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ЗВІТ 

про роботу Центрального державного електронного архіву України 

за 2015 рік  

 

1.2. Протягом звітного періоду Центральний державний електронний 

архів України (далі – ЦДЕА України) здійснював заходи щодо виконання 

законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про 

електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний 

цифровий підпис», а також постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів 

України та наказів, доручень Державної архівної служби України (далі – 

Укрдержархів) у сфері архівної справи. 

Основні засади та принципи функціонування ЦДЕА України 

визначаються Положенням про Центральний державний електронний архів 

України і спрямовані на виконання завдань і функцій держави з управління 

архівною справою та діловодством, забезпеченні обліку, збереженості 

електронних документів Національного архівного фонду (далі – НАФ) та 

електронних інформаційних ресурсів і використання їх інформації. 

Одним з пріоритетних напрямів діяльності ЦДЕА України у 2015 році 

було комплектування, зокрема, тривала робота щодо створення колекцій веб-

сайтів, як однієї з важливих складових електронної спадщини України, 

приймання та науково-технічного опрацювання документів особового 

походження в електронній формі, а також приймання на зберігання 

електронних інформаційних ресурсів, що створені у діяльності установ, 

підприємств, організацій, які перебувають у процесі реорганізації або ліквідації. 

1.4. Діяльність дорадчих органів ЦДЕА України у звітний період 

відбувалася у відповідності до затверджених планів їх роботи. 

Протягом 2015 року відбулося вісім засідань колегії ЦДЕА України, на 

яких розглянуто наступні питання: 

– Про підсумки фінансово-економічної діяльності та стан фінансової-

бюджетної дисципліни Центрального державного електронного архіву України 

за 2014 рік (доповідач – головний спеціаліст фінансово-економічного відділу 

Варченко Н. А.); 

– Про стан функціонування та інформаційний супровід офіційного веб-

сайта Центрального державного електронного архіву України за IІ півріччя 

2014 року (доповідач – завідувач сектора використання інформації документів 

Паламарчук Л. В.); 
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– Про здійснення заходів щодо охорони праці в Центральному 

державному електронному архіві України (доповідач – в.о. директора архіву 

Ковтанюк Ю.С.); 

– Про надання платних послуг Центральним державним електронним 

архівом України (доповідач – в.о. директора архіву Ковтанюк Ю.С. ); 

– Про підсумки роботи Центрального державного електронного архіву 

України за 2014 рік та пріоритети розвитку на 2015 рік (доповідач – в.о. 

директора ЦДЕА України Ковтанюк Ю.С. Співдоповідачі – начальник відділу 

формування НАФ та діловодства Кручініна Т. Г., головний спеціаліст відділу 

забезпечення збереженості та обліку Волкогон О.О., завідувач сектора 

використання інформації документів Паламарчук Л.В., головний спеціаліст 

відділу інформаційних технологій Фіткулін О.Т.);  

– Про виконання планових завдань Центрального державного електронного 

архіву у І кварталі 2015 року (доповідач – заступник директора ЦДЕА України 

Паламарчук Л.В.); 

– Про результати проведення щорічної оцінки виконання державними 

службовцями покладених на них обов'язків і завдань (доповідач – головний 

спеціаліст сектора кадрової та режимно-секретної роботи Муравйова В.В.); 

– Про стан функціонування та інформаційний супровід внутрішнього веб-

сайта Центрального державного електронного архіву України (доповідач –

завідувач сектора використання інформації документів Карапозюк А.Л.); 

– Про вивчення питання стосовно можливості впровадження у 

Центральному державному електронному архіві України організації контролю 

виконання документів (завдань, доручень) за допомогою автоматизованої 

інформаційної системи (бази даних) (доповідач –головний спеціаліст відділу 

інформаційних технологій Фіткулін О.Т.); 

– Про підготовку та відзначення Дня охорони праці в Центральному 

державному електронному архіві України (доповідач – головний спеціаліст 

сектора кадрової та режимно-секретної роботи Муравйова В.В.); 

– Про стан виконання рішень попередніх колегій Центрального державного 

електронного архіву України у I півріччі 2015 року (доповідач – заступник 

директора ЦДЕА України Паламарчук Л.В.); 

