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ВСТУП 

 

2020-й рік став справжнім випробуванням для всього світу. Кожного дня ми 

чули слова: самоізоляція, соціальна дистанція і, звичайно, коронавірус, локдаун.  

У вересні 2020 року Державна архівна служба України презентувала проєкт 

Стратегії розвитку архівної справи на період до 2025 року, що стало першим 

кроком у процесі обговорення принципових пропозицій, зауважень, коментарів, 

усіх зацікавлених у реформуванні архівної галузі сторін, та підготовки 

дорожньої карти, якою архівні установи керуватимуться у найближчі роки для 

досягнення визначених цілей.  

У 2020 році реалізацію державної політики у сфері архівної справи і 

діловодства в Луганській області забезпечували Державний архів Луганської 

області (далі - Держархів), 29 архівних установ райдержадміністрацій, військово-

цивільних адміністрацій, міської ради, органів місцевого самоврядування 

(трудові архіви).  

Відбулись місцеві вибори, реформа децентралізації влади набрала нових 

завершальних обертів. Зміни в адміністративно-територіальному устрою області 

призвели до припинення багатьох юридичних осіб – джерел формування 

Національного архівного фонду (далі – НАФ).  

В умовах проведення адміністративно - територіальної реформи розпочато 

реорганізацію  системи державних архівних установ області.  

Визначені пріоритети роботи державних архівних установ області на 2021 

рік:  

✓ забезпечення безперешкодного доступу до архівних інформаційних 

ресурсів, підвищення якості архівних послуг відповідно до динаміки 

розвитку цифрового середовища та потреб користувачів; 
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✓ якісне і комплексне формування НАФ. Координація діяльності 

архівних установ в умовах адміністративно-територіальної реформи; 

✓ збереження НАФ як складової світової культурної спадщини та 

інформаційних ресурсів суспільства; 

✓ цифровізація архівної справи – забезпечення інформаційних потреб 

суспільства та підвищення якості і конкурентоспроможності галузі; 

✓ розвиток партнерських відносин спрямованих на втілення ефективних 

форм співпраці. 
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Протягом 2020 року продовжувалась робота з формування НАФ 

документами сучасної української історії.  

На державне зберігання архівними установами прийнято 13854 од зб., з них: 

➢ 12023 од. зб. НАФ;  

 

 
 

➢ 1828 од. зб. з кадрових питань (особового складу). 
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Держархів здійснив приймання документів від архівних установ 

Біловодської, Білокуракинської, Міловської, Новопсковської, Попаснянської, 

Сватівської, Станично-Луганської, Старобільської, Троїцької  

райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій міст Лисичанськ, 

Сєвєродонецьк та юридичних осіб – джерел комплектування.  

 

Стан приймання документів архівними установами 
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Показники з приймання документів НАФ  

та з кадрових питань (особового складу)  

в архівних установах райдержадміністрацій, військово-цивільних 

адміністрацій, міської ради 

 
 

Також протягом року трудовими архівами прийнято на зберігання 1455 

справ з кадрових питань (особового складу) ліквідованих юридичних осіб.  
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Показники з приймання документів з кадрових питань (особового складу)  

в трудових архівах 
 

 

У жовтні 2020 року відбулися місцеві вибори депутатів, голів 18 об’єднаних 

територіальних громад, 4 районних рад. 

Держархівом була організована робота щодо ведення діловодства, науково-

технічного опрацювання виборчих документів, організації передавання виборчої 

документації, проведено  нараду в режимі відеоконференцзв’язку для учасників 

виборчих процесів.  
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Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи», Положення про Держархів, затвердженого розпорядженням голови 

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

Держархів здійснює реалізацію державної політики в сфері архівної справи та 

діловодства на території Луганської області. Координує та контролює діяльність: 

29 архівних установ райдержадміністрацій та органів місцевого 

самоврядування; 

815 архівних підрозділів підприємств, установ, організацій всіх форм 

власності, в діяльності яких утворюються документи НАФ;  

2264 архівних підрозділів підприємств, установ, організацій за станом 

упорядкування та збереження документів з особового складу. 

