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ДЕРЖАВНИЙ APXIB ЛУГАНСЬКОi ОБЛАСТI

РIШЕННЯ КОЛЕГIi

Северодонецьк J,ф 3/з

ПРО СТан роботи з оцифрування документiв Нацiон€шьного архiвного фонду та
ОIIРИЛЮДНеННя ДовiДкового апарату до них на офiцiЙному вебсайтi Щержавного
apxiBy Луганськоi областi

ЗаСЛУХавши та обговоривши iнформацiю нач€uIьника вiддiлу зберiгання та
ОблiкУ документiв НацiонЕulьного архiвного фоrду (далi - НАФ) Щержавного
apxiBy ЛуганськоТ областi (л-i - Щержархiв) Олени Потаповоi - Панасенко про
СТаН РОбОТи З оцифрування документiв НАФ та оприлюднення довiдкового
аПаРаТУ ДО НИХ На ОфiцiЙному вебсаЙтi Щержархiву, колегiя вiдзначае, що одним
iЗ пРiоритетних напрямкiв дiяльностi Щержархiву з€tлиша€ться створення
ЦИфРОвого фо"ду користування документами НАФ, комп'ютеризованого
ДОВiДКОвого апарату, формування унiфiкованого електронного каталоry
оцифрованих ретроспективних документiв.

ЩОРОкУ !ержахiвом складасться план виготовлення цифрових копiй
ДОКУМеНТiв, до якого першочергово BHeceHi apxiBHi фонди iз найдавнiшими
ДаТаМИ СТВорення та фонди якi характеризують розвиток регiону, генеалогiчного
характеру або с цiкавими для вивчення дослiдниками.

Так, за перiод з лютого 2017 року по 01 квiтня 202l року, оцифровано
5 953 од. зб., виготовлено 5б0 755 чифрових копiй.

Станом на 0l .04.2021 оцифровано документи 54 архiвних фондiв.
I-{ифровi копiТ створюються та зберiгаються вiдповiдно до вимог чинного

Законодавства, у рекомендованих форматах. Кожнiй цифровiй копii надано сво€
УНiКальне наЙменування, яке да€ змоry iT iдентифiкувати i вiдшукати у разi
НеОбхiдностi. !отримуються рекомендацii щодо вибору надiйного носiя для
ДОВГОСТрокоВого зберiгання цифрових копiЙ та проводиться перевiрка стану ix
зберiгання.

З метою органiзацii i структуризацiТ оцифрованих даних, швидкого пошуку
НеОбхiДних документiв Щержархiвом продовжу€ться робота щодо наповнення
бази даних <Folium>.

Станом на 0|.04.202l оброблено, конвертовано та завантажено до бази
ДаНИХ З 656 архiвних справ, що складае бIYо вiд загальноТ кiлькостi оцифрованих
архiвних справ.

Вiдповiдно до рекомендачiй Щержавноi apxiBHoT служби Украiни (лист вiд
|7.12.2019 Jф 4700101.4/0) довiдковий апарат (описи справ та передмови до них)
На Bci Документи НАФ, якi зберiгаються в !ержархiвi, оцифровуються по Mipi iх
НаДхОДження на державне зберiгання i своечасно розмiщуються для
ознайомлення на офiцiйному вебсайтi .Щержархiву.

Станом на 01 .04.2021 на облiку в !ержархiвi перебувае378 архiвних описiв.
l00% архiвних описiв оцифровано та розмiщено на офiцiйному вебсайтi
Щержархiву.
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ЕЛеКТРоннi копii оцифрованих архiвних справ зберiгаються на cepBepi та
недоступнi для загального перегляду.

На ВебСайтi .Щержархiву розмiщено одну метричну книry УспенськоТ церкви
ХаРКiВСьКоi духовноi консисторii слободи Нижня Покровка Старобiльського
повiту XapKiBcbKoi губернii за 1911 - l9l4 роки. Протягом року плануеться
РОЗМiСтити Двi rvrетричнi книги та сповiднi вiдомостi пiсля вiдновлення ix
первинних властивостей i оцифрування.