– Про стан виконання антикорупційного законодавства в Центральному 

державному електронному архіві України у 2014 році (доповідач – завідувач 

сектора кадрової та режимно-секретної роботи Аблаєва Н.О.); 

– Про стан забезпечення збереженості архівних фондів у Центральному 

державному електронному архіві України у ІІ півріччі 2014 року – І півріччі 

2015 року (доповідач – начальник відділу забезпечення збереженості та обліку 

документів Чернятинська Ю. Г.); 

– Про проведення ініціативного документування Центральним державним 

електронним архівом України у І кварталі 2015 року (доповідач – начальник 

відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т. Г.); 

– Про стан усунення недоліків виявлених під час перевірки Рахунковою 

палатою ефективності використання коштів державного бюджету Центральним 
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державним електронним архівом України в 2013 році, I-III кварталах 2014 року 

(доповідач – директор ЦДЕА України Ковтанюк Ю.С.); 

– Про виконання планових завдань Центрального державного електронного 

архіву у ІI кварталі 2015 року (доповідач – заступник директора 

Паламарчук Л.В.); 

– Про здійснення заходів щодо організації цивільного захисту населення в 

Центральному державному електронному архіві України в II півріччі 2014 

року –  I півріччі 2015 року (доповідач – заступник директора Прохоренко Т.А.); 

– Про результати фінансово-господарської діяльності Центрального 

державного електронного архіву України у I півріччі 2015 року (доповідач –

 начальник фінансово-економічного відділу Варченко Н.А.); 

– Про роботу Центрального державного електронного архіву України із 

засобами масової інформації в IV кварталі 2014 року – I півріччі 2015 року 

(доповідач – завідувач сектора використання інформації документів 

Карапозюк А.Л.); 

– Про стан обліку в Центральному державному електронному архіві 

України у IV кварталі 2014 року – III кварталі 2015 року (доповідач – начальник 

відділу забезпечення збереженості та обліку документів Чернятинська Ю. Г.); 

– Про результати впровадження та застосування вільного програмного 

забезпечення у Центральному державному електронному архіві України 

(доповідач – в.о. начальника відділу інформаційних технологій Вороной С.І.); 

– Про організацію роботи з кадровим резервом у Центральному державному 

електронному архіві України у 2015 році (доповідач – завідувач сектора 

кадрової та режимно-секретної роботи Аблаєва Н. О.); 

– Про стан пожежної безпеки у Центральному державному електронному 

архіві України в ІІ півріччі 2014 року та І півріччя 2015 року (доповідач –

 заступник директора Прохоренко Т. А.); 

– Про виконання планових завдань в Центральному державному 

електронному архіві України у IІI кварталі 2015 року (доповідач – заступник 

директора Прохоренко Т.А.); 

– Про стан функціонування та інформаційний супровід офіційного веб-

сайта Центрального державного електронного архіву України у 2015 році 

(доповідач – завідувач сектора використання інформації документів 

Карапозюк А.Л.); 

– Про підготовку проекту бюджетного запиту Центрального державного 

електронного архіву України на 2016 рік (доповідач – завідувач фінансово-

економічного сектора Варченко Н.А.); 

– Про виконання планових завдань Центрального державного електронного 

архіву в ІV кварталі 2015 року (доповідач – заступник директора 

Прохоренко Т.А.); 

– Про результати комплектування Центрального державного електронного 

архіву України у 2015 році (доповідач – начальник відділу формування НАФ та 

діловодства Кручініна Т. Г.); 
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– Про стан виконання рішень попередніх колегій Центрального державного 

електронного архіву України у II півріччі 2015 року (доповідач – заступник 

директора Прохоренко Т.А.); 

– Про стан кадрової роботи в Центральному державному електронному 

архіві України у 2015 році (доповідач – завідувач сектора кадрової та режимно-

секретної роботи Аблаєва Н.О.); 

– Про підсумки роботи Центрального державного електронного архіву 

України із запитами та зверненнями громадян у 2015 році (доповідач –

 завідувач сектора використання інформації документів Карапозюк А.Л.); 

– Про стан нормативно-методичного забезпечення діяльності Центрального 

державного електронного архіву України у 2015 році (доповідач – начальник 

відділу забезпечення збереженості та обліку документів Чернятинська Ю.Г.); 

– Про схвалення Плану розвитку архівної справи Центрального державного 

електронного архіву на 2016 рік (доповідач – заступник директора 

Прохоренко Т.А.). 