 

 

Юридичні особи – джерела 

формування НАФ Держархіву  

та архівних установ 
 

Органи виконавчої влади, місцевого 

самоврядування - 211 

Юстиція, прокуратура, суд – 99 

Фінансування, оподаткування, митна 

служба - 26 

Економіка, статистика, стандартизація - 11 

Промисловість, транспорт, шляхове 

господарство - 26  

Сільське, лісове, водне господарство, 

землевпорядкування, охорона 

навколишнього середовища - 29  

 

Будівництво, архітектура, ЖКГ – 3 

Зв’язок, радіомовлення, телебачення, преса – 23 

Освіта та наука - 41 

Культура та спорт – 61 

Охорона здоров’я та соціальний захист – 56 

Цивільний захист - 4 

Громадські, політичні, релігійні організації (об’єднання) - 225 
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Станом на 01.01.2021 апарат облдержадміністрації, 20 структурних 

підрозділів облдержадміністрації, 34 територіальних підрозділи міністерств та 

інших центральних органів 

виконавчої влади, які включені до 

Списку юридичних осіб – джерел 

формування НАФ:  

✓ здійснили науково-технічне 

опрацювання документів відповідно 

до вимог чинного законодавства: 

 

по 2019 рік - Військово-цивільна адміністрація м. Щастя (Щастинська міська 

рада та її виконавчий комітет), Міжрегіональне управління Національного 

агентства України з питань державної служби у Донецькій та Луганській 

областях, Департамент освіти і науки, Луганська митниця ДФС; Територіальне 

управління державної судової адміністрації в Луганській області;  Відділ ДРАЦС 

по містах Рубіжне та Хрустальний Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Харків); Луганський міський відділ ДРАЦС Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків); Луганський 

обласний Козачий кінний театр; Державна екологічна інспекція у Луганській 

області; Луганське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів 

Міністерства соціальної політики України; Комунальний заклад «Луганський 

обласний центр дитячо-юнацького туризму і краєзнавства», Обласна 

комунальна установа «Вісник Луганщини», Луганська обласна спеціалізована 

дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву «Олімпійська надія», 

Обласна комунальна установа «Центр підтримки молодіжних ініціатив та 

соціальних досліджень», Обласна комунальна установа «Центр соціокультурної 

адаптації молоді з обмеженими фізичними можливостями»; 

 

 

по 2018 рік - Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного 

розвитку та зовнішніх зносин, Департамент екології та природних ресурсів, 

Управління з питань цивільного захисту, Департамент економічного розвитку, 

зовнішньоекономічної діяльності та туризму, Департамент будівництва, 

енергозбереження, архітектури та містобудування, Департамент комунальної 

власності, земельних та майнових відносин, Управління розвитку утримання 

мережі автомобільних доріг області, Управління промисловості, транспорту та 

зв’язку, Департамент фінансів, Служба у справах  дітей, Управління культури, 

національностей та релігій, Державний архів Луганської області, Головне 

управління Пенсійного фонду України у Луганській області; КНП ЛОР 

«Луганська обласна клінічна лікарня»; КНП ЛОР «Луганська обласна дитяча  

клінічна лікарня»; КНП ЛОР «Луганський обласний кардіологічний 

диспансер»; КНП ЛОР «Луганський обласний медичний центр соціально 

небезпечних інфекційних хвороб»; КНП ЛОР «Луганський обласний клінічний 

онкологічний диспансер»; КНП ЛОР «Центр психічного здоров’я»; КНП ЛОР 

«Лисичанська обласна лікарня з надання психіатричної допомоги»; Державна 

9

18

28
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служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області; 

Луганське обласне бюро судово-медичної експертизи; КНП ЛОР «Обласний 

центр громадського здоров’я»; Державна установа «Луганський обласний  

лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я; КНП ЛОР «Лисичанський 

обласний шкірно-венерологічний диспансер»»; КНП ЛОР «Старобільська 

обласна фізіотерапевтична лікарня»; Луганська обласна організація Товариства 

Червоного Хреста; Луганська обласна організація Українського Товариства 

сліпих; Федерація професійних спілок Луганської області; Апеляційний суд 

Луганської області; Державний навчальний заклад «Луганський центр 

професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості»; Луганська обласна 

філармонія; Луганська філія державного підприємства «Регіональні електричні 

мережі»; Головне управління Держгеокадастру у Луганській області; 

Комунальний заклад «Луганська обласна мала академія наук учнівської 

молоді»; Комунальна установа «Луганський регіональний центр з фізичної 

культури та спорту «Інваспорт»; Головне управління Держпраці в Луганській 

області; Луганська комунальна установа «Обласна рятувально-водолазна 

служба»; Луганський обласний центр зайнятості; Головне управління 

Держпродспоживслужби в Луганській області; Луганський обласний державний 

нотаріальний архів; Державна установа «Луганська обласна фітосанітарна 

лабораторія»; ДП «Луганський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою; Державна установа «Луганський обласний контактний центр», 

Комунальний заклад «Луганський обласний ліцей з посиленою військово-

фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії», 

Комунальний заклад «Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і 

спорту», Обласний комунальний заклад «Сєвєродонецький коледж культури і 

мистецтв імені Сергія Прокоф’єва» 

 

 

по 2017 рік –– решта юридичних осіб. 

