Пояснювальна записка
до плану-звіту про роботу Державного архіву Миколаївської області
та виконання плану розвитку архівної справи 2019 р.
1. Організаційна робота
1.1. Перелік основних питань, розглянутих на засіданнях колегій, науковометодичних рад державних архівів
Протягом 2019 року державним архівом Миколаївської області проведено 5 засідань
колегії (05.03.2019, 24.05.2019, 26.07.2019, 25.10.2019, 27.12.2019), на яких розглянуто наступні питання:
- про виконання плану розвитку архівної справи в області у 2018 році і завдання на
2019 рік та виконання основних пріоритетів Державної архівної служби України (розширене
засідання за участю завідувачів архівних секторів РДА та міських (міст обласного значення)
рад і заступника голови облдержадміністрації);
- про виконання плану заходів на 2018 рік до Регіональної програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду в архівних
секторах і відділах райдержадміністрацій та архівних відділах міських рад Миколаївської
області на 2015-2019 роки;
- про забезпечення пожежної безпеки архівних установ у літній період;
- про контрольну перевірку за результатами комплексної архівного сектору Баштанської райдержадміністрації;
- про організацію розшуку відсутніх документів в Державному архіві Миколаївської
області;
- про комплексну перевірку роботи архівного сектору Братської райдержадміністрації;
- про виконання планових завдань державного архіву Миколаївської області у 1-му півріччі 2019 року;
- про здійснення заходів протидії та запобігання проявам корупції в держархіві області;
- про стан роботи із зверненнями громадян у держархіві області за І півріччя 2019 року;
- про хід роботи з оцифрування описів та розміщення їх в електронному вигляді на вебсайті держархіву;
- про ведення військового обліку, бронювання та стан мобілізаційної роботи в державному архіві Миколаївської області;
- про комплексну перевірку роботи архівного сектору Веселинівської райдержадміністрації;
- про стан охорони праці у держархіві Миколаївської області;
- про стан готовності корпусів держархіву Миколаївської області до осінньо-зимового
періоду 2019-2020 рр.;
- про стан роботи із зверненнями громадян у держархіві області за 9 місяців 2019 року;
- про контрольну перевірку за результатами комплексної архівного сектору Вознесенської райдержадміністрації;
- про контрольну перевірку за результатами комплексної архівного відділу Вознесенської міської ради;
- про комплексну перевірку роботи архівного сектору Кривоозерської райдержадміністрації;
- про співробітництво держархіву із засобами масової інформації;
- про інформаційну та видавничу діяльність держархіву області;
- про стан виконання нормативних актів Укрдержархіву та Миколаївської обласної
державної адміністрації;

- про роботу з управління персоналом та підвищення кваліфікації співробітників в
держархіві Миколаївської області;
- про виконання рішень колегії держархіву Миколаївської області за 2018-2019 рр.;
- про хід виконання нормативно-правових актів, виданих держархівом області;
- про функціонування та наповнення офіційного веб-сайту держархіву Миколаївської
області у 2019 році;
- про виконання антикорупційного законодавства та заходи протидії й запобігання проявам корупції в держархіві Миколаївської області;
- про розгляд та затвердження звітів за 2018 рік та планів роботи на 2019 рік;
- про стан роботи із зверненнями громадян у держархіві області за підсумками 2019 р.;
- про стан приймання документів Національного архівного фонду на державне зберігання за 2019 рік;
- про стан фінансування державного архіву Миколаївської області із загального фонду
Державного бюджету у 2019 році;
- про забезпечення збереженості документів в держархіві Миколаївської області;
- про дотримання Порядку користування документами НАФ України в держархіві Миколаївської області;
- про дотримання правил роботи щодо виконання запитів фізичних та юридичних
осіб, розгляду депутатських звернень та скарг громадян;
- про виконання роботи з цифровізації у держархіві Миколаївської області.
Основні питання, розглянуті на засіданнях науково-методичної ради:
- розгляд та затвердження плану роботи НМР;
- розгляд та схвалення текстів публікацій, радіо- і телепередач, ініціативних інформувань;
- розгляд та затвердження експозиційних планів виставок.

2

1.2. Перелік результатів наукових досліджень (розробок) УНДІАСД та
НДІ мікрографії, впроваджених протягом звітного періоду у діяльність державного
архіву, архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад
№ Назва наукових досліджень
з/п
(розробок) УНДІАСД та
НДІ мікрографії
1
2
1 Правила роботи архівних
установ України. – Київ,
2013.
2 Складення архівних описів:
методичні рекомендації. –
Київ, 2013.

Результати впровадження

Належна організація
Миколаївської області

3
роботи

архівних

установ

Застосування методики складення описів у діловодних
та архівних службах підприємств, установ та організацій різних форм власності, архівних установах Миколаївської області. Використання рекомендацій при систематизації справ в описах, під час удосконалення та
перероблення описів.
2019 року ЕПК держархіву схвалено описів на управлінську документацію на 44277 од. зб.
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Методика оцінювання фізичного стану документів: методичні рекомендації. – Київ,
2013.

Застосування Методики під час:
- проведення перевірок роботи архівних відділів/секторів райдержадміністрацій/міських рад;
- виконання плану заходів до Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ
у держархіві Миколаївської області, в архівних відділах/секторах райдержадміністрацій та міських рад. Відповідно до плану заходів до Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ
2019 року перевірено наявність: в держархіві Миколаївської області 93857 од. зб. у 537 фондах, у тому числі
2 унікальні, в архівних секторах/відділах райдержадміністрацій – 19976 од. зб. у 253 фондах, в архівних відділах міськрад – 1301 од. зб. у 34 фондах;
- здійснення перевірок наявності та фізичного стану
документів в трудових архівах області;
- проведення комплексних перевірок роботи архівних
підрозділів (архівів) юридичних осіб – джерел комплектування із одночасним суцільним перевірянням наявності та фізичного стану документів НАФ; 2019 року
держархівом області проведено 20 комплексних перевірки
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Вплив біологічних факторів
на збереженість архівних документів: методичні рекомендації. – Київ, 2013.

Застосування методичних рекомендацій при роботі комісії із вибіркового мікробіологічного обстеження документів, обладнання та приміщень держархіву Миколаївської області (наказ директора держархіву від
15.05.2017 № 26).
Двічі на рік проводиться обстеження архівосховищ
держархіву на виявлення біологічних факторів, що можуть вплинути на стан збереженості архівних документів з паперовою основою (акти від 26.04.2019 № 15 та
3

№ Назва наукових досліджень
з/п
(розробок) УНДІАСД та
НДІ мікрографії
1
2

Результати впровадження

3
від 16.10. 2019 № 16). Фактів біоуражень документів не
виявлено.
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Облік документів у державних архівах України. Інструкція. – Київ, 2014.

Використання вимог Інструкції «Облік документів у
державних архівах України» в ході організації роботи з
обліку документів у держархіві області, в архівних відділах/секторах райдержадміністрацій/ міських рад,
трудових архівах.
Впровадження розробленої держархівом області Інструкції з організації обліку документів Національного
архівного фонду (на паперових носіях) та порядок
оформлення облікових документів у держархіві Миколаївської області (схвалено на засіданні науковометодичної ради держархіву Миколаївської області,
протокол від 25.07.2016 р. № 7)
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Перелік видів статистичної
документації, що підлягає
прийманню на постійне зберігання. Методичні рекомендації щодо комплектування
державних архівних установ
статистичною документацією. – Київ, 2015.

Надання методичної допомоги в організації роботи архіву Головного управління статистики у Миколаївській
області під час підготовки та відбору на постійне зберігання статистичної документації, складання проектів
описів постійного зберігання (схвалено ЕПК держархіву області описи на 166 од. зб.), з кадрових питань
(особового складу), актів про вилучення документів, не
внесених до НАФ, складання номенклатури справ на
2019 рік
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Збірник уніфікованих форм
організаційно-розпорядчих
документів. – Київ, 2015.

З метою дотримання єдиних вимог до створення
управлінських документів надання рекомендацій юридичним особам – джерелам формування НАФ під час
проведення перевірок роботи служб діловодства, організації семінарів, навчань, що проводяться архівістами
області по застосуванню уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, що створюються у
державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, будьяких інших юридичних особах незалежно від форм
власності
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Копіювання документів у
архівних установах України:
методичні рекомендації. –
Київ, 2016.

Застосування вимог рекомендацій використано при підготовці Робочої інструкції з оцифрування описів фондів у держархіві Миколаївської області (розробник –
Державний архів Миколаївської області)

9

Примірна номенклатура
справ сільської (селищної)
ради об’єднаної територіальної громади. – Київ, 2017.

Застосування під час надання методичної допомоги
при розробленні, оформленні, схваленні ЕК архівного
відділу/сектору райдержадміністрації та погодженні
ЕПК державного архіву Миколаївської області індивідуальних номенклатур справ рад, їх виконавчих комі4

№ Назва наукових досліджень
з/п
(розробок) УНДІАСД та
НДІ мікрографії
1
2
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ДСТУ «Правила публікування інформації архівних документів». – Київ, 2017.

Результати впровадження

3
тетів об’єднаних територіальних громад. Надано методичну допомогу 43 виконавчим органам об’єднаних
територіальних громад
Застосування Стандарту під час підготовки до публікацій наукових розробок держархіву області:
Підготовлено:
- 3 видання за видом «Збірники документів, архівні довідники»;
- 2 наукові статті, опубліковані у фахових виданнях,
індексованих у науково-метричній базі Web of Science;
- 1 наукову статтю, опубліковану у фахових виданнях
іноземних країн мовами Європейського Союзу;
- 1 наукову статтю, опубліковану у фахових видання
України;
- 27 статей та тез, опублікованих у матеріалах конференцій;
- 4 статей, які пройшли рецензування та прийняті до
публікації у фахових виданнях у 2019 р., але номери
журналів не встигли вийти друком.
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2. Експертиза цінності документів
2.1. Проведення виїзних засідань ЕПК (із зазначенням районів, міст, установ).
Протягом 2019 року відбулося 2 виїзних засідання ЕПК держархіву області на базі
архівних секторів Очаківської райдержадміністрації (із залученням до участі в засіданні начальника архівного відділу Очаківської міської ради) та Новоодеської райдержадміністрацій.