За результатами розгляду вищезазначених питань прийнято 33 рішення 

колегії, з яких 14 введено в дію наказами директора ЦДЕА України. 

Протягом 2015 року відбулося дев’ять засідань науково-методичної ради 

(далі – НМР) ЦДЕА України, на яких розглянуто наступні питання: 

– Про схвалення програми дослідження теми «Зміни до «Норм часу і 

виробітку на додаткові види робіт, що виконуються в Центральному 

державному електронному архіві України, до Типових норм, затверджених 

наказом Держкомархіву України від 08.02.2008 № 22», що затверджені наказом 

ЦДЕА України від 03.03.2012 № 14» (доповідач – заступник директора 

Ковтанюк Ю.С.); 

– Про схвалення Плану хронометражу виконання нових додаткових видів 

робіт, що виконуються в ЦДЕА України (доповідач – в.о. директора Ковтанюк 

Ю.С.); 

– Про розгляд Змін до «Норм часу і виробітку на додаткові види робіт, що 

виконуються в Центральному державному електронному архіві України, до 

Типових норм, затверджених наказом Держкомархіву України від 08.02.2008 

№ 22», що затверджені наказом ЦДЕА України від 03.03.2012 № 14 (доповідач 

– в.о. директора Ковтанюк Ю.С.); 

– Про розгляд проекту статті «Організація робочого місця архівіста на 

базі вільного програмного забезпечення в Україні» (до науково-практичного 

журналу «Архіви України») (доповідач – головний спеціаліст відділу 

інформаційних технологій Фіткулін О.Т.); 

– Про виконання плану науково-дослідної та методичної роботи 

Центрального державного електронного архіву України у I кварталі 2015 року 

(доповідач – в.о. директора Ковтанюк Ю.С.); 

– Про виконання плану впровадження наукових і методичних розробок 

Центрального державного електронного архіву України у I кварталі 2015 року 

(доповідач – в.о. директора Ковтанюк Ю.С.); 



5 

 

 

– Проект нової редакції Регламенту функціонування внутрішнього веб-

сайта Центрального державного електронного архіву України (доповідач – 

завідувач сектора використання інформації документів Паламарчук Л.В.); 

– Про розгляд відповідей на запитання читачів щодо візування документів у 

системі електронного документообігу та ознайомлення з наказами під підпис у 

системах електронного документообігу (до журналу «Діловодство та 

документообіг») (доповідач – директор ЦДЕА України Ковтанюк Ю.С.); 

– Про розгляд проекту другої редакції статті «Організація робочого місця 

архівіста на базі вільного програмного забезпечення в Україні» (до науково-

практичного журналу «Архіви України») (доповідач – головний спеціаліст 

відділу інформаційних технологій Фіткулін О.Т.); 

– Про розгляд проекту нової редакції Регламенту функціонування 

офіційного веб-сайта Центрального державного електронного архіву України  

(доповідач – завідувач сектора використання інформації документів 

Карапозюк А.Л.); 

– Про виконання плану науково-дослідної та методичної роботи 

Центрального державного електронного архіву України у II кварталі 2015 року 

(доповідач – заступник директора Паламарчук Л.В.); 

– Про виконання плану впровадження наукових і методичних розробок 

Центрального державного електронного архіву України у II кварталі 2015 року 

(доповідач – заступник директора Паламарчук Л.В.); 

– Про розгляд проекту Регламенту контролю виконання документів 

(завдань, доручень) в Центральному державному електронному архіві України 

за допомогою інформаційної (автоматизованої) системи (доповідач – завідувач 

сектора кадрової та режимно-секретної роботи Аблаєва Н.О.); 

– Про виконання плану впровадження наукових і методичних розробок 

Центрального державного електронного архіву України у III кварталі 2015 року 

(доповідач – заступник директора Паламарчук Л.В.); 

– Про розгляд проекту статті «Створення архівних колекцій веб-сайтів у 

межах ініціативного документування в ЦДЕА України» (до науково- 

практичного журналу «Архіви України») (доповідач – начальник відділу 

забезпечення збереженості та обліку документів Чернятинська Ю. Г.); 

– Про розгляд науково-методичної теми «Автоматизація роботи з 

реєстраційно- контрольними картками веб-сайтів, що приймаються на постійне 

зберігаються до Центрального державного електронного архіву України. 

