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«Діловодство та документообіг». Юрію Славовичу, ще ми
нулого року Ви розповідали нашим читачам про те, що ситуа
ція з постійного зберігання електронних документів у нашій краї
ні невтішна. Чи можна сподіватися, що пілотний проект, про 
який ітиметься далі, нарешті зрушить із мертвої точки цю проб
лему? Бо ж в Україні вона, як то кажуть, назріла давно!

Пілотний проект 
із приймання-
передавання 
електронних 
документів на постійне 
зберігання — іще один 
крок до європейських 
стандартів
З РОЗБУДОВОЮ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА, ЕЛЕКТРОННОГО 
ВРЯДУВАННЯ, ВИРІШЕННЯМ ЗАВДАНЬ ЩОДО НАДАННЯ ДОСТУПУ 
ДО ДОКУМЕНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ НАДЗВИЧАЙ-
НО ВЕЛИКОГО ЗНАЧЕННЯ НАБУВАЄ ПОСТІЙНЕ ЗБЕРІГАННЯ ЕЛЕКТ-
РОННИХ ДОКУМЕНТІВ. НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЦЬОГО ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНА 
АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ТА ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕЛЕКТ-
РОННИЙ АРХІВ УКРАЇНИ ІНІЦІЮВАЛИ ВІДПОВІДНИЙ ПІЛОТНИЙ ПРО-
ЕКТ, ПРО ЯКИЙ ЛЮБ’ЯЗНО ПОГОДИВСЯ РОЗПОВІСТИ ЮРІЙ СЛАВО-
ВИЧ КОВТАНЮК, ДИРЕКТОР ЗГАДАНОГО АРХІВУ
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Юрій Ковтанюк. Так, проблема дійсно є, адже невпинна 
цифризація нашого суспільства в усіх сферах його діяльності, 
що з року в рік лише набирає обертів, уже привела до накопи-
чення значного масиву електронної інформації, яку необхідно 
зберігати. Це, зокрема, стосується й електронних документів, 
що були створені в органах державної влади та місцевого само-
врядування, на підприємствах, в організаціях та установах різ-
них форм власності й підпорядкування (далі — підприємство), 
де запроваджено електронний документообіг.

Саме тому на початку 2017 року Державна архівна служба 
України (далі — Укрдержархів) та Центральний державний елект-
ронний архів України (далі — ЦДЕА України) виступили з про-
позицією щодо реалізації пілотного проекту з приймання-
передавання на постійне зберігання електронних докумен-
тів, які створено в органах державної влади, місцевого 
само врядування, підприємствах.

Зазначена процедура має проходити відповідно до вимог 
нормативно-правового акту «Порядок роботи з електронними 
документами у діловодстві та їх підготовки до передавання 
на архівне зберігання», затвердженого наказом Міністерства 
юстиції України від 11 листопада 2014 року № 1886 / 5 і Типової 
інструкції з документування управлінської інформації в елект-
ронній формі та організації роботи з електронними документа-
ми в діловодстві, елект ронного міжвідомчого обміну, затвер-
дженої Постановою Кабі нету Міністрів України від 17 січня 
2018 року № 55. Згідно з цією Постановою, Державне агент-
ство з питань електронного урядування (далі — Держагентство) 
за погодженням із Міністерством юстиції України в тримісяч-
ний строк зобов’язане затвердити вимоги до форматів даних 

Довідка від журналу 
«Діловодство та документообіг»

Юрій Славович Ковтанюк, закінчивши 1993 року Ки-
ївський політехнічний інститут, отримав спеціальність 
«Обчислювальні машини, комплекси, системи та ме-
режі» за кваліфікацією «Інженер-системотехнік».
Із квітня 2012-го по квітень 2015 року обіймав посаду 
заступника директора Центрального державного 
електронного архіву України. Із квітня 2015-го й дони-
ні — директор цієї установи.
Співавтор низки нормативно-правових актів і мето-
дичних робіт у сфері роботи з електронними докумен-
тами. Кандидат історичних наук.
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електронного документообігу в органах державної влади та фор-
мату електронного повідомлення.

До речі, у розробленні специфікації нового формату елект-
ронного документа відповідно до Міжнародних стандартів ETSI 
TS 103 171–174 V2.* Electronic Signaturesand Infrastructures 
(ESI); XAdES, CAdES, PAdES, ASiC Baseline Profile та Закону 
України від 5 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні до-
вірчі послуги» разом із фахівцями Держагентства й Інституту кі-
бернетики ім. В. М. Глушкова брав участь і наш архів.