2.2. Відомості про проведення грошової оцінки документів Національного
архівного фонду (за формою):
2019 року грошова оцінка документів Національного архівного фонду в державному
архіві Миколаївської області не проводилася.
Замовники
грошової
оцінки

Кількість
замовників
грошової
оцінки

Кількість
документів
НАФ

Оціночна
вартість
документів
(грн.)

Підстава
проведення
грошової оцінки1

1
Архівні установи
Юридичні особи

2
-

3
-

4
-

5
-

Фізичні особи

-

-

-

-

Всього:

-

-

-

-

1

укладення договорів про передачу права власності або права користування, зберігання, передачу в заставу документів Національного архівного фонду, що є приватною власністю, у випадках, установлених законодавством; укладення договорів про передачу права тимчасового користування документами Національного
архівного фонду, що є державною чи комунальною власністю;
визначення розміру збитків, яких зазнав власник документів Національного архівного фонду внаслідок їх
неналежного зберігання, що призвело до пошкодження, псування, нестачі, підроблення, розкрадання, незаконного вивезення або незаконної передачі іншій особі, а також знищення;
проведення обов’язкового страхування унікальних документів Національного архівного фонду, а також
страхування інших документів Національного архівного фонду у разі їх депонованого зберігання, реставрації,
експонування чи іншого користування за межами архівних установ;
інших випадків, передбачених законодавством.

6

3. Забезпечення збереженості документів Національного архівного
фонду
3.1. Інформація про виявлення біоуражених одиниць зберігання (кількість од. зб.,
проведені заходи, результат)
В період з 24 по 26 квітня та з 08 по 10 жовтня 2019 року проведено наочне мікробіологічне та ентомологічне обстеження архівосховищ та архівних документів. За результатами обстеження укладено акти від 26.04.2019 № 15 та від 16.10 2019 № 16. Фактів біоуражень документів не виявлено.

3.2. Заходи щодо посилення охорони державних архівів, протипожежної безпеки,
забезпечення надійності експлуатації їх інженерних мереж і комунікацій
Заходи щодо посилення охорони державних архівів
Державний архів Миколаївської області
Протягом 2019 року проведені заходи щодо посилення охорони архівних приміщень,
забезпечення надійності експлуатації будівель та інженерних мереж держархіву області.
Відбувся поточний ремонт приміщень у корпусі № 2 держархіву по вул. Московська, 1
(улаштування перегородки з газобетонних блоків у спецсховищі, встановлення дверей, улаштування перегородки з газобетонних блоків в кабінеті відділу формування НАФ, поточний
ремонт двох кабінетів (45,5 м2), замінено вікна в кімнаті приймання документів).
Доступ до приміщень і на територію архіву здійснюється згідно з «Порядком доступу
до приміщень і на територію Державного архіву Миколаївської області», затвердженого наказом директора архіву від 28 серпня 2014 року № 66, зареєстрованого Головним управлінням юстиції у Миколаївській області 3 вересня 2014 року за № 116/21277.
З 1 липня 2016 року у корпусі № 1 (вул. Театральна, 43), з 1 серпня 2016 року у корпусі
№ 2 (вул. Московська, 1) здійснено підключення сигналу від приймально-контрольного приладу автоматичної охоронної сигналізації на централізований пульт спостереження Управління поліції охорони в Миколаївській області.
Проведена перевірка стану пристроїв для замикання архівосховищ і кабінетів (проводиться один раз на півріччя). Замкові пристрої в держархіві знаходяться в задовільному стані, є запасні комплекти ключів. Періодичність перевірянь замкових пристроїв регламентовано наказом директора архіву від 28.12.2007 р. № 164 «Про призначення осіб, відповідальних
за стан замкових пристроїв у держархіві Миколаївської області».
Приміщення архіву (корпусів № 1 і № 2) забезпечено автоматичною охоронною сигналізацією, яка знаходиться в робочому стані. Укладено договори з Управлінням поліції охорони в Миколаївській області від 29.01.2019 р. № 31/34/04-2019/12 (корпус № 1,
вул. Театральна, 43), від 29.01.2019 р. № 73/34/03-2019/14 (корпус № 2, вул. Московська, 1)
про централізовану охорону майна з реагуванням наряду поліції охорони.
Також укладено договори з Управлінням поліції охорони в Миколаївській області від
29.01.2019 р. № 30/34/04-2019/11 (корпус № 1, вул. Театральна, 43), від 29.01.2019 р.
№ 71/34/03-2019/13 (корпус № 2, вул. Московська, 1) про спостереження за ручними системами тривожної сигналізації, що встановлені на об’єктах, з реагуванням наряду поліції охорони.
В наявності 6 камер відеоспостереження в корпусі № 1, з них працюють 3 камери (2-і
камери – у читальній залі, 1-а – по периметру будівлі архіву, 3-и - не працюють). Наказом
директора держархіву від 03.12.2010 р. № 106 призначено особу, відповідальну за відеонагляд. Ведеться журнал обліку відеоспостереження.
7

Доступ до архівосховищ співробітників держархіву регламентується наказом директора
архіву від 15.05.2017 № 28 «Про забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду у держархіві Миколаївської області».
Під час підготовки до осінньо-зимового сезону 2018/2019 року вжито заходів щодо забезпечення надійності експлуатації будівель архіву, їх інженерних мереж та комунікацій:
проведено перевірку опалювальної системи у будівлях архіву, здійснено її гідравлічні випробування, перевірку манометрів; проведено обстеження технічного стану будівлі архіву, перевірку дахів; здійснено поточний ремонт водовимірювального вузла (корпус № 2,
вул. Московська, 1).
Питання про стан готовності корпусів держархіву Миколаївської області до осінньозимового періоду 2019/2020 року розглядалось на засіданні колегії 25 жовтня 2019 року.
Не дивлячись на вжиті заходи залишається ряд проблем, вирішення яких потребує значних фінансових витрат. Це: встановлення камер відеоспостереження у корпусі № 2, ремонт
і обслуговування камер відеоспостереження в корпусі № 1, здійснення ремонту електричної
мережі в приміщеннях та сховищах корпусу № 1, здійснення поточного ремонту опалення ( в
корпусах №№ 1, 2), водопостачання і каналізації (в корпусі № 2) держархіву.
Архівні сектори і відділі райдержадміністрацій та
архівні відділи міських рад
Протягом 2019 року начальниками архівних секторів і відділів райдержадміністрацій та
архівних відділів міськрад Миколаївської області вжито ряд заходів щодо посилення охорони архівних приміщень:
- будівлю архівного відділу Миколаївської міської ради підключено до центрального
пульту спостереження;
- для здійснення охорони приміщення архівного відділу Вознесенської міської ради
укладено договір на обслуговування з Управлінням поліції охорони в Миколаївській області
від 22.02.2019 р.;
- архівним сектором Казанківської райдержадміністрації 01.02.2019 укладено договір з
ПП «СОВА 1» на обслуговування охорони об’єкту;
- встановлено охороно-пожежну сигналізацію у новому додатковому приміщенні архівосховища архівного відділу Очаківської міської ради;
- проведено технічну перевірку газопроводу, димоходів та сигналізаторів довибуховонебезпечної концентрації газу перед початком опалювального сезону в архівному відділі
Вознесенської міської ради.
На 1 січня 2020 року 8 архівних секторів і відділів райдержадміністрацій, 5 архівних
відділів міськрад забезпечено охоронною сигналізацією, 3 архівних сектори райдержадміністрацій та 3 архівних відділи міськрад підключено до ЦП спостереження Управління поліції
охорони.
Приміщення архівного сектору Братської райдержадміністрації охороняють охоронники Братської районної ради (будівля і приміщення належать Братській районній раді).
Приміщення архівного відділу Первомайської міської ради знаходиться навпроти поста
чергових, що дозволяє охороняти приміщення архівного відділу додатково цілодобово. На
випадок вчинення будь-яких провокацій та порушень громадського порядку на посту чергових встановлена система тривожної (охоронної і охоронно-пожежної) сигналізації. Договір
укладений з управлінням поліції охорони в Миколаївській області.
Станом на 01.01.2020 в архівному секторі Врадіївської райдержадміністрації охороннопожежна сигналізація не працює. Протягом 2019 року кошти на її ремонт з державного бюджету не виділялися.
В архівних секторах Вознесенської та Снігурівської райдержадміністрацій взагалі відсутня охорона.