Методичні рекомендації» (перша редакція) (доповідач – головний спеціаліст 

відділу забезпечення збереженості та обліку документів Волкогон О.О.); 

– Про розгляд науково-методичної теми «Оцінка фізичного стану архівних 

документів». Методичні рекомендації щодо використання бази даних» (перша 

редакція) (доповідач – провідний архівіст відділу інформаційних технологій 

Купрунець Т.Я.); 

– Про розгляд науково-методичної теми «Організація роботи з документами 

особового походження в електронній формі в Центральному державному 

електронному архіві України. Методичні рекомендації» (друга редакція) 
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(доповідач – начальник відділу формування НАФ та діловодства 

Кручініна Т. Г.); 

– Про розгляд науково-методичної теми «Оцінка фізичного стану архівних 

документів». Методичні рекомендації щодо використання бази даних» (друга 

редакція) (доповідач – провідний архівіст відділу інформаційних технологій 

Купрунець Т.Я.); 

– Про розгляд науково-методичної теми «Автоматизація роботи з 

реєстраційно-контрольними картками веб-сайтів, що приймаються на постійне 

зберігання до Центрального державного електронного архіву України. 

Методичні рекомендації» (друга редакція) (доповідач – головний спеціаліст 

відділу забезпечення збереженості та обліку документів Волкогон О.О.); 

– Про виконання плану науково-дослідної та методичної роботи 

Центрального державного електронного архіву України у ІІІ кварталі 2015 року 

(доповідач – заступник директора Паламарчук Л.В.); 

– Про розгляд проекту статті «Доступ до архівних документів в сучасних 

умовах. Досвід Нідерландів» (до всеукраїнського тижневика «Культура і 

життя») (доповідач – заступник директора Паламарчук Л.В.); 

– Про розгляд науково-методичної теми «Особливості роботи з 

документами особового походження в електронній формі в Центральному 

державному електронному архіві України. Методичні рекомендації» (третя 

редакція) (доповідач – начальник відділу формування НАФ та діловодства 

Кручініна Т. Г.); 

– Про виконання плану науково-дослідної та методичної роботи 

Центрального державного електронного архіву України у 2015 році (доповідач 

– начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів 

Чернятинська Ю. Г.); 

– Про виконання плану впровадження наукових і методичних розробок 

Центрального державного електронного архіву України у 2015 році (доповідач 

– начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів 

Чернятинська Ю. Г.); 

– Про розгляд плану науково-дослідної та методичної роботи Центрального 

державного електронного архіву України на 2016 рік (доповідач – начальник 

відділу забезпечення збереженості та обліку документів Чернятинська Ю. Г.). 

Робота за усіма темами у 2015 року проводилася за планами їх виконання, 

що затверджені директором ЦДЕА України. 

Науково-методичну тему «База даних «Оцінка фізичного стану архівних 

документів». Методичні рекомендації щодо використання бази даних» схвалено 

протоколом засідання НМР ЦДЕА України від 20.11.2015 № 8 та подано на 

розгляд Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву (вих. від 28.12.2015). 

Протягом 2015 року відбулося шість засідань експертно-перевірної 

комісії (далі – ЕПК) ЦДЕА України, на яких розглянуто наступні питання: 

– Про розгляд звіту про роботу експертно-перевірної комісії 

Центрального державного електронного архіву України за 2014 рік (доповідач – 

в.о. директора Ковтанюк Ю.С.); 
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– Про результати технічної перевірки та розгляд протоколів технічної 

перевірки локальних копій веб-сайтів архівної колекції «До 70-ї річниці 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» за результатами 

ініціативного документування (доповідач – головний спеціаліст відділу 

інформаційних технологій Фіткулін О.Т.); 