 

 

✓ розробили та надали на розгляд ЕПК  зведені  номенклатури справ; 

✓ розробили та погодили з ЕПК Держархіву індивідуальні інструкції з 

діловодства з врахуванням електронного документообігу. 
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За підсумками щорічної паспортизації, на зберіганні в архівних підрозділах 

юридичних особах- джерел комплектування архівних установ знаходиться 63381 

од. зб. НАФ та 104872 од. зб. з кадрових питань (особового складу), з них 

описано понад 66 % документів постійного зберігання та майже 79 % – з 

кадрових питань (особового складу) від загальної кількості. 

 

Стан упорядкування документів в юридичних особах – джерелах 

комплектування архівних установ 
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Стан упорядкування документів в юридичних особах – джерелах 

комплектування Держархіву та архівних установ 

 

 

 

Серед архівних установ області найкращі показники з упорядкування 

документів НАФ в архівних підрозділах юридичних осіб міста Лисичанськ, 

Новоайдарського, Старобільського районів. 

Низькі показники з упорядкування 

документів НАФ в Білокуракинському, 

Попаснянському районах, місті 

Рубіжне.  

З упорядкування документів з 

кадрових питань (особового складу) 

найкращі показники в місті 

Лисичанську, Міловському, 

Новопсковському районах.  
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Стан упорядкування документів в юридичних особах – джерелах 

комплектування архівних установ райдержадміністрацій та міських рад 

 

 

Понад встановлені терміни в архівних підрозділах юридичних осіб - джерел 

комплектування знаходиться майже 11 тис. од. зб., що становить 17 % від 

загальної кількості, з них в зоні комплектування:  
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Серед джерел комплектування архівних установ найменше документів 

понад встановлені строки зберігається у юридичних осіб Старобільського, 

Міловського, Новоайдарського районів; найбільше  -   міста Сєвєроднецьк. 

 

Кількість документів НАФ, що зберігаються в юридичних особах – 

джерелах комплектування архівних установ понад встановлені строки (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У жовтні 2020 року відбулися місцеві вибори з виборів міських, селищних, 

сільських голів, депутатів 18 об’єднаних територіальних громад, 4 районних рад. 

Держархівом було вжито заходів щодо організації ведення діловодства 

виборчих комісій, науково-технічного опрацювання виборчих документів,  
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розроблено порядок передавання 

виборчої документації, проведено 

нараду в режимі відеоконференцзв’язку 

для учасників виборчого процесу.       

                   

 

Наразі, з 22 територіальних виборчих комісій 19 завершили науково-

технічне опрацювання документів та готують їх до передачі до архівних установ; 

3 – завершують цю роботу. 

Ведеться активна робота щодо науково-технічного опрацювання 

документів місцевих рад та їх виконавчих органів, райдержадміністрацій та їх 

структурних підрозділів, які припиняються. 

Станом на 01.01.2021 високі показники з науково-технічного опрацювання 

документів у юридичних осіб Міловського, Новоайдарського, Новопсковського, 

Старобільського, Троїцького районів. 

Низькі показники мають окремі юридичні особи Білокуракинського, 

Кремінського, Попаснянського, Сватівського, Станично-Луганського районів. 
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Значна увага архівними установами приділялась контролю за станом 

діловодства та архівної справи в юридичних особах.  

Протягом року фахівцями Держархіву та 

архівних установ області здійснено 80  перевірок  

архівних підрозділів (архівів), служб діловодства, 

ЕК юридичних осіб – джерел формування НАФ, 

архівних установ області, з них: 4 -  діяльності 

архівних установ, 76 - служб діловодства та 

архівних підрозділів юридичних осіб, які 

знаходяться в зоні  комплектування Держархіву та 

архівних установ.  
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Для покращення роботи з питань експертизи цінності, науково-технічного 

опрацювання документів для працівників служб діловодства, експертних 

комісій, архівних підрозділів (архівів) юридичних осіб-джерел формування НАФ 

проведено 14 навчально–практичних семінарів, в 5 – взято участь. 

    Держархівом проведено 2 семінари: 

✓ «Основні правила роботи архівних підрозділів та 

експертних комісій підприємств, установ та організацій, 

джерел комплектування НАФ територіальних підрозділів 

центральних органів виконавчої, судової влади, установ 

державної служби з надзвичайних ситуацій, сільського, 

лісового господарства, закладів соціальної допомоги»;  

✓ «Організація роботи служб діловодства, 

архівних підрозділів та експертних комісій 

підприємств, установ та організацій,  що знаходяться 

у зоні комплектування Державного архіву 

Луганської області», у якому взяли участь 29 

представників від 20 юридичних осіб - джерел 

формування НАФ,  які передають документи до 

Держархіву. 