8

Для зберігання виборчої документації тимчасового строку зберігання архівному відділу
Баштанської райдержадміністрації виділено додаткове приміщення площею 44 кв. м. (договір оренди від 17.05.2019 року терміном на 2 роки 11 місяців). Характеристика приміщення:
вікна заґратовані та закриті дерев’яними щитами; двері оббиті металевими листами; будівля
охороняється штатними охоронцями Комунальної установи «Баштанський районний сервісний центр з обслуговування закладів освіти», якому належить будівля.
Щомісячно в архівному відділі Баштанської райдержадміністрації проводиться перевіряння охоронного та протипожежного стану приміщень, стану металевих дверей у робочих
приміщеннях (кабінетах), архівосховищах, пристроїв замикання, запасних пожежних виходів
(складено акти перевіряння).
Заходи щодо забезпечення приміщень та архівосховищ архівних секторів і відділів райдержадміністрацій і архівних відділів міськрад сучасними системами охоронної сигналізації,
підключення всіх архівних секторів/відділів до відповідних ЦП спостереження, встановлення
гратів на вікнах, ремонти приміщень архівних секторів та відділів тощо потребують певних
фінансових затрат і будуть здійснюватися у випадку виділення коштів з державного або місцевого бюджетів.
Заходи щодо протипожежної безпеки режимів зберігання документів НАФ в архівних
установах, забезпечення надійності експлуатації їх інженерних мереж та комунікацій
Державний архів Миколаївської області
Протягом 2019 року, з метою вжиття заходів щодо посилення протипожежного захисту
та в зв’язку з затвердженням нових Правил пожежної безпеки для архівних установ України,
директором держархіву було видано 6 наказів: про підготовку та проведення протипожежного тренування у держархіві Миколаївської області (з відпрацюванням евакуації та елементами пожежогасіння, про підготовку та проведення протипожежного тренування у корпусі № 2
державного архіву Миколаївської області (з відпрацюванням евакуації та елементами пожежогасіння), про забезпечення пожежної безпеки в корпусі № 1 державного архіву Миколаївської області, про забезпечення пожежної безпеки в корпусі № 2 державного архіву Миколаївської області, про забезпечення пожежної безпеки в держархіві в літній період 2019 року,
про стан готовності корпусів держархіву Миколаївської області до осінньо-зимового періоду
2019-2020 рр.
Наказом директора від 05.06.2018 № 40 відповідальною за організацію дотримання вимог
пожежної безпеки в держархіві призначено заступника директора – начальника відділу зберігання,
обліку та довідкового апарату Кузьменко Н.В., відповідальними за пожежну безпеку в будівлях
державного архіву, технологічного та інженерного обладнання, за утримання й експлуатацію
технічних засобів протипожежного захисту, виконання приписів про усунення порушень вимог законодавства, виданих представниками державного нагляду у сфері техногенної, пожежної безпеки та цивільного захисту: у корпусі № 1 (вул. Театральна, 43) - Михайленка В.В.,
інженера 2 категорії відділу фінансово-економічного та матеріально-технічного забезпечення; у корпусі № 2 (вул. Московська, 1) - Павлова О.М., інженера 2 категорії відділу фінансово-економічного та матеріально-технічного забезпечення.
У жовтні 2019 року директор держархіву (Л. Левченко - посвідчення 13 № 005113 від
02.10.2019), особи, відповідальні за пожежну безпеку (Н. Кузьменко - посвідчення
13 № 005114 від 02.10.2019, В. Михайленко - посвідчення 13 № 005115 від 03.10.2019,
О. Павлов - посвідчення 13 № 005116 від 03.10.2019) пройшли спеціальне навчання з питань
пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки в НМЦ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області.
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Питання про посилення протипожежного захисту держархіву в літній та осінньозимовий періоди розглядались на засіданнях колегії держархіву 24 травня і 25 жовтня
2019 року.
01-05 липня 2019 року Центральним районним відділом м. Миколаєва ГУ ДСНС України у Миколаївській області проведено планову перевірку територій та приміщень корпусу
№ 2 держархіву Миколаївської області за адресою: вул. Московська, 1. За підсумками перевірки складений припис від 05 липня 2019 року. Підготовлений план заходів щодо усунення
порушень вимог у сферах цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки в корпусі
№ 2 (вул. Московська, 1) держархіву Миколаївської області, затверджений наказом директора держархіву 10.07.2019 № 51.
16-22 жовтня 2019 року Інгульським районним відділом м. Миколаєва ГУ ДСНС України у Миколаївській області проведено планову перевірку територій та приміщень корпусу
№ 1 держархіву Миколаївської області за адресою: вул. Театральна, 43. За підсумками перевірки складений припис від 22 жовтня 2019 року. Підготовлений план заходів щодо усунення
порушень вимог у сферах цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки в корпусі
№ 1 (вул. Театральна, 43) держархіву Миколаївської області, затверджений наказом директора держархіву 04.11.2019 № 73.
27 березня 2019 року в корпусі № 1 (вул. Театральна, 43) держархіву Миколаївської
області та 27 вересня 2019 року в корпусі № 2 (вул. Московська, 1) проведено протипожежні
об'єктові тренування за темою: «Дії персоналу державного архіву Миколаївської області при
виникненні пожежі в службовому приміщенні» про що складені протоколи та надано звіт до
адміністрації Центрального району м. Миколаєва.
Протягом 2019 року (перед початком літа та перед опалювальним періодами) проведено перевірку пожежонебезпечних місць у приміщеннях архіву (підвали, горища, лабораторія,
запасні виходи), проведено роботи по звільненню їх від сміття, виробничих відходів та сторонніх предметів. Проведено обстеження технічного стану будівель архіву, перевірено дахи
та горища.
Відповідно до наказу директора держархіву від 05.06.2018 № 41 «Про протипожежні заходи в державному архіві Миколаївської області» щокварталу проводяться огляди усіх приміщень із метою виявлення недоліків та порушень систем протипожежного захисту тощо, за
результатами оформлюються акти про проведення пожежно-технічного обстеження, що затверджуються директором держархіву.
Приміщення архіву (корпуси № 1 і № 2) забезпечені автоматичною охороннопожежною сигналізацією, яка знаходиться в робочому стані, з 2016 року - підключена до
пульту пожежного спостереження. Укладено договори з ТОВ «ФЕНІКС ЮГ» від
14.01.2019 р. № 1/245/3 (корпус № 1, вул. Театральна, 43), від 14.01.2019 р. № 1/244/4 (корпус № 2, вул. Московська, 1) про технічне обслуговування системи автоматичної пожежної
сигналізації та здійснення цілодобового спостереження за протипожежним станом приміщень.
Щомісяця проводиться технічне обслуговування системи пожежної сигналізації по
вул. Театральній, 43, що задокументовано в Журналі № 1/135 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) системи СПЗ, розпочатого 01.07.2016 року та
по вул. Московській, 1, що задокументовано в Журналі № 1/138 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) системи СПЗ, розпочатого 01.08.2016 року.
Також ведеться Об’єктовий журнал реєстрації робіт по апаратурі охоронно-пожежної сигналізації.
Відповідно до Правил пожежної безпеки для архівних установ України, затверджених
наказом Міністерства юстиції України від 27.11.2017 № 3790/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 29.11.2017 за № 1446/31314 в держархіві розроблено Інструкції з
пожежної безпеки в корпусі № 1 і № 2 держархіву, для архівосховищ документів з паперовою основою, архівосховищ документів із плівковими носіями, приміщень із комп’ютерною
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та репрографічною технікою, лабораторії. Затверджено директором держархіву Інструкцію
про порядок дій працівників держархіву у разі пожежі.
Відповідно до п. 2 розділу II Правил пожежної безпеки для архівних установ України в
держархіві, в службових приміщеннях та сховищах, на видних місцях, розміщені таблички із
зазначенням прізвища та ініціалів працівника, відповідального за пожежну безпеку та номера
телефону для виклику пожежно-рятувальної служби. На евакуаційних виходах встановлені
знаки «Вихід».
Сховища обох будівель держархіву забезпечені вогнегасниками, кількість яких відповідає нормативним вимогам. Здійснюється заміна вогнегасників, які не підлягають перезарядженню. Так, у грудні 2019 року придбано 2 вогнегасники (ВВК-2, ВП-5), які розміщено в
архівосховищі (1 од.), у робочому приміщені, де зберігаються контрольні примірники описів
(1 од.).
У корпусі № 1 передбачена система протипожежного водопостачання, пожежні крани
якої встановлено в робочих кімнатах зберігачів фондів та на усіх сходинкових клітках. Система протипожежного водопостачання потребує ремонту.
Функціонуюче електрообладнання архіву забезпечено захисним заземленням, яке знаходиться у межах діючих норм. Постійно проводиться технічний нагляд та невеликий ремонт електромережі в приміщеннях корпусів держархіву. В архівосховищах встановлено
електрощити, розподільні прилади тільки закритого типу. Лінія електроживлення до кожного
кондиціонера у сховищах забезпечена автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальній лінії.
06 лютого 2019 року проведений вступний та первинний інструктажі з пожежної безпеки з новими співробітниками держархіву. Повторний інструктаж з працівниками архіву та
перевірка знань з питань пожежної безпеки, навчання членів ДПД держархіву щодо дій під
час пожежі проведений 18 жовтня поточного року.
У грудні 2019 року ТОВ "Медтехсервіс" проведено електровимірювання опору заземлення, опору ізоляції проводів та кабелів, повного опору петлі "фаза-нуль" у корпусі
№ 1(вул. Театральній, 43) та у корпусі № 2 (вул. Московська, 1), про що складено протоколи.
Залишається низка питань, вирішення яких потребує значних фінансових витрат і будуть здійснюватися у випадку виділення коштів із державного бюджету: відокремлення приміщень архівосховищ та електрощитових від інших приміщень сертифікованими протипожежними 2-го типу дверима (108 тис. грн.), обладнання приміщень системою оповіщення
тривожних повідомлень (400 тис. грн.), проведення страхування членів добровільної пожежної дружини (4 тис. грн.), здійснення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівлі даху (20 тис. грн.), обладнання архівосховищ держархіву установками автоматичного
пожежогасіння (2400 тис. грн.), проведення профілактичних оглядів повітропроводів системи вентиляції, обладнання системою протидимного захисту будівель архіву (10 тис. грн.),
проведення щорічного технічного обслуговування і перевірки працездатності шляхом пуску
води пожежних кран-комплектів (10 тис. грн.), визначення категорій щодо вибухопожежної
та пожежної небезпеки для приміщень (4 тис. грн.), пофарбування зовнішньої пожежної драбини (4 тис. грн.). На вирішення цих питань держархіву необхідне близько 2960 тис. грн.
Архівні сектори і відділи райдержадміністрацій та
архівні відділи міських рад
Архівні сектори і відділи райдержадміністрацій і архівні відділи міських рад оснащено
протипожежними засобами відповідно до Правил пожежної безпеки для державних архівних
установ України, К., 2017.
Протягом 2019 року встановлено охоронно-пожежну сигналізацію в новому сховищі
№ 2 архівного відділу Очаківської міської ради.
За рахунок коштів місцевого бюджету виготовлено проектно-кошторисну документацію на монтаж та встановлення у архівному відділі Баштанської райдержадміністрації про11

