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Консолідуват и країну можна винят ково на засадах іст оричної правди, яка досі криєт ься в
архівах. Наше завдання – максимально відкрит и і полегшит и дост уп громадян до
мат еріалів, здат них об’єднат и й оздоровит и українське суспільст во. Про це за підсумками
наради з пит ань ф ункціонування Державної архівної служби т а розвит ку архівної справи
заявив Віце-прем’єр-мініст р України Олександр Сич.
Віце-прем’єр-мініст р підкреслив, що віт чизняна архівна галузь має чималий пот енціал,
який пот ребує сист емної державної допомоги і підт римки. «За відповідного державного
сприяння Укрдержархів не лише збереже національну пам'ят ь, але й забезпечит ь
еф ект ивніст ь реф ормування гуманіт арної сф ери в цілому», - наголосив урядовець.
У ході наради експерт и висловили ст урбованіст ь анонсованими у медіа перспект ивами
реорганізації Державної архівної служби. «Намірами ліквідації Укрдержархіву як
цент рального органу виконавчої влади ст урбована не лише віт чизняна експерт на
громадськіст ь, але й міжнародна архівна спільнот а, зокрема Міжнародна рада архівів, до
складу якої входит ь Укрдержархів. За ілюзорною економією кошт ів криют ься сут т єво
більші ризики: вт рат а конт ролю над документ от воренням у державі, розірвання
міжнародних угод, руйнування верт икалі архівних уст анов, зниження якост і експерт изи
цінност і документ ів, порушення цент ралізованих інф ормаційних пот оків т ощо», попередила заст упник голови Державної архівної служби України Ольга Музичук.
У свою чергу, заст упник мініст ра юст иції Ігор Бондарчук запевнив присут ніх у підт римці
його відомст вом ідеї збереження Укрдержархівом ст ат усу цент рального органу
виконавчої влади. «Ми не лише всіляко підт римуємо нинішній ст ат ус Державної архівної
служби України, але й гот ові підт римат и законодавчі зміни, необхідні для його зміцнення і
посилення еф ект ивност і управління архівною галуззю», - наголосив Бондарчук.
«В архівної справи наразі вист ачає викликів, на які маємо реагуват и гурт ом. Серед них і
розсекречення архівів, і відновлення національної пам’ят і, і загрози архівам у регіонах,
охоплених сепарат ист ською маячнею, і ф акт и знищення документ ів в обласних архівах
СБУ, і відсут ніст ь кошт ів на елемент арну охорону, і необхідніст ь підсилення галузі
проф есійними кадрами, і, найголовніше, вироблення концепції розвит ку архівної справи.
Усе це не можна відкладат и на завт ра – ідет ься не лише про рівень цивілізованост і
держави, але й виживання», - підсумував Олександр Сич.