– Про розгляд доповнення до історичної довідки веб-сайта «Союз 

Народна Пам'ять», який планується включити до архівної колекції «До 70-ї 

річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» за 

результатами ініціативного документування (доповідач – головний спеціаліст 

відділу формування НАФ та діловодства Чернятинська Ю. Г.); 

– Про результати проведення експертизи цінності у процесі 

комплектування архівної колекції «До 70-ї річниці Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні 1941-1945 років» та розгляд експертних висновків локальних 

копій веб-сайтів архівної колекції (доповідач – головний спеціаліст відділу 

формування НАФ та діловодства Чернятинська Ю. Г); 

– Про розгляд списку веб-сайтів, прийнятих на постійне зберігання до 

ЦДЕА України, за результатами ініціативного документування «До 70-ї річниці 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» (доповідач – начальник 

відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т. Г.); 

– Про результати технічної перевірки та розгляд протоколу технічної 

перевірки документів особового походження в електронній формі, переданих 

Тримбачем С.В. (доповідач – головний спеціаліст відділу інформаційних 

технологій Фіткулін О.Т.); 

– Про розгляд попереднього списку веб-сайтів, які бажано взяти на 

постійне зберігання до ЦДЕА України, за результатами ініціативного 

документування «Краєзнавство та народне мистецтво України» (доповідач  –  

начальник відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т. Г.); 

– Про розгляд історичних довідок веб-сайтів, які планується включити в 

архівну колекцію «Краєзнавство та народне мистецтво України» за 

результатами ініціативного документування (доповідач – головний спеціаліст 

відділу формування НАФ та діловодства Чернятинська Ю. Г.); 

– Про результати проведення експертизи цінності документів та розгляд 

описів справ постійного зберігання та з кадрових питань за 2009-2010 роки 

сектора кадрової та режимно-секретної роботи та опису справ постійного 

зберігання керівництва ЦДЕА України за 2009-2010 роки (доповідач – завідувач 

сектором кадрової та режимно-секретної роботи Романчук Н.В.); 

– Про розгляд списку юридичних осіб – джерел формування 

Національного архівного фонду, які передають документи до Центрального 

державного електронного архіву України (список джерел комплектування 

ЦДЕА України) (доповідач – начальник відділу формування НАФ та 

діловодства Кручініна Т. Г.); 

– Про розгляд списку фізичних осіб – джерел формування Національного 

архівного фонду, які передають документи до Центрального державного 

електронного архіву України (список джерел комплектування ЦДЕА України) 



8 

 

 

(доповідач – начальник відділу формування НАФ та діловодства 

Кручініна Т. Г.); 

– Про розгляд опису № 1 архівних електронних інформаційних ресурсів, 

що підлягають постійному зберіганню, архівної колекції «До 70-ї річниці 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» (доповідач – начальник 

відділу забезпечення збереженості та обліку документів Чернятинська Ю. Г.); 

– Про розгляд попереднього списку № 2 веб-сайтів, які бажано взяти на 

постійне зберігання до ЦДЕА України, за результатами ініціативного 

документування «Краєзнавство та народне мистецтво України» (доповідач – 

начальник відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т. Г.); 

– Про розгляд історичної довідки веб-сайта «Національний заповідник 

«Хортиця», який планується включити до архівної колекції «Краєзнавство та 

народне мистецтво України» за результатами ініціативного документування 

(доповідач – начальник відділу формування НАФ та діловодства 

Кручініна Т. Г.); 

– Про розгляд опису № 2 первинного розбирання документів та висновку 

№ 2 на документи особового походження в електронній формі передані 

Тримбачем С.В. (доповідач – начальник відділу формування НАФ та 

діловодства Кручініна Т. Г.); 

– Про результати технічної перевірки та розгляд протоколу технічної 

перевірки електронного інформаційного ресурсу Державної установи 

«Український центр інформаційних технологій та Національного Реєстру» 

Міністерства охорони здоров’я України (доповідач – головний спеціаліст 

відділу інформаційних технологій Фіткулін О.Т.); 

– Про розгляд історичної довідки Державної установи «Український 

центр інформаційних технологій та Національного Реєстру» Міністерства 

охорони здоров’я України (доповідач – начальник відділу формування НАФ та 

діловодства Кручініна Т. Г.); 