типожежної сигналізації. У серпні 2019 року ТОВ «Нікпожтехсервіс», виготовлено та передано архівному відділу робочий проект на встановлення протипожежної сигналізації.
У січні 2019 року архівному сектору Миколаївської райдержадміністрації виділено додаткове приміщення для архівосховища площею 17 м2 та встановлено автономну пожежну
сигналізацію.
Архівним сектором Казанківської райдержадміністрації укладено договір з ПП «СОВА» від 01.02.2019 № 297 на обслуговування архіву по пожежній безпеці.
У зв’язку з необхідністю приймання виборчої документації, яка надійшла на зберігання
з виборів Президента України та з виборів народних депутатів України 2019 року, архівному
відділу Вознесенської райдержадміністрації виділено додаткове приміщення, (книгосховище
центральної районної бібліотеки). У сховищі встановлено протипожежну сигналізацію.
Встановлено охороно-пожежну сигналізацію у новому додатковому приміщенні архівосховища архівного відділу Очаківської міської ради.
Приміщення архівного сектору Березнегуватської райдержадміністрації обладнано автоматичною протипожежною сигналізацією «Тірас», яка підключена до пульту ЦП спостереження, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 46, ТОВ «Фенікс
ЮГ». У березні 2019 року укладено договір з ТОВ «Фенікс ЮГ» (від 15.03.2019 № 1/329)
щодо проведення технічного обслуговування системи АПС та здійснення цілодобового спостереження за протипожежним станом приміщень архівного сектора райдержадміністрації.
В архівному секторі Новоодеської райдержадміністрації автоматична пожежна сигналізація « Орион -1П» встановлена в усіх 5–ти архівосховищах. 2019 року переукладено договір
на їх технічне обслуговування (договір від 10.01.2019 року № 83/34/09 -2018).
Архівний відділ Первомайської міської ради забезпечений автономною системою охоронно-пожежною сигналізацією типу “Оріон – 4Т”.
Станом на 01.01.2020 р. в архівному секторі Врадіївської райдержадміністрації охоронно-пожежна сигналізація не працює. Протягом року кошти на її ремонт з державного бюджету не виділялися.
У листопаді 2019 р. спеціалістами Баштанського УЕГГ здійснено перевірку стану опалювальних приладів, димоходів, підвідних газових мереж.
Архівним відділом Вознесенської міської ради проведено технічну перевірку газопроводу, димоходів та сигналізаторів довибуховонебезпечної концентрації газу перед початком
опалювального сезону, вкладено договір на обслуговування пожежної сигналізації з Управлінням поліції охорони в Миколаївській області від 22.02.2019 р. № 958/34/06-2019.
В архівному відділі Баштанської райдержадміністрації дерев’яне стелажне обладнання
(54 м пог.) оброблено біозахистною протипоженою сумішшю.
Протягом 2019 року проведено перезарядку, діагностування та технічне обслуговування 29 вогнегасників в архівних секторах та відділах Арбузинської (3), Баштанської (4 (2 виділено для утилізації, як такі що не підлягають використанню)), Березнегуватської (2), Веселинівської (4), Вознесенської (2), Новобузької (6) райдержадміністрацій, в архівних відділах
Миколаївської (4) та Южноукраїнської (4) міських рад.
Також протягом року архівними секторами та відділами райдержадміністрацій придбано 5 вогнегасників: Березнегуватської (1), Баштанської (4), архівним відділом Южноукраїнської міської ради – 4 вогнегасники.
Архівним сектором Березнегуватської райдержадміністрації на вогнегасниках замінено
штоки (1 шт.) та ущільнювальні кільця (2 шт.), установлено бирки і пломби (2 шт.).
Архівним сектором Березнегуватської райдержадміністрації придбано 3 протигази ГП7.
Архівним сектором Березнегуватської райдержадміністрації придбано сповіщувачі (ручний пожежний СРП-1, пожежний димовий СПД-3,2, ТПТ-3 пожежний тепловий).
У 2019 році в плані посилення протипожежного захисту та виконання приписів в архівному відділі Южноукраїнської міської ради проведена відповідна робота, а саме: здійснений поточний ремонт електромережі у приміщеннях відділу; проведено повірку ізоляції ка12