          

Для працівників Держархіву протягом 

року організовано проведення внутрішніх 

навчань з питань державної служби та 

антикорупційного законодавства.       
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  Важливим напрямком для формування документів НАФ є проведення їх 

експертизи цінності. 

Експертно-перевірною комісією Держархіву на 11 її засіданнях розглянуто 

710 питань. 

      

 

 

                                                                

32406 6250

615261

Схвалено/погоджено

довідковий аппарат, од. зб/поз.

245 описів справ постійного 

зберігання

147 описів справ з кадрових 

питань

328 актів про вилучення 

документів для знищення

175

19
24

Погоджено організаційно-

розпорядчих, нормативних  

актів

номенклатури справ

інструкції з діловодства

положення про ЕК



 
21 

 

 

З метою поліпшення стану 

забезпечення збереженості 

документів Національного 

архівного фонду, 

популяризації архівної справи 

Держархівом проведено 

обласний огляд стану роботи 

архівних підрозділів і служб 

діловодства юридичних осіб – джерел формування НАФ, які передають 

документи до Держархіву серед 

16 юридичних осіб. 

Переможцями стали: 

Головне управління 

Держпродспоживслужби                         

у Луганській області, 

Управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального 

страхування України у 

Луганській області, Головне управління Державної казначейської служби 

України у Луганській області, 

Головне управління статистики у 

Луганській області, Державна 

екологічна інспекція у 

Луганській області.  
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З 15 архівних установ у звітному році 4 здійснили районні огляди. Огляди 

проведено в Кремінському, Новопсковському, Попаснянському, Станично-

Луганському районах. 

      

 

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

АТО/ООС, вшанування їх подвигу, поповнення джерельної бази історії України 

періоду незалежності Держархівом у 2018 році було запроваджено проєкт зі 

збирання усної історії «Пам’ятайте героїв АТО».  

 

На сьогодні створено: 

➢ 2 колекції документів архівними 

відділами Станично-Луганської 

райдержадміністрації, військово-

цивільної адміністрації  міста 

Лисичанськ; 
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➢ 15 фондів особового походження  архівними установами  Біловодської, 

Кремінської, Марківської, Новоайдарської, Новопсковської, Попаснянської, 

Сватівської, Станично-Луганської, Старобільської, Троїцької 

райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій міст Лисичанськ, 

Сєвєродонецьк. 

   

                            

 

У звітному році Держархівом запроваджено проєкт зі створення колекції 

про спалах, перебіг, боротьбу з поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19 та її наслідками на території Луганщини.  

За результатами проведеної 

роботи з початку пандемії 

сформовано 17 справ. Робота 

щодо документування цих подій 

буде продовжена у 2021 році. 
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Станом на 01.01.2021 в 30 архівних установах області зберігається понад 

470 тис. одиниць зберігання, у тому числі 198 тис. НАФ, 275 тис. з кадрових 

питань (особового складу). 

 

Умови зберігання документів НАФ в Держархіві та архівних установах 

Показники Держархів 

Архівні 

установи 

райдержад- 

міністрацій 

Архівні 

установи 

ВЦА, 

міської 

ради 

Трудові 

архіви 

Кількість архівосховищ 3 18 12 42 

Площа архівосховищ 

(пог. м.) 

174,1 629,5 593,7 1592,5 

Кількість архівосховищ, 

в яких встановлено: 

    

пожежну сигналізацію 3 13 11 33 

охоронну сигналізацію Національна 

гвардія 

11 8 30 

Загальна протяжність 
стелажного обладнання 

968 2171 1214 4184 

Ступінь заповнення 

стелажного 

обладнання, % 

96 68,2 81,3 87 

 

31973

133887

32160

Держархів, од. зб.

архівні установи 

райдержадміністрацій, од. зб.

архівні установи ВЦА, міської ради, 

од. зб.

Документи НАФ 

18362

256665

архівний відділ Рубіжанської 

міської ради, од. зб.

трудові архіви, од. зб.

