
Доповідь директора держархіву Миколаївської області  

про створення і організацію діяльності трудових архівів  

Миколаївської області 

(Підсумкова колегія Державної архівної служби України 

27 лютого 2013 року, Верховна Рада України) 

 

На сьогоднішній день у Миколаївській області функціонує мережа трудових 

архівів, яка складає 25 трудових архівів: 18 трудових  архівів, створених за рішен-

нями районних рад, 6 трудових архівів, створених при сільських радах, 1 архів з 

особового складу управління архівної роботи та урочистих подій виконкому Мико-

лаївської  міської ради. Процес  формування мережі трудових архівів тривав з 2001 

по 2009 рік (динаміка створення трудових архівів, починаючи з 2001 року,  наведена  

у додатку 1). 

Всі трудові архіви Миколаївської області забезпечені приміщеннями,     сте-

лажним обладнанням, комп’ютерною технікою; налагоджена тісна співпраця із спе-

ціалістами Пенсійного фонду України, державними реєстраторами, ліквідаторами 

тощо. 

Загальна площа архівосховищ трудових архівів області сягає 1067 кв. м., в 

яких зберігається 179815 од. зб. документів з особового складу, 2215 од. зб. докуме-

нтів тимчасового зберігання, виборчої документації тимчасового зберігання - 3385 

кг., 7591 пакувань (це без врахування документів останніх виборів до Верховної Ра-

ди України). Кадровий склад трудових архівів складає 42 особи, які протягом 2012 

року виконали 10366 соціально-правових запитів. 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2012 року 

№ 33455/1/1-12 щодо виконання Плану організації підготовки проектів актів, необ-

хідних для забезпечення реалізації Закону України від 05 липня 2012 року № 5068 

«Про внесення змін до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи», в якому статтею 29 зазначено, що кожна архівна установа сільської, се-

лищної, міської ради здійснює централізоване тимчасове зберігання архівних доку-

ментів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших          

правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до НАФ, а також з метою 

збереження мережі трудових архівів Миколаївської області, створеної згідно з роз-



порядженням голови облдержадміністрації від 12 травня 2005 року № 131 вжито ряд 

відповідних заходів, а саме:   

- підготовлено й направлено головам райдержадміністрацій (враховуючи, що в 

90 відсотках районів рішення районних рад повноваження по оперативному управ-

лінню трудовими архівами передані відповідних райдержадміністраціям) листа про 

вжиття в районах області відповідних організаційних заходів про приведенню ста-

тусів районних трудових архівів у відповідність з законодавчими актами; 

- 11 жовтня 2012 року проведено семінар з керівниками трудових архівів за 

темою: Про виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

Національний архівний фонд та архівні установи»; 

- у вересні та листопаді 2012 року на обласному телебаченні та обласному ра-

діо у прямому ефірі «гарячої лінії» директор держархіву Левченко Л.Л. дала           

інтерв’ю за темою про внесення змін до Закону України «Про Національний архів-

ний фонд та архівні установи»; 

- керівництво держархіву взяло участь у Всеукраїнському семінарі з питань 

створення розгалуженої мережі трудових архівів (м. Житомир). 

Враховуючи, що держархів області опікувався, перш за все, проблемою не 

втрати створеної системи трудових архівів, запропонував органам місцевого самов-

рядування області (сільським, селищним, районним радам) такий алгоритм дій. 

- проведення на місцях нарад з головами міських, сільських та селищних рад 

під головуванням голів районних рад та голів райдержадміністрацій із                       

роз’ясненнями змін в архівному законодавстві в частині трудових архівів; 

-  розгляд на сесіях міських, селищних та сільських рад та прийняття рішень 

про делегування повноважень міської, селищної, сільських рад відповідній районній 

раді в частині централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не 

належать до Національного архівного фонду, створених на території міських, сели-

щних, сільських рад (відповідно до частини 7 статті 16 , статті 25 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Національний архі-

вний фонд та архівні установи /із змінами/); 



-  розгляд на сесіях районних рад та прийняття рішень про прийняття делего-

ваних повноважень міської, селищної, сільських рад відповідного району Миколаїв-

ської області в частині централізованого тимчасового зберігання архівних докумен-

тів, що не належать до Національного архівного фонду, створених на території місь-

ких, селищних, сільських рад (відповідно до частини 7 статті 16 , частини 2 статті 43 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про На-

ціональний архівний фонд та архівні установи /із змінами/ та на підставі рішень мі-

ських, селищних, сільських рад); 

- розгляд на сесіях районних рад та прийняття рішень про перейменування 

трудового архіву відповідного району в об’єднаний трудовий архів селищ-

ної/міської, сільських рад району Миколаївської області (відповідно до частини 2 

статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про Національний архівний фонд та архівні установи /із змінами/, відпо-

відних рішень міських, селищних, сільських рад). 