белів електропроводки; лінії живлення до побутових кондиціонерів обладнанні автономними
пристроями електричного захисту.
Приміщення архівного відділу Первомайської міської ради розташоване навпроти поста чергових, що дозволяє приміщення архівного відділу охороняти додатково цілодобово. На
першому поверсі в адмінприміщенні виконкому укомплектований пожежний кран з рукавом
та стволом. В архівосховищі № 2 установлені двері металеві протиударні за упором пламування першої категорії, обладнані замком з класом (межею) вогнестійкості ЕІ 30.
Начальником архівного відділу Баштанської райдержадміністрації розроблено Інструкцію про заходи пожежної безпеки в райдержадміністрації та план евакуації документів та затверджено наказом начальника архівного відділу від 09.01.2019 №1.
Протягом 2019 року майже у всіх архівних секторах і відділах райдержадміністрацій та
архівних відділах міських рад проведений протипожежний інструктаж з начальниками та
працівниками з питань пожежної безпеки.
3.3. Відомості про кількість документів (од. зб.) Національного архівного фонду,
виданих за межі архіву протягом року (мета видавання, строк видавання, термін
повернення)
Державний архів Миколаївської області
02 грудня 2019 року державним архівом Миколаївської області на підставі ухвали рішення Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 15.11.2019 р.
№ 183/2027/19 для проведення судово-почеркознавчої експертизи видано 23 (двадцять три)
документи, 34 (тридцять чотири) аркуші з фонду № 5924 Колекція «Документи окружних
виборчих комісій з виборів народних депутатів України та агітаційні матеріали виборчих
комісій» на термін до 04 травня 2020 року.
Архівні сектори райдержадміністрацій
Документи НАФ архівними секторами/відділами за межі архівів не видавалися.
Архівні відділи міських рад
01 листопада 2019 року архівним відділом Миколаївської міської ради на підставі ухвали рішення Центрального районного суду м. Миколаєва від 16.09.2019 № 490/10847/18 слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області Гліщинському Є.В. на тимчасовий термін для проведення почеркознавчої експертизи видано 20 (двадцять) документів на
20 (двадцяти) аркушах з фонду № 395 Миколаївська міська рада та її виконавчий комітет.
Точний термін вилучення документів з архіву відповідно до ухвали суду та листів слідчих
органів не визначено.
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4. Використання інформації документів Національного архівного фонду
4.1. Тематика виставок, радіо- телепередач, публікацій у ЗМІ, плакатів, альбомів,
підготовлених за документами архіву
Тематика виставок, підготовлених державним архівом області:
- «Севастополь у документах державного архіву Миколаївської області»;
- «Становлення профспілкового руху на Миколаївщині»;
- «Експорт хлібних продуктів у Миколаївському порту: 1923-1937 рр.»;
- «До 23-ї річниці Конституції України»;
- «Миколаївська преса»;
- «Миколаїв. 1919 рік.»;
- «Секуляризація церковного майна та руйнування храмів на Миколаївщині»;
- «Історія Миколаївщини у фотографіях»;
- «Миколаївський Істпарт»;
- «Професійні школи на Миколаївщині»;
- «Чистки партії (1929-1933 рр.)».
Тематика виставок, підготовлених архівними відділами/секторами райдержадміністрацій/міських рад:
- «До Дня Конституції України»;
- «До Дня Перемоги»;
- «До 205-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка»;
- «До 100-річчя проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР»;
- «До 80-річчя проголошення Карпатської України»;
- «28 років Незалежності сторінками архівних документів»;
- «Сила єдності» (до Дня соборності України);
- «Голодомор 1932-1933 рр.»
- «До 140-річчя від дня народження С. Петлюри»;
- «Мужність і відвага крізь віки» (до річниці визволення від нацистської окупації);
- «До 200-річчя від дня народження П. Куліша»;
- «До Дня Збройних Сил України»;
- «До 160-річчя від дня народження П. К. Саксаганського – українського актора, уродженця
с. Кам’яно-Костувате Братського району»;
- «До 23-річчя м. Миколаїв»;
- «З маркою «Зроблено в Очакові»;
- «До 75-ї річниці відродження Очаківського рибоконсервного комбінату після Другої світової війни»;
- «Великий терор 1937-1938 рр. у маленькому місті»;
- «Баштанська МТС. Архівні документи розповідають»;
- «Очаків 100 років тому. Кривавий 1919 рік».
Тематика радіопередач, підготовлених держархівом області:
- Про роль жіночих громадських організацій Миколаєва в часи Української революції. Інтерв’ю з директором держархіву Л. Левченко;
- Жінки в медичній практиці в ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі міста Миколаїв). Інтерв’ю з директором держархіву Л. Левченко;
- «Співпраця Україна – Греція». Інтерв’ю з директором держархіву Л.Левченко.
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Тематика телепередач, підготовлених держархівом області:
- сюжет у новинах про підсумкову колегію держархіву області. Інтерв’ю з директором держархіву Л. Левченко;
- Про роль жіночих громадських організацій Миколаєва в часи Української революції. Інтерв’ю з директором держархіву Л. Левченко;
- Жінки в медичній практиці в ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі міста Миколаїв). Інтерв’ю з директором державного архіву Миколаївської області Л. Левченко;
- «В архіві Миколаївської області зберігається виборча документація»;
- «Вибори на Миколаївщині в різні епохи»;
- «Як архів допомагає зрозуміти повсякденність минулого». Інтерв’ю з директором держархіву Л. Левченко;
- «Ті, хто розставляє крапки над «і» (про роботу держархіву області з дослідження та оприлюднення документів з історії Миколаївщини під час Другої світової війни);
- участь директора держархіву Л. Левченко у «Ток-шоу «Телевізійний клуб з Глібом Головченко» з розповіддю про роль жінок в Українській революції 1917-1921 рр.;
- сюжет про початок роботи з оцифрування фото- і кінодокументів держархіву області у рамках програми «Створюємо інноваційний культурний продукт» Українського культурного
фонду;
- сюжет «У державному архіві Миколаївської області презентували новий проект» про результати роботи за першою частиною проекту «Історія Миколаївської області 60-70-х років
ХХ ст. у кіно- та фотодокументах. Цифровізація візуальних документів у ДАМО»;
- «Співпраця Україна – Греція». Інтерв’ю з директором держархіву Л.Левченко;
- інтерв’ю з директором держархіву області Л. Левченко про роботу з оціфрування фото- і
кінодокументів держархіву області у рамках програми «Створюємо інноваційний культурний продукт» Українського культурного фонду;
- сюжет про презентацію результатів роботи відповідно до проекту «Історія Миколаївської
області 60-70-х років ХХ ст. у кіно- та фотодокументах. Цифровізація візуальних документів
у Державному архіві Миколаївської області»;
- Сюжет про експорт зерна до країн Західної Європи у 1932-1933 рр. (тема «Роковини Голодомору в Україні»);
- участь архівістів та науковців у «Ток-шоу «Телевізійний прес-клуб з Глібом Головченко»
до Дня працівників архівних установ України за темою «Перспективи розвитку архівної
справи на Миколаївщині»;
- сюжет у новинах про діяльність державного архіву Миколаївської області до Дня працівників архівних установ України.
Тематика публікацій, підготовлених державним архівом області:
- "Миколаївська Рада об'єднаних українських організацій в 1917-1919 роках";
- «Оцифрування описів фондів у держархіву Миколаївської області: здобутки, проблеми, перспективи»;
- «Архівні установи Миколаївщини у 30-х рр. ХХ ст.»;
- «Аналіз Танаху з точки зору гіпотези існування архівів у давніх євреїв в епоху царів»;
- «Оцифрування фото- та кіно- колекцій: перспективи зберігання та проблеми оригінальності»;
- «Українська кампанія грецької армії 1919 року: вплив на подальшу долю українських греків
(на прикладі Миколаєва й Миколаївщини)»;
- «Виникнення громадських організацій та політичних партій в Миколаєві у 1917 р.»;
- «Миколаївський піклувальний про тюрми комітет як орган управління тюремним господарством та опіки над в’язнями»;
- «Вплив Миколаївського морського торгового порту на економіку Миколаєва ХІХ – початку
ХХ століття. В 2-х частинах. Ч. 1.»;
- «З історії Новополтавського єврейського сільськогосподарського технікуму (інституту) Новобузького району Миколаївської області у 1924-1934 роках»;
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- «Жінки в медичній практиці в ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі міста Миколаїв)»;
- «Махновщина на Миколаївщині»;
- «З історії діяльності Миколаївської та Очаківської митних застав»;
- «Молдавське населення Миколаївського округу у 1923-1929 рр.»;
- «Досвід виставкової діяльності державного архіву Миколаївської області»;
- «Лідія Хрисанфівна Покровська – дружина першого адмірала України»;
- «Червоний терор на Миколаївщині у 1919 році»;
- «Жінки у складі демократичної Миколаївської міської думи»;
- «Громадські організації та політичні партії в Миколаєві в 1917-1919 рр.»;
- «Родина Кенігсбергів в історії міста Миколаєва»;
- «Становлення профспілкового руху на Миколаївщині»;
- «Жінки в революційних подіях 1917-1921 рр. у Миколаєві»;
- «Регіональний зріз Української революції 1917-1921 рр.: Миколаївщина»;
- «Шлях шведського короля Карла XII та гетьмана Івана Мазепи від Полтави до Бендер (за
М.Костомаровим та Ф.Лагусом)»;
- «Віктор Хоменко, учасник розвідувально-диверсійної організації «Миколаївський центр»;
- «Голод 1946-1947 років на Миколаївщині»;
- «Сторінки біографії адмірала Михайла Петровича Лазарєва»;
- «М. П. Леонтович – український композитор, громадський діяч, педагог»;
- «Європейський досвід проведення децентралізації влади та створення територіальних громад»;
- «Децентралізація влади як основний напрям вдосконалення державної політики, утворення
та розвитку територіальної громади»;
- «Електронний документообіг: сучасні реалії»;
- «Особливості євроінтеграційного процесу у Польщі»;
- «Досвід країн Європейського Союзу в дигіталізації документів архівів і створення системи
користування»;
- «Досвід Польщі з формування місцевих органів влади»;
- «Проблеми та перспективи утворення єдиної архівної інформаційної системи Миколаївської області».
Тематика публікацій, у котрих висвітлено діяльність державного архіву області (підготовлені науковцями та журналістами):
- 4 публікації про акцію-презентацію оцифрованого архівного кіно «До кіна – без квитка»;
- «Архив Николаевской области становится электронным»;
- «У Миколаєві цифровізували історичні документи»;
- «Цифровий формат – для документів»;
- «Голодомор. Про що розповідають пам’ятники»;
- «Електронні виставки архівних документів як інформаційний ресурс регіону (на прикладі
державного архіву Миколаївської області)».
Тематика публікацій, підготовлених архівними відділами/секторами райдержадміністрацій/міських рад:
- «До Дня соборності України»;
- «Доступ до архівних документів»;
- «Голодомор 1932-1933 рр. – найбільша історична катастрофа України ХХ століття»;
- «До Дня працівників архівних установ України»;
- «До 100-річчя Першого зимового походу УНР»;
- «Про роботу зі зверненнями громадян»;
- «З історії жителів Новомар’ївської сільської ради Братського району (за погосподарськими
книгами»»;
- «Календар знаменних дат і подій на 2019 рік».
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4.2. Найзапитуваніша тематика досліджень, що проводилися користувачами у читальному залі архіву
Тематика досліджень, які проводилися користувачами у читальних залах держархіву
області:
- дослідження родоводу;
- наукові та краєзнавчі дослідження;
- надання житла та земельних ділянок для житлового будівництва;
- уведення в експлуатацію житлових будинків та господарчих споруд;
- перейменування вулиць та перенумерація будинків.
Тематика досліджень, які проводилися користувачами у читальних залах архівних відділів/секторів райдержадміністрацій/міських рад:
- утворення, реорганізація, ліквідація установ, організацій та підприємств;
- підтвердження трудового стажу та розмірів заробітної плати;
- виділення земельних ділянок;
- підтвердження права власності на земельні ділянки та нерухоме майно;
- введення в експлуатацію об’єктів нерухомості;
- надання земельних паїв;
- присвоєння поштових адрес, перейменування вулиць та зміна нумерації будинків.
4.3. Хід виконання роботи з розсекречування документів Національного архівного
фонду
При визначенні ступенів секретності МНСІ під час робіт, пов’язаних з державною
таємницею, працівники держархіву забезпечують дотримання вимог ЗВДТ-2005. Наказом
директора держархіву від 06.05.2019 року № 37-дск затверджено склад експертної комісії з
питань таємниць.
За станом на 01 січня 2020 р. держархівом області проведена робота щодо мінімізації
кількості матеріальних носіїв секретної інформації.
Перелік МНСІ для визначення ступеня секретності відомостей, засекречених за часів
колишнього СРСР, який направлено держархівом області до Центрального державного
архіву вищих органів влади та управління України для перегляду спільною комісією ЦДАВО
України і Кабінету Міністрів України (лист № 51-дск від 19.06.2017).
У телефонному режимі працівниками ЦДАВО було повідомлено, що робота щодо
розсекречення МНСІ не проводилася у зв’язку з недостатньою кількістю працівників та
неможливістю залучення у 2017-2018 рр. державного експерта Кабінету Міністрів України.
У вересні 2019 року отримано лист Центрального державного архіву вищих органів
влади та управління України (від 12.09.2019 № 900) про перегляд грифів секретності МНСІ
фонду № Р-992. Робота з фондом триває, завершення робіт із опрацювання МНСІ заплановано у І-му півріччі 2020 року.
На виконання вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в
державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939, з
метою приведення у відповідність із ЗВДТ грифів секретності наявних МНСІ до Укрдержархіву, за місцем створення документів направлено Перелік матеріальних носії інформації, які
зберігаються у режимно-секретному органі держархіву області (лист держархіву області
від 23.06.2018 № 71 дск). Відповіді не надійшло.
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4.4. Форми співробітництва зі ЗМІ; наявність критичних зауважень у ЗМІ
на діяльність архівних установ
2019 року держархівом підготовлено та проведено 16 виступів на телебаченні, 3 виступи на радіо. У друкованих засобах масової інформації (журналах) опубліковано 35 статей,
підготовлених співробітниками держархіву. У 9 статтях в інтернет-виданнях NikLife, Преступности.Нет, INSHE.TV, 0512.com.ua, «Новости N», «Український південь», «Укрінформ»
висвітлено діяльність держархіву області.
На веб-сайті держархіву оприлюднено 10 документальних (фотодокументальних) онлайнових виставок та 10 публікацій.
Архівними відділами/секторами райдержадміністрацій/міських рад підготовлено 7 онлайнових виставок та 14 публікацій.
Критичних зауважень у ЗМІ на діяльність архівних установ не було.
4.5. Загальна кількість запитів від іноземних громадян, виконаних архівом у звітному році (з розбивкою по країнах)
2019 року держархівом області виконано 285 запитів, котрі надійшли від фізичних осіб
– громадян іноземних держав (Російська Федерація – 187, Німеччина – 27, Республіка Казахстан – 21, Держава Ізраїль – 15, Республіка Молдова – 7, Республіка Білорусь – 5, Французька Республіка – 4, Республіка Польща – 4, Литовська Республіка – 4, Великобританія – 2, Австрія – 2, Республіка Вірменія – 1, Республіка Кіпр – 1, Нідерланди – 1, США – 1, Канада –