– Про результати технічної перевірки та розгляд протоколу технічної 

перевірки офіційного веб-сайту Державної служби з питань захисту 

персональних даних (доповідач – головний спеціаліст відділу інформаційних 

технологій Фіткулін О.Т.); 

– Про розгляд історичної довідки Державної служби з питань захисту 

персональних даних (доповідач – начальник відділу формування НАФ та 

діловодства Кручініна Т. Г.); 

– Про результати проведення технічної перевірки та розгляд звіту 

технічної перевірки архівної електронної справи «Новини України та світу 

«УКРІНФОРМ», переданої Центральним державним архівом вищих органів 

влади та управління України (доповідач – головний спеціаліст відділу 

інформаційних технологій Фіткулін О.Т.); 

– Про результати проведення експертизи цінності документів та розгляд 

опису справ постійного зберігання за 2009-2010 роки відділу формування НАФ 

та діловодства (доповідач – начальник відділу формування НАФ та діловодства 

Кручініна Т. Г.); 
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– Про розгляд форми протоколу технічної перевірки фотодокументів 

ЦДЕА України постійного зберігання (доповідач – головний спеціаліст відділу 

інформаційних технологій Фіткулін О.Т.); 

– Про розгляд акта про результати експертизи цінності документів в 

електронній формі, переданих Тримбачем С.В. (доповідач – начальник відділу 

формування НАФ та діловодства Кручініна Т. Г.); 

– Про розгляд проекту акта приймання-передавання документів особового 

походження в електронній формі на постійне зберігання Тримбача С. В. 

(доповідач – начальник відділу формування НАФ та діловодства 

Кручініна Т. Г.); 

– Про розгляд акта про знищення документів особового походження в 

електронній формі, які не мають культурної цінності та не підлягають 

постійному зберіганню у ЦДЕА України (доповідач – начальник відділу 

формування НАФ та діловодства Кручініна Т. Г.); 

– Про розгляд історичної довідки Державної архівної служби України 

(доповідач – начальник відділу формування НАФ та діловодства 

Кручініна Т. Г.); 

– Про розгляд історичної довідки Державної служби з питань протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань (доповідач – 

начальник відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т. Г.); 

– Про результати технічної перевірки та розгляд протоколу технічної 

перевірки фотодокументів ЦДЕА України за 2009-2010 роки (доповідач – 

головний спеціаліст відділу інформаційних технологій Фіткулін О. Т.); 

– Про результати проведення експертизи цінності документів та розгляд 

описів справ постійного зберігання відділу забезпечення збереженості та обліку 

документів за 2009-2010 роки (доповідач – начальник відділу забезпечення 

збереженості та обліку документів Чернятинська Ю. Г.); 

– Про результати проведення експертизи цінності фотодокументів в 

електронній формі, створених ЦДЕА України за 2009-2010 роки (доповідач – 

завідувач сектора використання інформації документів Карапозюк А. Л.); 

– Про розгляд Інструкції з діловодства в Центральному державному 

електронному архіві України (доповідач – завідувач сектора кадрової та 

режимно-секретної роботи Аблаєва Н. О.); 

– Про результати технічної перевірки та розгляд протоколу технічної 

перевірки електронних інформаційних ресурсів, переданих Державною 

архівною службою України (доповідач – начальник відділу формування НАФ 

та діловодства Кручініна Т. Г.); 

– Про розгляд експертних висновків на електронні інформаційні 

ресурси, переданих Державною архівною службою України, поданих на 

розгляд ЕПК ЦДЕА України (доповідач – начальник відділу формування НАФ 

та діловодства Кручініна Т. Г.); 

– Про розгляд опису № 1 «Електронні інформаційні ресурси Державної 

архівної служби України» за 2000-2015 роки (доповідач – начальник відділу 

формування НАФ та діловодства Кручініна Т. Г.); 
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– Про розгляд опису № 2 документів в електронній формі, що 

підлягають постійному зберіганню, переданих Тримбачем С. В. (доповідач – 

начальник відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т. Г.); 

– Про результати технічної перевірки та розгляд протоколу технічної 

перевірки електронних інформаційних ресурсів, переданих Державною 

службою України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально 

небезпечних захворювань (доповідач – начальник відділу формування НАФ та 

діловодства Кручініна Т. Г.); 