Документи з кадрових питань 

(особового складу)
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Протягом 2020 року архівними установами області вирішено низку питань 

матеріально-технічного забезпечення щодо створення належних умов зберігання 

документів:  

встановлено пожежну сигналізацію в архівних установах Міловського та 

Марківського районів; 

проведено ремонт входу до приміщень та ремонт пожежної сигналізації в 

архівних установах Кремінського району; 

придбано та встановлено металеві двері, металево-пластикові вікна, грати в 

архівосховищах архівних установ Кремінського, Міловського та Станично-

Луганського районів; 

збільшено протяжність стелажного обладнання в архівних установах 

Кремінського, Новопсковського, Сватівського, Станично-Луганського районів, 

міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк на 487 пог. м.; 

придбано кондиціонери, меблі, жалюзі в архівних установах Біловодського 

району, міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк; 

проведено замір опору електроізоляції, заміну електропроводки, придбано 

вогнегасники в архівних установах Новопсковського району, міст Лисичанськ, 

Рубіжне, Сєвєродонецьк; 

придбано або оновлено комп’ютерну техніку в архівних установах 

Кремінського, Марківського, 

Міловського, 

Новоайдарського, 

Новопсковського, 

Попаснянського, 

Старобільського, Троїцького 

районів, міста Рубіжне. 
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2689

198

4597

1064

відреставровано та відремонтовано 8548 аркушів

Держархів

архівні установи райдержадміністрацій

архівні установи ВЦА, міської ради

трудові архіви

5224

8933

1685

170

закартоновано

14033 тис. од. зб., перекартоновано

2326 тис од. зб.

За підтримки керівництва області у 2020 році Держархівом  придбано 

обладнання для проведення ремонтних та реставраційних робіт.  

 

З метою перевірки наявності документів, поліпшення їх фізичного стану 

архівними установами протягом звітного періоду: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

631

245514

434

оправлено і підшито 1824 од. зб.
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Станом на 01.01.2021 в архівних установах Біловодського, Кремінського, 

Новоайдарського, Новопсковського, Попаснянського, Станично-Луганського 

районів в розшуку знаходиться 647 справ НАФ. 

Облік вищезазначених документів, заходи з їх розшуку здійснюються 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

Організаційний та методичний супровід розшуку документів НАФ  

здійснює Комісія з контролю за наявністю, станом та розшуком документів НАФ 

Держархіву. 

З метою розшуку документів НАФ  архівних установ та запобігання їх 

втрати у квітні 2020 року проведено засідання Комісії з контролю за наявністю, 

станом та розшуком документів НАФ Держархіву за участю керівників архівних 

установ райдержадміністрацій, міських рад області. 

 

 

У 2020 році було знайдено 4 справи архівним відділом Попаснянської 

райдержадміністрації, 1 справу архівним відділом Станично-Луганської 

райдержадміністрації. 
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З метою гарантованого збереження документів НАФ в електронному 

вигляді Держархівом проводиться оцифрування архівних документів. Протягом 

року було оцифровано 1407 справ, виготовлено 139058 цифрових копій.  

 

 

 

За 2017-2020 роки:  

✓ виготовлено 504888 цифрових копій; 

✓ оцифровано 5533 справи. 

 

Оцифрування архівних документів Держархіву 

 

справи цифрові копії, тис. 

1407

139

1406

124

1383

124

1337

119

2020 рік 2019 рік 2018 рік 2017 рік
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Оцифровані документи конвертуються та завантажуються до бази даних 

інформаційної системи «Folium» з метою здійснення автоматизованого обліку та 

швидкого доступу до них.  

У 2020 році до бази даних 

завантажено понад 2 тис. архівних 

справ, що складає понад 38 % від 

загальної кількості відсканованих 

справ.  

 

 

У грудні 2020 року підписано договір про співробітництво між 

Держархівом та FamilySearch International (США) шодо оцифрування майже 

4 тис. справ НАФ генеалогічного характеру на понад 405 тис. арк.  
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У звітному році архівними установами області проведена робота з 

оцифровки довідкового апарату до документів НАФ, оцифровано 67 % від 

загальної кількості облікованих описів, з них: 
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Одним із головних напрямів діяльності архівних установ є задоволення 

інформаційних потреб суспільства і держави, реалізація прав та законних 

інтересів юридичних та фізичних осіб.  

Минулого року Держархівом та архівними установами області розглянуто 

та опрацьовано понад 12 тис. запитів від юридичних та фізичних осіб: 

 

1748 запитів надійшли від іноземних держав, які були опрацьовані 

відповідно до чинного законодавства, а саме: 

 

 

11519

273 411

соціально-

правового 

характеру

тематичні 

запити

майнові

Російська Федерація - 1727

Республіка Білорусь - 12

Казахстан - 2

Ізраїль - 3

Молдова - 1

США - 1

Болгарія - 1

Вірменія -1
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За запитами юридичних та фізичних осіб підготовлено 23 тис. архівних 

довідок, витягів, копій, з них понад 4,5 тис. виконано архівними установами 

райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, міської ради, майже 

18,5 тис. - трудовими архівами.  