1), з них соціально-правового характеру – 247, майнового характеру – 8, тематичного характеру – 6, генеалогічного характеру – 11, біографічного характеру – 13.
Архівними відділами/секторами райдержадміністрацій/міських рад виконано 50 запитів, котрі надійшли від фізичних осіб – громадян іноземних держав (Російська Федерація –
39, Республіка Білорусь – 10, Республіка Молдова – 1).
4.6. Наявність методичних розробок із виконання генеалогічних запитів; відсоток
негативних відповідей на такі запити; співпраця з науковими установами та
громадськими організаціями
Під час роботи з виконання генеалогічних запитів використовується довідник «Тематичний огляд фондів Державного архіву Миколаївської області. Генеалогія».
Надано відповіді на 34 запити генеалогічного характеру, котрі надходили з України,
Російської Федерації, Німеччини, Ізраїлю, Литви, Канади.
Загальна кількість негативних відповідей на запити генеалогічного характеру та запитів, за які не сплачено, складає 73 відсотки. Основними проблемами при виконанні таких
запитів є недостатня джерельна база та відсутність необхідних установчих даних у запитах.
Співпраця з науковими установами:
Директор держархіву Л. Л. Левченко є членом Спеціалізованої вченої ради Д38.053.02
з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата (Ph.D.) та доктора історичних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили. За спеціальністю 07.00.02 «Всесвітня історія». Протягом 2019 р.
взято участь в 1 засіданні із захисту докторської дисертації, 4-х засіданнях із захисту кандидатських дисертацій, 6 оперативних засіданнях спецради.
Протягом 2019 р. директор держархіву Л. Л. Левченко виступила офіційним опонентом на захистах 3 докторських дисертацій: 1 – в Спеціалізованій вченій раді Інституту історії
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України НАН України, 2 – в Спеціалізованій вченій раді Національної бібліотеки
ім. В. І. Вернадського НАН України, а саме:
1. Дисертація Мавріна О. О. «Становлення та особливості розвитку теорії і методики
археографії в УРСР (1940-ві – 1980-ті роки)», на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні
дисципліни. Інститут історії України Національної академії наук України. 29 березня 2019 р.
Спеціалізована вчена рада Д26.235.01. Офіційні опоненти: д. і. н. Дубровіна Л. А., д. і. н. Левченко Л. Л., д. і. н. Удод О. А.
2. Дисертація Тур О. М. «Уніфікація та стандартизація документознавчої термінології
в Україні» , на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю
27.00.02 – документознавство, архівознавство (соціальні комунікації). Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Національної академії наук України. 13 червня 2019 р.
Спеціалізована вчена рада Д26.165.01. Офіційні опоненти: д. і. н. Левченко Л. Л., д. і. н.
Огар Е. І., д. н. с. к. Синєокий О. В.
3. Дисертація Ковальської Л. А. «Документально-інформаційні ресурси радянського
руху опору в Україні (1941–1944 рр.)», на здобуття наукового ступеня доктора історичних
наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство (соціальні комунікації).
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Національної академії наук України. 26 грудня 2019 р. Спеціалізована вчена рада Д26.165.01. Офіційні опоненти: д. і. н. Пиріг Р. Я., д. і. н. Кулєшов С. Г., д. і. н. Левченко Л. Л.
Директор держархіву Л.Л.Левченко виступила рецензентом 2-х наукових видань і 1-ї
дисертації, а саме:
1. Історичні мідраші Північного Причорномор’я / Голов. Ред.. О. О. Господаренко. –
Випуск VIII. – Том. І. – Миколаїв: «Типография Шамрай», 2019. – 223 с. Рецензенти: д. і. н.
Левченко Л. Л., д. і. н. Тригуб О. П.
2. Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Документи і матеріали : довідник / за ред. Л. П. Клименка; упор. Ю. В. Котляр. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ імені
Петра Могили, 2019. – 256 с. Рецензенти: д. і. н. Левченко Л. Л., д. і. н. Сминтина О. В.;
3. Дисертація Білоконь А. О. «Німецько-японські відносини напередодні Другої світової війни (1933–1939 рр.)», на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – всесвітня історія. Ескпертна рада Спеціалізованої вченої ради
Д38.053.02 Чорноморського національного університету ім. Петра Могили.
Держархів Миколаївської області виступив співорганізатором 2-х наукових конференцій, а саме:
- VIII міжнародної науково-практичної конференції «Історичні мідраші Північного
Причорномор’я» (Організатори: Миколаївський національний університет імені
В. О. Сухомлинського, Миколаївське товариство єврейської культури, Державний архів Миколаївської області, Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська
юридична академія», м. Миколаїв. 15-17 квітня 2019 р.);
- Міжнародна наукова конференція «1919 рік в історії Центрально-Східної Європи: до
100-річчя проголошення злуки УНР і ЗУНР» у рамках щорічної міжнародної науковопрактичної конференції «Ольвійський форум» (Організатори: Чорноморський національний
університет імені Петра Могили, Науково-дослідний інститут Полоністики, Генеральне консульство Республіки Польща в Одесі, Державний архів у Пйотркуві-Трибунальському, Державний архів Миколаївської області, Миколаївське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Національної академії наук України, Університет гуманітарних та природничих наук ім. Я. Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща). 6-9 червня 2019 р. м. Миколаїв).
Держархів взяв участь у таких наукових заходах:
- Міжнародний круглий стіл «Оцифрування документів Національного архівного фонду як
пріоритетний напрям цифровізації національних архівів: проблеми та перспективи». Держа-
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вна архівна служба України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. 19 лютого 2019 р. м. Київ;
- Міжнародна наукова конференція «Архівістика: теорія, методика, практика». Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський.
11 квітня 2019 р.;
- ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Аркасівські читання: історична наука на
сучасному етапі розвитку української державності», присвячена 100-річчю проголошення
Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. 10-11 травня 2019 р.
м. Миколаїв;
- Наукова конференція «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний
виміри». Одеський національний морський університет, м. Одеса. 17–18 травня 2019 р. ;
- Наукова сесія, присвячена 100-річчю встановлення дипломатичних відносин між Грецією
та Україною та на згадку про першого посла України в Греції Ф. Матушевського. Посольство
України в Республіці Греція, Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин. 5–6 червня 2019 р. Афіни, Греція;
- Круглий стіл у с. Богданівка Доманівського району, присвячений вшануванню пам'яті
жертв Голокосту за участю учених, краєзнавців, представників Миколаївського товариства
єврейської культури та Благодійного фонду «Хесед Реим». 22 вересня 2019 р. с. Богданівка;
- ІХ Всеукраїнська науково-методична конференція «Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія і сучасність» до 170-річниці від дня народження адмірала С. О. Макарова.
27 вересня 2019 р. м. Миколаїв;
- Міжнародний воркшоп «Тюрма і місто. Простори ув’язнення, практики виключення і публічна комунікація». 3-4 жовтня 2019 р. Центр міської історії Центрально-Східної Європи.
Львів.
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5. Співпраця з громадськістю
5.1. Тематика зустрічей із громадськістю, вечорів, лекцій, екскурсій, інших форм
використання інформації документів Національного архівного фонду
Проведено 36 занять (лекцій, семінарських та практичних занять) з архівознавства, історії, теорії та практики архівної справи.
Взято участь у таких заходах із участю громадськості:
- Міжнародній науково-практичній конференції «Архівістика: теорія, методика, практика» у
м. Кам’янець-Подільський на базі Кам’янець-Подільського національного університету ім.
Івана Огієнка з доповіддю «Архівні установи Миколаївщини у 30-х рр. ХХ ст.»;
- Конференції до 145-річчя Володимира Рюміна – вченого-інженера, просвітителя й педагога,
поета, письменника, журналіста. Миколаївська наукова універсальна бібліотека. 17 квітня
2019 р. м. Миколаїв із доповіддю: «Літературна спадщина В. В. Рюміна»;
- VIII міжнародній науково-практичній конференції «Історичні мідраші Північного Причорномор’я» з доповідями «Діловодство та архіви у давніх євреїв за епохи царів» та «З історії
Новополтавського єврейського сільськогосподарського технікуму (інституту) Новобузького
району Миколаївської області у 1924-1934 роках»;
- ІХ міжнародній науковій конференції «Аркасівські читання: історична наука на сучасному
етапі розвитку української державності», присвяченій 100-річчю проголошення Акту Злуки
Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, з доповідями
«Жінки в медичній практиці в ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі міста Миколаїв)», «Махновщина на Миколаївщині»;
- VІІ міжнародній науковій конференції “Південь України: етно-історичний, мовний, культурний та релігійний виміри” з доповідями «Молдавське населення Миколаївського округу у
1923-1929 рр.», «Шлях шведського короля Карла XII та гетьмана Івана Мазепи від Полтави
до Бендер (за М.Костомаровим та Ф.Лагусом)», «Досвід виставкової діяльності державного
архіву Миколаївської області»;
- ХІІІ міжнародній науковій конференції «1919 рік в історії Центрально-Східної Європи: до
100-річчя проголошення злуки УНР і ЗУНР» у рамках «Ольвійського форуму – 2019: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» з доповідями «Лідія Хрисанфівна Покровська – дружина першого адмірала України», «Червоний терор на Миколаївщині у 1919 році»;
- ІХ всеукраїнській науково-методичній конференції «Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія і сучасність. До 170-ї річниці від дня народження адмірала С.О.Макарова» з
доповідями «Жінки у складі демократичної Миколаївської міської думи», «Віктор Хоменко,
учасник розвідувально-диверсійної організації «Миколаївський центр», «Голод 1946-1947
років на Миколаївщині», «Громадські організації та політичні партії в Миколаєві в 1917-1919
рр.», «Сторінки біографії адмірала Михайла Петровича Лазарєва»;
- Науковій сесії, присвяченій 100-річчю встановлення дипломатичних відносин між Грецією
та Україною та на згадку про першого посла України в Греції Ф. Матушевського (Посольство України в Республіці Греція, Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин. 5–6 червня 2019 р. Афіни, Греція) із доповіддю «Українська кампанія грецької армії
1919 року: вплив на подальшу долю українських греків (на прикладі Миколаєва й Миколаївщини)»;
- ХІ миколаївській обласній краєзнавчій конференції «Історія. Етнографія. Культура. Нові
дослідження.» із доповідями «М.П.Леонтович – український композитор, громадський діяч,
педагог», «Родина Кенігсбергів в історії міста Миколаєва», «Становлення профспілкового
руху на Миколаївщині»;
- Міжнародному круглому столі «Проблеми цифровізації архівної справи: цифровізація як
засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА України)» (Державна архівна служба України, Центральний державний науково-технічний архів України,
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Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Науководослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут макрографії. 20-21 червня
2019 р. м. Харків) із доповіддю «Роздуми про цифровізацію фото- та кіно колекцій державних архівів як способ зберігання візуальних документів Національного архівного фонду»;
- круглому столі в с. Богданівка Доманівського району, присвяченому вшануванню пам'яті
жертв Голокосту за участю учених, краєзнавців, представників Миколаївського товариства
єврейської культури та Благодійного фонду «Хесед Реим». 22 вересня 2019 р. с. Богданівка;
- науково-практичній конференції «Південний регіон України в роки окупації: маловідомі
імена, події, факти» з доповіддю «Про діяльність підпільних груп М. Тайожного («медиків»),
Ю. Тарасова, В. Дорохольської, І. Шапошнікова (військовополонених концтабору «Шталаг364») у м. Миколаєві під час Другої світової війни»;
- міжнародному воркшопі «Тюрма і місто. Простори ув’язнення, практики виключення і публічна комунікація» (3-4 жовтня 2019 р. Центр міської історії Центрально-Східної Європи.
Львів) із доповіддю «The Committee of trustees over prisons as a body of prison economy
management and trusteeship of prisoners»;
- Всеукраїнській краєзнавчій конференції учнівської молоді «Мій рідний край, моя земля
очима сучасників» (Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаївський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. 810 листопада 2019 р. м. Миколаїв) із доповіддю: «Архіви як складова національного культурного надбання»;
- обласному семінарі «Основні досягнення та перспективи музейної справи на Миколаївщині» (для керівників музеїв при закладах освіти) (Департамент освіти і науки Миколаївської
обласної державної адміністрації. Миколаївський обласний центр туризму, краєзнавства та
екскурсій учнівської молоді. 20 листопада 2019 р. м. Миколаїв) із доповіддю «Використання
документів Національного архівного фонду України для вдосконалення роботи музеїв при
закладах освіти»;
- круглому столі «Довга дорога додому» (Чорноморський національний університет
ім. Петра Могили, Миколаївська обласна рада національних товариств. До Дня депортації
турків-месхетинців. 20 листопада 2019 р. м. Миколаїв) із доповіддю «Повідомлення про документи з фондів держархіву Миколаївської області з історії турків на Миколаївщині».
Проведено презентацію видання «Миколаївщина у вирі революційних подій: березень
1917 р. – квітень 1918 р.: Документи та матеріали / упоряд. Л. Л. Левченко. – Миколаїв : Іліон, 2019. – 744 с. – (Серія «Миколаївщина. 100-річчя подій Української революції 19171921 років»).
Взято участь у презентації видання «Наш земляк Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон. История семьи Лавут-Яновских-Шнеерсон в Николаеве» /Л.Левченко, В. Щукин / перевод на
английский Р. Бужиков. – Николаев: Изд. Ирины Гудым, 2019. – 156 с.
У рамках презентаційних заходів з реалізації проекту «Історія Миколаївської області 60-70-х
років ХХ ст. у кіно- та фотодокументах. Цифровізація візуальних документів у Державному
архіві Миколаївської області» за підтримки Українського культурного фонду проведено:
- 12 липня 2019 року в приміщенні Державного архіву Миколаївської області (м. Миколаїв,
вул. Московська, 1) акцію-презентацію оцифрованого архівного кіно «До кіна – без квитка».
В акції взяли участь представники органів державної влади, прес-служби Миколаївської облдержадміністрації, архівісти області, студенти ВНЗ та мешканці Миколаєва. Висвітлювали
захід представники ЗМІ та Інтернет-видань, зокрема: 0512, Ник-лайф, UA:Миколаїв, ІншеTV, Сатурн;
- 26 липня 2019 року виїзну акцію-презентацію оцифрованого архівного кіно «Сьогодні в
клубі буде кіно!» (бібліотека-філіал № 18 Центральної міської бібліотеки
ім. М.Л.Кропивницького Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Миколаєва).
Спеціалістам бібліотечної мережі та громадянам міста Миколаєва представлено Проект.
Продемонстровано відеоролики: «Збирання кукурудзи в артілі імені Леніна Жовтневого району Миколаївської області, 1960 рік»; «Миколаївський млинкомбінат на передтравневій ва22

