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Пріоритетом для сфери архівної справи, діловодства та страхового фонду документації є
збереження та підтримка української ідентичності, наповнення та подальше формування
Національного архівного фонду, запровадження електронного документообігу, загалом
розширення доступу до архівних документів. Про це йшла мова під час розширеного засідання
колегії Державної архівної служби України, присвяченого підсумкам минулого року та завданням
на 2015 рік, яке відбулося у Мін’юсті.

На колегії зазначалось, що архівні установи виконали завдання з комплектування всіма видами
документів. На постійне зберігання надійшло 406 946 од. зб., з них 396 227 од. зб. управлінської
документації, 3 333 од. зб. документів особового походження, 5 494 од. зб. науково-технічної
документації, 1 892 од. зб. кіно-, фото-, фоно-, відеодокументів. Крім того, прийнято 119 488 од.
зб. з кадрових питань (особового складу) від ліквідованих підприємств, установ та організацій.

У 2014 році спільно з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади
розроблено та затверджено 8 галузевих програм, доповнень до галузевих програм формування
Страхового Фонду документації та 8 регіональних програм створення СФД.

Архівними установами також завершено розробку 6 науково-дослідних тем та 84 методичних
посібники.

Упродовж 2014 р. виконано 50 847 тематичних запитів, 28 274 запитів за актами цивільного
стану, 1 793 генеалогічні запити, розглянуто 255 638 запитів соціально-правового характеру.
Читальні зали архівних установ відвідало 23 378 користувачів, у тому числі 748 іноземних
дослідників.

Архівними установами було також підготовлено 1 516 виставок фото- та архівних документів.

Кількість засекречених архівних документів зменшилася до 0,18 % від загальної кількості
документів Національного архівного фонду.

Укрдержархівом плануються до підписання проекти міжнародних договорів міжвідомчого
характеру в архівній сфері з державними архівними службами Литовської Республіки,
Латвійської Республіки, Республіки Молдова, Турецької Республіки, Фінляндської Республіки,
Сербії, Португальської Республіки, Республіки Кіпр, Алжирської Народної Демократичної
Республіки.

Участь у розширеному засіданні колегії взяли Голова Державної архівної служби України Тетяна
Баранова, Перший заступник Голови Державної архівної служби України Іван Кісіль, заступник
Голови Державної архівної служби України Ігор Бондарчук, директор ЦДАМЛМ Олена Чижова,
директор УНДІАСД Олександр Гаранін, Голова Українського інституту національної пам’яті
Володимир В’ятрович, інші.
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