ДД. Чи знайшла ваша ініціатива підтримку на рівні держави?
Ю. К. Так, її підтримав Кабінет Міністрів України, і в серпні 

2017 року ми зробили перші кроки на шляху до практичної реа-
лізації приймання електронних документів на постійне зберіган-
ня — розпочали тестування інформаційної автоматизованої сис-
теми (далі — ІАС) та створення захищеного дата-центру (про це 
згодом — прим. ред.). Тоді ж, за сприяння Держагентства, Укр-
держархів, як державного замовника, було включено до Націо-
нальної програми інформатизації України на 2018—2020 роки 
та виділено 9 979 860 грн. На ці кошти закупили серверне та спе-
ціалізоване програмне забезпечення для приймання-переда-
вання електронних документів Національного архівного фонду 
(далі — НАФ) на постійне зберігання.

ДД. Чи означає це, що підприємства — джерела формуван
ня НАФ найближчим часом можуть передавати на постійне збе
рігання електронні документи, створені в їхній діяльності?

Ю. К. Оскільки проект є пілотним, то його реалізація на те-
перішньому етапі передбачає поки що приймання електронних 
документів від Секретаріату Кабінету Міністрів України та пере-
давання їх до Центрального державного архіву вищих органів 
влади та управління України через систему електронної взає-
модії органів виконавчої влади, з подальшим передаванням їх 
на зберігання до ЦДЕА України.

Щодо інших підприємств, то повномасштабне приймання-
передавання електронних документів можливо лише тоді, ко-
ли ми ретельно підготуємо для цього, так би мовити, плацдарм, 
відпрацювавши всі рішення щодо приймання електронних до-
кументів, проведення їх технічної перевірки, обліку, зберіган-
ня, здійснення заходів щодо забезпечення їх збереженості 
та надання онлайн-доступу. От якраз під час пілотного проекту 
ми плануємо протестувати ІАС «ЕЛАРСИС», яку розробила ком-
панія «ІнфоПлюс», доопрацювати її відповідно до потреб архі-
вістів і здійснити промислову експлуатацію в архівну сферу. 
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До речі, в ІАС «ЕЛАРСИС» планується впровадити формат елект-
ронного документа, який Кабінет Міністрів України затвердить 
після 18 квітня 2018 року.

ДД. Юрію Славовичу, а чи достатньо на сьогодні в ЦДЕА 
України потужностей для зберігання електронних документів? 
Чи вдалося Вам реалізувати план щодо створення датацент ру, 
про який Ви розповідали минулого року?

Ю. К. Так, саме зараз триває робота зі створення захищеного 
дата-центру, який здатний зберігати електронну документацію 
обсягом понад 100 терабайтів. У найближчій перспективі це елект-
ронне сховище буде розширене, щоб забезпечити зберігання 
не лише електронних документів, а й оцифрованих паперових до-
кументів НАФ, які наразі зберігаються в державних архівах.

Після завершення пілотного проекту зазначене серверне 
та спеціалізоване програмне забезпечення, яке нині перебу-
ває на балансі Укрдержархіву, буде передано до ЦДЕА України.

До речі, у межах проекту ми плануємо впровадити систему 
електронного документообігу й в Укрдержархіві та установах, 
які належать до сфери його управління. Це буде ще одним важ-
ливим кроком до введення в архівній системі технологій елект-
ронного урядування, що дасть змогу наблизитися до європей-
ських стандартів розвитку інформаційного суспільства.

ДД. Отже, підбиваючи підсумки нашої бесіди, можна кон
статувати, що нарешті «лід скреснув», і держава звернула ува
гу на проблему постійного зберігання електронних документів. 
Тож бажаємо Вам, Юрію Славовичу, щоб державна підтримка 
пілотного проекту була постійною та вагомою, а перші кроки 
на шляху до його втілення — вдалими й результативними!

Ю. К. Щиро дякую!  

Підготувала ОКСАНА БЕЗВЕРХОВА

Стаття з теми.
Історія, здо-

бутки, плани: 
інтерв’ю з дирек-
тором Централь-
ного державного 

електронного 
архіву України. 
ДД № 6, 2017, 
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