хті, 1961 рік»; «Обеліск на сільському майдані. Відкриття пам’ятника воїнам, загиблим на
фронтах Другої світової війни, у селі Мала Корениха Миколаївського району, 1965 рік»;
«Передова технологія у парфумерній промисловості. Миколаївський парфумерно-скляний
комбінат «Алые паруса», 1961 рік», «Нові гроші (грошова реформа 1961 року)», «Відкриття
дитячого містечка «Казка» у м. Миколаєві», «Щоб на все життя (відкриття Палацу урочистих
подій у м. Миколаєві)», «Для здоров’я трудящих (про виставку найновішого медичного обладнання, 1961 р.)»;
- 13 вересня 2019 року в приміщенні державного архіву Миколаївської області проведено
практичне заняття для студентів Національного університету культури і мистецтв. Студентів
інформовано про актуальність процесу діджиталізації архівних документів в сучасному інформаційному просторі, ознайомлено з технічним процесом оцифрування архівних документів на плівкових носіях;
- 18 вересня 2019 року в приміщенні Миколаївського обласного центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій директором держархіву Миколаївської
області Ларисою Левченко проведено лекцію для слухачів (державних службовців) за темою: «Цифрові архіви». Спеціалістам структурних підрозділів Миколаївської облдержадміністрації, районних державних адміністрації Миколаївської області представлено проект,
ознайомлено із проблемами під час створення цифрових архівних масивів;
- 09 вересня 2019 року на базі Миколаївського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій інтерактивну лекцію - «Цифрові архіви як
ознака ХХІ сторіччя». Директор держархіву Миколаївської області Лариса Левченко презентувала результати виконання проекту «Історія Миколаївщини 60-70-х років ХХ ст. у кіно- та
фотодокументах. Оцифрування документів у держархіві Миколаївської області».
У презентації взяла участь менеджер Українського культурного фонду, який фінансує проект, Анастасія Олексій. Презентовано створений культурний продукт (частини) у вигляді
оцифрованих фото- та кінодокументів. Ознайомлено присутніх із тематичною рубрикою,
створеною на веб-сайті держархіву у розділі «Історія Миколаївської області у кіно- та фотодокументах», де розміщено фотодокументи та відеоролики. У заході взяли участь журналісти, слухачі (державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування) та працівники
Центру, викладачі та студенти Чорноморського національного університету ім. Петра Могили, працівники архіву та представники громадськості.
Інформаційні та медіа – партнери які брали участь у реалізації проекту:
- Телеканал «Миколаїв», UA:Миколаїв, Телерадіокомпанія «Сатурн», «NikLife»,
«Преступности.Нет», INSHE.TV, 0512.com.ua - Сайт города Николаева, портал миколаївських новин Новости N, газета "Вечерний Николаев". Інформація про заходи висвітлювалася
у відео-публікаціях в мережі Youtube та в соціальній мережі Facebook.
Проведено практичний семінар «Організація та проведення краєзнавчих експедицій.
Методика польових досліджень з різних напрямків краєзнавства» для керівників краєзнавчих
гуртків закладів освіти області (спільно з Миколаївським обласним центром туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді).
Підготовлено та проведено 10 оглядових екскурсій для студентів вищих навчальних закладів, Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, для підопічних відділення денного перебування Миколаївського міського територіального центру соціального обслуговування. Для членів єврейської громади м. Одеса проведено тематичну лекцію про документи духовного лідера єврейського народу 7-го Любавічського ребе МенахемМендла Шнеєрсона, які зберігаються в держархіві Миколаївської області.
Архівними відділами/секторами райдержадміністрацій/міських рад проведено
11 екскурсій і 2 шкільних уроки.
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5.2. Заходи, вжиті архівом для поліпшення роботи із зверненнями громадян
(наявність баз даних; надання консультацій і роз’яснень із найбільш актуальних
питань, що порушуються громадянами у зверненнях та на сторінках ЗМІ; наявність
консультативної веб-сторінки «Звернення громадян» на веб-сайті архіву; ведення
інформаційно-пошукових систем обліку звернень громадян і контролю за вирішенням
порушених у них питань тощо)
На виконання Указу Президента України від 07.02.08 № 109/2008 «Про першочергові
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів місцевого самоврядування» держархівом області вжито
додаткових заходів щодо поліпшення роботи із зверненнями громадян: на веб-сайті держархіву оновлено постійну рубрику „Консультативна сторінка „Доступ до архіву”, де надані
роз'яснення щодо правил подання запитів та порядку отримання відповідей на них, інформація про місця зберігання документів, найбільш часто запитуваних у запитах соціальноправового характеру, а також є відомості щодо режиму роботи столу довідок, графіку особистого прийому громадян керівництвом архіву, вказані телефони співробітників відділу інформації та використання документів. У рубриці «Платні послуги» є перелік послуг, які надає
держархів безкоштовно, ціни на роботи, які виконуються на платній основі, а також перелік
категорій громадян, які мають право на пільги при наданні платних послуг майнового характеру. У рубриці «Доступ до публічної інформації» надано форму запиту на публічну інформацію й адресу електронної пошти. У рубриці «Архівні установи області» надано адреси та
телефони архівних відділів/секторів райдержадміністрацій та архівних відділів міських рад,
трудових та галузевих архівів області. У рубриці «Доступ до архівної інформації репресивних органів» розміщено відомості про відповідальних за доступ до архівної інформації репресивних органів та правила доступу користувачів до документів репресивних органів відповідно до Закону України від 09 квітня 2015 року № 316-VIII «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років». Інформація про стан
виконання запитів громадян та розгляд звернень державним архівом Миколаївської області
(за рік) оприлюднюється у рубриці «Консультативна сторінка «Доступ до архіву» на вебсайті держархіву. З 1 січня 2012 року у межах держархіву діє автоматизована програма реєстрації та контролю за зверненнями громадян.
Наказом директора держархіву від 04.06.08 № 58 (зареєстровано в Миколаївському обласному управлінні юстиції 17 липня 2008 р. № 28/1579) затверджений перелік громадян,
яким при наданні платних послуг з виконання запитів майнового характеру надаються пільги
у розмірі 100%. До переліку включені:
- ветерани війни та праці;
- вдови інвалідів війни (які не уклали шлюб з іншою особою);
- матері, які виховують дітей – інвалідів дитинства;
- інваліди 1 та 2 «неробочої» груп;
- багатодітні родини;
- учасники ліквідації аварії на ЧАЕС.
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6. Міжнародна діяльність
6.1. Перелік міжнародних договорів про співробітництво з архівними установами
та іншими організаціями іноземних держав (з додаванням їх копій)
Протягом 2019 року міжнародні договори про співробітництво із архівними установами
та іншими організаціями іноземних держав Державний архів Миколаївської області не
укладав.
Проведено переговори про співпрацю з Інститутом національної пам’яті Польщі в напрямі оцифрування документів репресованих під час сталінських репресій поляківмешканців Миколаївщини. Отримано дозвіл від Укрдержархіву від 13.12.2019
№ 4655/03/10176/20 «Про погодження Договору про співробітництво між Державним архівом Миколаївської області та Інститутом Національної пам’яті – Комісією з розслідування
злочинів проти польського народу (Республіка Польща)». Підписання договору планується
на 1-й квартал 2020 р.
6.2. Виконання зобов’язань за діючими
співробітництво в галузі архівної справи