У TpaBHi ПоТочного року, за погодженням з Щержавною архiвною службою
УКРаТни, на офiцiйному вебсайтi !ержархiву розмiщено електроннi копiI 23
справ п'яти архiвних фондiв дореволюцiйного перiоду, закладених до страхового
фоrду документацii Украiни.

У 2020 роцi, в рамках Меморандуму про спiвробiтництво мiж Щержавною
архiвною службою Украiни та американською неурядовою органiзацiею, яка с
СВiТОВИм лiдером з оцифрування документiв генеалогiчного характеру - Family
Search International, пiдписаний договiр про спiвробiтництво мiж Family Search
International (США) та !ержархiвом, предметом якого с оцифровка21 архiвного
фОНдУ, ЗбЗ4 архiвних документiв. Оцифрованi документи будуть розмiщенi на
СаЙтi З€Вначеноi органiзацiТ, а вiдповiдне посилання на електронний ресурс - на
ВебСайтi .Щержархiву. Вiдтак дослiдники, науковцi та запитувачi матимуть
онлайн доступ до цих документiв цiлодобово.

КерУючись Законом Украiни <Про Нацiона.пьний архiвний фоrд та apxiBHi
УСТаНОВИ) (Зi Змiнами), Правилами роботи архiвних установ Украiни,
затвердженими наказом MiHicTepcTBa юстичii Украiни вiд 08.04.2013 J\Ьб56/5,
зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 10.04.2013 за }lЬ584/2З116 (зi
змiнами), метоДичними рекоменДацiями <I-{ифровий фоrд користування
документами Нацiонального архiвного фонду: створення, зберiгання, облiк та
ДОСТУП До нього)>, затвердженими наказом !ержавноI apxiBHoT служби Украiни
ВiД 16.04 .20|9 J\b 36, з метою вдосконалення та оптимiзацii роботи з оцифрування
архiвних документiв,

КОЛЕГLЯ ДЕ P}I{ABH ОГО ApxIBy лугАнсько[ оБлАстI вирIшилд :

1. Iнформаuiю начаJIьника вiддiлу зберiгання та облiку документiв
НаЦiОналЬного архiвного фонду Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi Олени
Потаповоi - Панасенко про стан роботи з оцифрування документiв
НаЦiОНалЬноГо архiвного фонду та оприлюднення довiдкового апарату до них на
Офiцiйному вебсайтi !ержавного apxiBy Луганськоi областi взяти до вiдома.

2. Вiддiлу зберiгання та облiку документiв НацiонаJIьного архiвного фоrду
.Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi (Олена Потапова - Панасенко):

1) постiйно вживати заходiв щодо виготовлення цифрових копiй фонду
користуВаннЯ документамИ НацiонаЛьногО архiвного фоrду та ix облiку
вiдповiдно до вимог чинного законодавства;

2) ЗабеЗпечиТи постiйне дотримання вимог чинного законодавства з питань
ОЦИфРОвки архiвних документiв з метою забезпечення Тх збереженостi пiд час
копiювання;
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3) Вжити заходiв щодо забезпечення взаемодii з органiзацii оцифрування
архiвних документiв органiзацiею Family Sеаrсh International (США) та контролю
За УМОВаМИ Та Збереженiстю документiв Нацiон€tльного архiвного фонду пiд час
ix оцифрування.

3. Вiддiлу органiзацii, координацiТ apxiBHoi справи та iнформацiйного
Забезпечення Щерхсавного apxiBy Луганськоi областi (Iрина Решетняк):

1) ЗабеЗпечити постiйне дотримання умов та технiчних параметрiв
ОЦИфРОВКИ ДОкУментiв, врахування особливостей оцифрування деяких видiв
документiв, якi передбаченi чинним законодавством;

2) ПОСТiйнО здiйснювати контроль за наповненням бази даних програми
<Folium>;

3) розмiстити дане рiшення на офiцiйному вебсайтi !ержавного apxiBy
Луганськоi областi.

4. КОнтроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника
ДИРеКТОРа - ГОлоВного зберiгача фондiв ,,Щержавного apxiBy ЛуганськоI областi
Тетяну Лисенко.

голова колегiт Вiкторiя КРИВИЦЬКА

Iрина РЕШЕТНЯКLСекретар колегiI
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