 

Враховуючи карантинні обмеження, на 

особистому прийомі директором Держархіву 

прийнято 53 громадянина. Керівниками 

архівних установ - понад  3 тис. осіб. 

 

 

275 1354

3323

18498

Держархів

архівні установи райдержадміністрацій

архівні установи ВЦА, міської ради 

трудові архіви

58 754

51

4353

Держархів

архівні установи 

райдержадміністрацій

архівні установи ВЦА,  

міської ради

трудові архіви
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Держархів виконав 14 запитів на публічну інформацію. Архівними 

установами області надано понад 9 тис.  консультаційно - інформаційних послуг 

та роз’яснень на звернення фізичних та юридичних осіб з питань архівної справи 

та діловодства, зокрема, які надійшли на електронну пошту, через онлайн чат, у 

Facebook. 
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2502

1103

4243

Держархів

архівні установи райдержадміністрацій

архівні установи ВЦА, міської ради

трудові архіви
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 Протягом року Держархівом проведено 

5 засідань колегії, на яких розглянуто 18 питань, 

7 засідань Науково-методичної ради, на яких 

розглянуто 35 питань. 

 

Організована робота користувачів з оригіналами документів НАФ. У 

звітному році зареєстровано 14 відвідувань, для користування видано 124 

справи. 

Науково-методична і публікаційна діяльність Держархіву була організована 

згідно з річними планами відповідних робіт на 2020 рік. 

Протягом року підготовлено: 

два Інформаційних збірника та Щорічний інформаційний бюлетень 

Держархіву; 

Методичні рекомендації щодо проведення перевірок архівної справи в 

архівних установах районних державних адміністрацій та міських рад 

Луганської області; щодо проведення перевірок стану ведення діловодства, 

роботи ЕК та забезпечення збереження архівних документів юридичних осіб; 

статті «95 років Державному архіву Луганської області», «Економічні 

втрати Луганщини у Другій світовій війні», «Між двох рубежів на бугристих 

пісках…», «Незалежність. Здобута і втрачена», до Дня працівників архівних 

установ України та з нагоди 100-річчя від дня народження Руденка Миколи 

Даниловича; 
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Анотований реєстр описів фондів радянського періоду та періоду 

незалежності, які надійшли на зберігання до Держархіву у 2014-2018 роках. 

Традиційно архівні установи проводили роботу з популяризації історико-

культурної спадщини Луганщини, у звітному періоді організовано і проведено 

114 документальних та онлайн 

виставок архівних документів.  
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2020 рік ознаменувався відзначенням ювілейних дат та визначних подій, 

зокрема: 100 - річчя Української революції 1917-1921 років, 95 - річчя утворення 

архівної справи Луганщини, 100-річчя з дня народження Миколи Руденка, в яких 

Держархів та архівні установи взяли 

активну участь. 
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Співпраця Держархіву та архівних установ із засобами масової інформації 

була спрямована на забезпечення доступу громадян до офіційних відомостей про 

їх діяльність.  

У 2020 році Держархівом було підготовлено: 

         5 радіопередач до Дня пам’яті і 

примирення та перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні, до Дня пам’яті 

захисників України, до Дня захисника 

України, до Дня вшанування пам’яті 

жертв Голодомору 1932-1933 років, до 

95-річчя утворення Державного архіву Луганської області, які транслювались на 

радіо «Пульс FM»;  

3 відеопрезентації «Герої 

Луганщини назавжди молоді», 

до 100-річчя Української 

революції 1917-1921 років, до 

95-річчя утворення Державного 

архіву Луганської області, які 

було розміщено на відео-

хостингу YouTube. 

Кількість публікацій у 

центральних та регіональних ЗМІ 

представлена на діаграмі.  

 

 

 

6

6

3

Держархів

архівні установи райдержадміністрацій

архівні установи ВЦА, міської ради
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Основна форма інформування про діяльність архівних установ області – це 

розміщення відповідної інформації на офіційних вебресурсах органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування та на власних сторінках у соціальній 

мережі Facebook.  

Активно використовують цю можливість 

архівні відділи Старобільської, Сватівської, 

Марківської, Троїцької, Біловодської 

райдержадміністрацій, військово-цивільних 

адміністрацій міст Сєвєродонецьк, 

Лисичанськ. 