міжнародними

договорами

про

Протягом 2019 року держархів Миколаївської області не провадив діяльності по
виконанню зобов’язань за діючими міжнародними договорами про співробітництво в галузі
архівної справи.
6.3. Службові відрядження за кордон, проведені міжнародні зустрічі, переговори і
участь у міжнародних конференціях, семінарах та інших заходах, що здійснювалися у
рамках міжнародного співробітництва
2019 року представники Державного архіву Миколаївської області участі у службові
відрядження за кордон не направлялися.
2019 року тривали консультації та переговори про укладання Договору про співробітництво між Державним архівом Миколаївської області та Інститутом Національної пам’яті –
Комісією з розслідування злочинів проти польського народу (Республіка Польща). Проект
договору на правлений на погодження Державній архівній службі України, отримано погодження Договору (лист від 13.12.2019 № 4655/03/10176/20). Підписання Договору заплановано у І-му кварталі 2020 року.
Духовним керівництвом Хабад (рабі Леві Гресманом та рабі Менделем Гурар’є), НьюЙорк, США, було фінансово підтримано видання:
Levchenko L., Shchukin V. Our Fellow Countryman Rebbe Menachem Mendel Schneerson. The
History of the Lavut – Yanovsky – Schneerson Families in Mykolayiv – Левченко Л., Щукин В.
Наш земляк Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон. История семьи Лавут-Яновских-Шнеерсон в
Николаеве. Перевод на английский Р. Бужиков. – Mykolayiv – New York : Irina Gudym
publishing house. – Mykolayiv – New York, 2019. – Николаев – Нью-Йорк: Издательство Ирины Гудым, 2019. – 156 с.
Проведені міжнародні зустрічі, переговори і участь у міжнародних конференціях,
семінарах та інших заходах, що здійснювалися у рамках міжнародного співробітництва:
Директор та спеціалісти державного архіву Миколаївської області взяли участь у міжнародних конференціях та інших заходах, що здійснювалися у рамках міжнародного співробітництва, а саме:
- Міжнародному круглому столі «Оцифрування документів Національного архівного фонду
як пріоритетний напрям цифровізації національних архівів: проблеми та перспективи» (Дер25

жавна архівна служба України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та
документознавства. 19 лютого 2019 р. м. Київ);
- у міжнародній науково-практичній конференції «Архівістика: теорія, методика, практика»
на базі Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка (м. Кам’янецьПодільський);
- у VIII міжнародній науково-практичній конференції «Історичні мідраші Північного Причорномор’я» (м. Миколаїв);
- у ІХ міжнародній науковій конференції «Аркасівські читання: історична наука на сучасному етапі розвитку української державності», присвяченій 100-річчю проголошення Акту
Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки
(м. Миколаїв);
- у VІІ міжнародній науковій конференції “Південь України: етно-історичний, мовний, культурний та релігійний виміри” (м. Миколаїв);
- у ХІІІ міжнародній науковій конференції «Ольвійський форум – 2019: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» (м. Миколаїв).
Директор держархіву Левченко Л. Л. взяла участь:
- науковій сесії, присвяченій 100-річчю встановлення дипломатичних відносин між Грецією
та Україною та на згадку про першого посла України в Греції Ф. Матушевського у Посольстві України в Республіці Греція у складі делегації членів Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин. 5–6 червня 2019 р. Афіни, Греція. До заходу підготовлено
доповідь «Українська кампанія грецької армії 1919 року: вплив на подальшу долю українських греків (на прикладі Миколаєва й Миколаївщини)» та виставку «Україна і Греція: 100 років дипломатичної присутності». Укладачі: Ірина Матяш, Лілія Білоусова, Лариса Левченко.
Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин. http://sshdir.org.ua/ukrayinai-gretsiya-100-rokiv-dyplomatychnoyi-prysutnosti/;
- у Міжнародному воркшопі «Тюрма і місто. Простори ув’язнення, практики виключення і
публічна комунікація» (жовтень 2019 р. м. Львів).
- 20-21 грудня 2019 року у Державному архіві Миколаївської області відбулися урочистості,
присвячені Дню працівників архівних установ України. У заходах взяли участь представники
державних архівів Республіки Польща – директор Державного архіву Пйотркува Трибунальського др. Томаш Матушак та завідувачка Архіву Університету Яна Кохановського Рената
Матушак. Польський колега передав у дар архівістам Миколаївщини вітальну адресу та книгу, видану до 100-річчя Державного архіву Пйотркува Трибунальського, у якій представлені
відомості та фотографії, що ілюструють співробітництво двох архівів: обмін досвідом, відкриття виставок, участь у конференціях.
У прес-клубі телевізійного каналу ТАК TV (м. Миколаїв) у прямому ефірі відбулося
засідання круглого столу, під час якого обговорювалася практична діяльність Державного
архіву Миколаївської області. Польські колеги репрезентували досвід роботи архівістів Республіки Польща.
21 грудня 2019 року директор Державного архіву Пйтркува Трибунальського
др. Томаш Матушак прочитав лекцію на тему «Державні архіви Республіки Польща – шлях у
100 років» для співробітників держархіву Миколаївської області, викладачів і студентів Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв, Чорноморського національного університету імені Петра Могили.
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Проблемні питання, що впливають на повноту реалізації
покладених на архівні установи завдань
1. Залишається низка питань у напрямі забезпечення охоронно-пожежного режиму,
вирішення яких потребує значних фінансових витрат: відокремлення приміщень
архівосховищ та електрощитових від інших приміщень сертифікованими протипожежними
2-го типу дверима, обладнання приміщень системою оповіщення тривожних повідомлень,
проведення страхування членів добровільної пожежної дружини, здійснення вогнезахисної
обробки дерев’яних конструкцій покрівлі даху, обладнання архівосховищ держархіву
установками автоматичного пожежогасіння, проведення профілактичних оглядів
повітропроводів системи вентиляції, обладнання системою протидимного захисту будівель
архіву, проведення щорічного технічного обслуговування і перевірки працездатності
(шляхом пуску води) пожежних кран-комплектів, визначення категорій щодо
вибухопожежної та пожежної небезпеки для приміщень, фарбування зовнішньої пожежної
драбини. Загальна потреба фінансування складає близько 2960,0 тис. грн.
2. Створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на сервери, де
розміщено веб-сайт. Держархів Миколаївської області пропонує скасувати цю вимогу,
оскільки організації, що надають послуги по створенню КСЗІ, відмовляють у створенні цієї
системи на відкриту інформацію, а інформація з обмеженим доступом на веб-сайті
держархіву не оприлюднюється і в комп’ютерних системах не обробляється.
3. Відсутність фінансування для виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 року № 617-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції
розвитку електронного урядування в Україні» та відповідного розпорядження
Миколаївської обласної державної адміністрації від 01.10.2018 р. № 420-р «Про
затвердження плану заходів щодо реалізації в Миколаївській області Концепції розвитку
електронного урядування в Україні», які передбачають запровадження архівних
електронних послуг за принципом єдиного вікна шляхом, а саме: 1) забезпечення архівних
установ обладнанням для оцифрування документів Національного архівного фонду,
2) створення інформаційно-комунікаційної системи для організації роботи централізованого
електронного фонду користування документами Національного архівного фонду.
4. Забезпечення архівів багаторівневими комп’ютерними програмами, як от:
- на рівні Укрдержархіву має бути вхід до загальноукраїнської системи пошуку архівної
інформації, розміщено центральний фондовий каталог, і забезпечено вихід до рівня
державних архівів;
- на рівні державних архівів має бути розміщено каталог фондів кожного архіву та
описи кожного фонду із забезпеченням пошуку за ключовими словами, та із забезпеченням
виходу із рівня опису на рівень перегляду оцифрованих справ.
Вважаємо, що доступ до оцифрованих описів і справ має надаватися з рівня
державного архіву. Створення загальноукраїнського контенту оцифрованих описів і справ в
Центральному державному електронному архіві України є недоцільним, оскільки він
перевантажить цей архів і відволікатиме й так малі його потужності від головного завдання –
накопичення, зберігання і використання електронних документів, що не мають паперових
оригіналів (тобто вже створених електронними). Натомість у державних архівах відсутні
потужності для зберігання електронних документів і для роботи з ними. Отже, вартий уваги
розподіл функцій по зберіганню електронних документів і оцифрованих документів між
Центральним державним електронним архівом України (зберігання і використання
електронних документів) та державними архівами (зберігання і використання оцифрованих
документів).
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5. Збільшення штатної чисельності держархіву області, зокрема хоча б на 10 одиниць:
для розширення сектору інформаційних технологій (створений в держархіві 2016 року в
складі 2-х одиниць), перетворення його на відділ і уведення до його складу посад системного
адміністратора і програміста; для запровадження в штаті держархіву посади юриста, створення служби управління персоналом та спеціаліста з питань проведення внутрішнього аудиту.

Директор

Лариса ЛЕВЧЕНКО
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