На сьогоднішній день 70 відсотків трудових архівів пройшли даний шлях та 

вирішують технічні питання: робота з державними реєстраторами, зміна печаток та 

штампів, внесення змін до функціональних обов’язків керівників трудових архівів, 

до бланків архівів тощо.  

Вважаємо, що запропонований механізм є дієвим та результативним, оскільки 

дозволив досягти найзаповітнішої мети, яку ставив перед собою    держархів облас-

ті, – зберегти наявну діючу мережу трудових архівів області, зберегти кадровий по-

тенціал даного сектору архівної галузі та забезпечити          діяльність трудових ар-

хівів у правовому полі. 

Дякую за увагу!  

 

 

 

 

 



Додаток 1 

Рік Кіль-

кість 

Правовий 

статус 

Назва архіву. Адміністративно-

територіальна одиниця 

2001  1 Без права 

юридичної 

особи 

- Архів з особового складу управління архівної 

роботи та урочистих подій виконкому Микола-

ївської міськради 

 

2003 1 Без права 

юридичної 

особи 

- Трудовий архів Чорноморської сільради Оча-

ківського району 

2004  

 

3 Юр. особа 

Юр. особа 

 

Без права 

юридичної 

особи 

- Трудовий архів Вознесенського району 

- Трудовий архів Єланецького району 

 

- Трудовий архів Олександрівської сільської ради 

Доманівського району 

 

2005  

 

6 Юр. особа 

Юр. особа 

Юр. особа 

Юр. особа 

Юр. особа 

 

Без права 

юридичної 

особи 

- Трудовий архів Арбузинського району 

- Трудовий архів Баштанського району 

- Трудовий архів Березнегуватського району 

- Трудовий архів Братського району 

- Трудовий архів Снігурівського району 

 

- Трудовий архів Іванівської сільради Очаківсь-

кого району 

2006  

 

14 Юр. особа 

Юр. особа 

Юр. особа 

Юр. особа 

Юр. особа 

Юр. особа 

Юр. особа 

Без права 

юр. особи 

 

Без права 

юридичної 

особи 

-«- 

 

-«- 

 

-«- 

 

- Трудовий архів Березанського району 

- Трудовий архів Веселинівського району 

- Трудовий архів Жовтневого району 

- Трудовий архів Казанківського району 

- Трудовий архів Кривоозерського району 

- Трудовий архів Миколаївського району 

- Трудовий архів Новоодеського району 

- Трудовий архів Врадіївської райдержадмініст-

рації 

 

- Трудовий архів Партизанської сільради Жовт-

невого району 

 

- Трудовий архів Чаусівської сільради Перво-

майського району 

- Трудовий архів Романобалківської сільради 

Первомайського району 

- Трудовий архів Кам’яномостівської сільради 

Первомайського району 



-«- 

 

-«- 

 

 

- Трудовий архів Лукашівської сільради Перво-

майського району 

- Трудовий архів Полтавської  сільради Перво-

майського району 

 

2007  

 

5 Без права 

юридичної 

особи 

-«- 

 

-«- 

 

 

Юр. особа 

Юр. особа 

- Трудовий архів Тарасівської сільради Перво-

майського району 

 

- Трудовий архів Козубівської сільради Доманів-

ського району 

- Трудовий архів Прибузької сільради Доманів-

ського району 

 

- Трудовий архів Первомайського району 

- Трудовий архів Новобузького району 

 

2008 

рік 

 

1 Юр. особа - Трудовий архів Доманівського району 

2009 

рік 

1 Без права 

юридичної 

особи 

 

- Трудовий архів Дмитрівської сільської ради 

  

Наприкінці 2007 – початку 2008 року ліквідовано 6 трудових архівів сільських 

рад у Первомайському районі, 2011 року ліквідований 1 трудовий архів сільської 

ради Жовтневого району; документи передані до районних трудових архівів. 

 

   
 

 

 