              

 На офіційному вебсайті Держархіву 

фунціонує 40 тематичних рубрик, мобільний 

дизайн для забезпечення доступу 

користувачів до ресурсу через мобільні 

пристрої. У 2020 році внесено зміни до 

графічних елементів з використанням 

рекомендованих Укрдержархівом логотипів 

та розміщено 92 публікації.  

Обсяг контенту становить понад 4 Гігабайта. Кількість відвідувань за рік 

склала понад 6 тис. візитів, середня кількість відвідувань на добу – 18.  
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Аудиторія вебсайту Держархіву представлена на слайді. 

 

На вебсайті працює онлайн чат. Протягом 2020 року цим сервісом 

скористалися 45 громадян з 8 країн світу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У звітному році в Держархіві впроваджено електронний документообіг з 

використанням програмного забезпечення АСКОД та здійснено підключення до 

системи електронної взаємодії органів виконавчої влади. 

77%

12%

4%
1,2%

Україна Російська Федерація США Країни Євросоюзу

33

7

2
111

Україна РФ Республіка Білорусь Іспанія Чехія Швеція 
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Діяльність архівних установ була спрямована на практичну реалізацію 

завдань, визначених чинним законодавством у сфері державної кадрової політики 

та здійснення контролю за його виконанням, а також дотримання вимог 

антикорупційного законодавства. 

У 2020 році стан укомплектованості кадрами архівних установ області в 

порівнянні з попередніми роками покращився та становить 89 %.

 

 

Загальна штатна чисельність архівних установ зменшилась на 5 штатних 

одиниць, зокрема: на 2 штатні одиниці в Держархіві,  

на 8 - в архівних установах в рамках оптимізації структур  райдержадміністрацій, 

та збільшилась на 5 штатних одиниць в архівному відділі Рубіжанської міської 

ради та трудових архівах.   

Для працівників створюються відповідні умови для їх безперервного 

навчання, підвищення кваліфікації, їх професійного розвитку та службової 

кар’єри.  

2018 рік 2019 рік 2020 рік

79,8

86,8

89
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Протягом року пройшли курси  за спеціальною короткостроковою 

програмою для державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування 20 держслужбовців Держархіву, 5 працівників  архівних 

установ; за спеціальними короткостроковими програмами з охорони праці 3 

працівника Держархіву, 2 - з питань пожежної безпеки, 5 - у сфері цивільного 

захисту.  

 

 

З 64 державних службовців Держархіву та архівних установ області диплом 

магістра мають 27 осіб, 4 здобувають ступінь магістра, 1 – ступінь доктора 

філософії. 

Майже всі державні службовці архівних установ пройшли курси з 

оволодіння практичними навичками в рамках професійного навчання шляхом 

самоосвіти відповідно до вимог чинного законодавства. 

У 2020 році проводилась певна робота щодо правового забезпечення 

Держархіву та виконання норм антикорупційного законодавства, зокрема: 

✓ роз’яснювальна робота серед працівників Держархіву та внутрішні 

навчання;  

✓ якісний добір та розстановка кадрів, підвищення кваліфікації державних 

службовців; 

✓ юридична експертиза проєктів актів та договорів; 

✓ виконання заходів Антикорупційної програми облдержадміністрації 

на 2020 рік; 
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✓ моніторинг електронного 

декларування державними 

службовцями доходів за 2019 рік в 

системі Єдиного державного реєстру 

декларацій; 

 

 

 

✓  здійснення процедури 

закупівель в системі Prozorro 

відповідно до вимог чинного 

законодавства в сфері публічних 

закупівель тощо. 

 

Фактів притягнення державних службовців архівних установ до 

кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної 

відповідальності, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання 

корупції», не було. Скарги та звернення фізичних та юридичних осіб на 

працівників архівних установ, в яких вбачається порушення ними 

вищезазначеного Закону, відсутні.  
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Держархівом було проведено моніторинг та порівняльний аналіз окремих 

показників роботи архівних установ, складено їх рейтинг з метою визначення 

найкращих. 

Для складання рейтингу використано окремі показники діяльності архівних 

установ на підставі паспортів (ф. 202),  звітів про роботу архівних установ та 

виконання плану розвитку архівної справи (ф. 8), звітів про стан і обсяг 

документів НАФ, що зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб–

джерел формування НАФ, архівних установах, заснованих фізичними особами 

та/або юридичними особами приватного права, приватних архівних зібраннях та 

інформацій до річних звітів.  

