 

формують документи Національного архівного фонду. В огляді прийняло 

участь 14 установ: Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації та 13 

лікувальних закладів. 

За підсумками огляду, дипломами обласної державної адміністрації 

нагороджені: Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації (директор 

департаменту – Валентин Шкорубський); Луганська обласна клінічна лікарня 

(головний лікар - Федір Соляник); Луганська обласна дитяча клінічна лікарня 

(головний лікар - Світлана Ошеко); Луганське обласне бюро судово-медичної 

експертизи (т.в.о. начальника – Олексій Кузьменко); Луганський обласний 

протитуберкульозний диспансер (головний лікар - Роман Нужний); Державна 

установа «Луганський обласний лабораторний центр» (в.о. директора - 

Олександр Радченко); Луганський обласний центр з профілактики та боротьби 

зі СНІД (головний лікар - Юлія Трощий). 

Почесними грамотами Спілки архівістів України нагороджені: Інна 

Соловей, завідувач трудового архіву Лисичанської міської ради; Галина 

Скачкова, директор КУ Кремінської міської ради «Трудовий архів 

територіальних громад району». 

Відповідно до розпорядження в.о. голови облдержадміністрації – 

керівника військово–цивільної адміністрації С. Філя від 17.12.2018 № 839-к, 

Почесною грамотою облдержадміністрації нагороджені: Надія Карлова, 

заступник начальника відділу Держархіву; Олександр Вертій, головний 

спеціаліст відділу Держархіву; Олена Гайдук, начальник архівного відділу 

Лисичанської міської ради. 

Листом подяки облдержадміністрації нагороджені: Тамара Вертій, 

старший зберігач фондів Держархіву; Олена Стєхіна, головний спеціаліст 

архівного відділу Станично-Луганської райдержадміністрації; Олена Піддубна, 

начальник архівного відділу Новоайдарської райдержадміністрації; Кристина 

Хащенко, начальник архівного відділу Попаснянської райдержадміністрації; 

Оксана Григорець, директор КУ «Трудовий архів громад Троїцького району». 

Відповідно до наказу директора Державного архіву Луганської області від 

17.12.2018 № 43, Почесною грамотою Державного архіву Луганської області 
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нагороджені: Інна Євсєєнко, провідний реставратор архівних та бібліотечних 

матеріалів Держархіву; Лариса Легеза, головний спеціаліст відділу Держархіву; 

Наталія Лисак, головний спеціаліст відділу Держархіву; Наталія Ткаченко, 

директор КУ «Трудовий архів територіальних громад Марківського району»; 

Алла Муратова, директор КУ «Трудовий архів територіальних громад 

Біловодського району». Листом подяки Державного архіву Луганської області 

нагороджені: Наталія Гальцева, головний спеціаліст відділу Держархіву; Аліна 

Родченко, спеціаліст відділу Держархіву. 

На передодні професійного свята, сказані щирі слова вдячності людям, які 

протягом богатьох років свого життя були зберігачами безцінної спадщини 

нашого регіону, яка ґрунтується на документах, фактах і реальних подіях. 

Завдяки їх професійній діяльності стали можливими доступ до документальної 

бази досліджень, утвердження історичної правди і справедливості. Ці люди – 

ветерани архівної справи, наші прекрасні жінки, керівники архівних установ. 

Листом подяки Державного архіву Луганської області і подарунком 

нагороджені: Марія Баштинська, начальник архівного відділу Старобільської 

райдержадміністрації з 1992 по 2004 рік, директор трудового архіву по 2010 рік; 

Валентина Колосова, начальник архівного відділу Новоайдарської 

райдержадміністрації з 1986 по 2010 рік; Ірина Фролова, начальник архівного 

відділу Рубіжанської міської ради з 2004 по 2010 рік; Наталія Борзило, 

головний спеціаліст відділу Рубіжанської міської ради з 2002 по 2013 рік; 

Людмила Житнік, начальник архівного відділу Сєвєродонецької міської ради з 

1999 по 2008 рік; Валентина Курочка, начальник архівного відділу Міловської 

райдержадміністрації з 1984 по 2011 рік. 

 