Показники рейтингового оцінювання: 

1. пожежна сигналізація; 

2. охоронна сигналізація; 

3. приймання на зберігання документів НАФ; 

4. схвалення ЕК: 

4.1. номенклатур справ; 

4.2. описів з кадрових питань (особового складу); 

4.3. схвалення положень про ЕК; 

5. виконання річних планів розвитку архівної справи; 

6. створення фондів особового походження та колекцій документів; 

7. картонування; 

8. ремонт документів; 

9. оправлення та підшивка документів; 

10. перевірка наявності документів НАФ; 

11. зберігання упорядкованих документів НАФ в юридичних особах - 

джерелах комплектування; 

12. зберігання упорядкованих документів з кадрових питань (особового 

складу) в юридичних особах - джерелах комплектування; 
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13. зберігання документів НАФ в юридичних особах - джерелах 

комплектування понад встановлені строки; 

14 підготовка виставок; 

15. підготовка публікацій в пресі; 

16. оцифрування описів справ постійного зберігання до документів НАФ. 

За кількісною ознакою показники порівнювалися, проводилося 

ранжирування та виводилися бали архівним установам (див. додаток). 

За підсумками проведеної роботи рейтинг архівних установ 

райдержадміністрацій та міських рад за 2020 рік наступний: 

1. архівний відділ Старобільської райдержадміністрації; 

2. архівний відділ військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ; 

3. архівний відділ Новопсковської райдержадміністрації; 

4. архівний відділ Троїцької райдержадміністрації; 

5. архівний відділ Новоайдарської райдержадміністрації; 

6. архівний відділ Сватівської райдержадміністрації; 

7. архівний відділ Кремінської райдержадміністрації; 

8. архівний відділ Станично-Луганської райдержадміністрації; 

9. архівний відділ військово-цивільної адміністрації м. Сєвєродонецьк; 

10. архівний відділ Біловодської райдержадміністрації; 

10. архівний відділ Білокуракинської райдержадміністрації; 

10. архівний відділ Міловської райдержадміністрації; 

11. архівний відділ Попаснянської райдержадміністрації; 

12. архівний відділ Марківської райдержадміністрації; 

13. архівний відділ Рубіжанської міської ради; 

 

 

 

 



Додаток 

Порівняльна таблиця показників роботи архівних установ області 

за 2020 рік  

 

Архівні відділи 

Бали за показниками 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Всього 
Рей-

тинг 

Біловодської 

райдержадміністрації 
1 1 14 8 14 7 15 4 6 7 8 8 8 11 1 1 3 8 125 10 

Білокуракинської 

райдержадміністрації 
2 2 15 4 1 1 14 4 12 2 9 3 15 9 15 7 3 7 125 10 

Кремінської 

райдержадміністрації 
1 1 7 7 13 5 8 4 7 5 6 1 4 5 11 5 2 6 98 7 

Марківської 

райдержадміністрації 
1 1 8 7 12 2 13 4 8 9 10 12 11 10 9 6 3 5 131 12 

Міловської 

райдержадміністрації 
1 2 12 8 15 6 9 4 11 9 6 6 9 2 13 8 1 3 125 10 

Новоайдарської 

райдержадміністрації 
2 2 3 6 11 5 2 4 4 9 10 4 3 10 5 4 2 2 88 5 

5
0
 



Архівні відділи  

 

Бали за показниками 

 

 

 

1 

 

 

2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Всього 
Рей-

тинг 

Новопсковської 

райдержадміністрації 
2 2 1 8 10 3 7 4 2 8 7 2 5 3 3 3 3 5 78 3 

Попаснянської 

райдержадміністрації 
2 1 11 7 9 4 6 3 10 9 10 10 14 13 2 5 2 11 129 11 

Сватівської 

райдержадміністрації 
1 1 2 3 8 7 5 4 3 6 8 11 6 8 14 2 3 1 93 6 

Станично-Луганської 

райдержадміністрації 
1 1 4 7 7 7 10 4 5 7 8 13 10 12 4 4 2 9 115 8 

Старобільської 

райдержадміністрації 
1 1 5 1 6 3 3 2 6 4 2 7 2 4 10 3 3 4 67 1 

Троїцької 

райдержадміністрації 
2 2 6 6 5 4 1 4 1 9 4 5 7 7 6 8 3 7 87 4 

військово-цивільної 

адміністрації 

м. Лисичанськ 

1 1 9 5 4 3 4 1 9 1 1 9 1 1 7 4 2 8 71 2 

Рубіжанської міської 

ради 
1 1 13 8 3 6 12 4 14 3 5 14 13 14 12 7 1 12 143 13 

військово-цивільної 

адміністрації 

м. Сєвєродонецьк 

1 2 10 2 2 5 11 4 13 9 3 15 12 6 8 7 3 10 123 9 

5
1
 



 