–  Про результати проведення експертизи цінності документів та розгляд 

описів справ постійного зберігання та з кадрових питань за 2009-2010 роки 

фінансово-економічного сектора ЦДЕА України (доповідач – завідувач 

фінансово-економічного сектора Варченко Н.А.); 

– Про розгляд експертного висновку на електронні інформаційні 

ресурси, передані Державною службою України з питань протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань (доповідач –

 головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства  

Бондаревська Л. О.); 

– Про розгляд опису № 1 електронних інформаційних ресурсів, 

переданих Державною службою України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 

та інших соціально небезпечних захворювань, що підлягають постійному 

зберіганню (доповідач – начальник відділу формування НАФ та діловодства  

Кручініна Т. Г.); 

– Про розгляд попереднього списку веб-сайтів, які бажано взяти на 

постійне зберігання до ЦДЕА України, за результатами ініціативного 

документування «Українська діаспора у світі» (доповідач – начальник відділу 

формування НАФ та діловодства  Кручініна Т. Г.); 

– Про розгляд тем ініціативного документування на 2016 рік (доповідач –

 головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства 

Бондаревська Л. О.); 

– Про розгляд зведених описів справ Центрального державного 

електронного архіву України за 2009-2010 роки (доповідач – начальник відділу 

формування НАФ та діловодства Кручініна Т. Г.); 

– Про розгляд акта про вилучення для знищення документів, не внесених 

до Національного архівного фонду Центрального державного електронного 

архіву України за 2009-2010 роки (доповідач – начальник відділу формування 

НАФ та діловодства Кручініна Т. Г.); 

– Про розгляд опису №1 документів в електронній формі «Літопис 

аудіовізуальних документів ЦДЕА України» (доповідач – завідувач сектора 

використання інформації документів Карапозюк А. Л.); 

– Про розгляд зведеної номенклатури справ на 2016 рік Центрального 

державного електронного архіву України (доповідач – завідувач сектора 

кадрової та режимно-секретної роботи Аблаєва Н.О.); 
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– Про розгляд плану роботи експертно-перевірної комісії Центрального 

державного електронного архіву України на 2016 рік (доповідач – начальник 

відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т. Г.). 

Діяльність дорадчих органів у звітний період відбувалася у 

відповідності до затверджених планів їх роботи. 

1.5. У 2015 року велася робота щодо участі ЦДЕА України у підготовці 

проектів нормативно-правових актів, які стосуються унормування роботи із 

електронними документами в Україні та їх підготовки до передачі на архівне 

зберігання на виконання ініціатив уряду та Укрдержархіву. Так, зокрема, на 

доручення керівництва Укрдержархіву директор архіву Ковтанюк Ю.С. надавав 

методичну та консультативну допомогу по розробці проекту нормативно-

правового акту «Порядок приймання-передавання електронних документів до 

державних архівних установ та архівних відділів міських рад». 

1.7. Працівники ЦДЕА України брали активну участь у роботі нарад, 

семінарів, конференцій, круглих столів, виставок: 

– у рамках проведення заходів до Дня соборності України 22.01.2015 

директор архіву Ус О. М. та завідувач сектора використання інформації 

документів Паламарчук Л. В. взяли участь у кінолекторії, організованому 

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, на якому було презентовано 

кінофільм «Ми – українці. Символи нашої волі» (2011) та фрагмент з 

кінофільму «Документи епохи» (1929) про події, що передували проголошенню 

Акту Злуки; 

– головний спеціаліст відділу інформаційних технологій Фіткулін О. Т. 

взяв участь у науковому семінарі «Організація науково-дослідної роботи», що 

відбувся 02.02.2015 в читальному залі Державної наукової архівної бібліотеки;  

– 21.05.2015 працівники ЦДЕА України взяли участь у конференції 

«Модернізація державного управління. Впровадження технологій електронного 

урядування», що проводив ІТ-Консорціум «Intecracy Group»; 

– 09.07.2015 працівники ЦДЕА України взяли участь у відкритій зустрічі 

зі студентами Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка та 

громадськістю на тему: «Збережена пам'ять - відкрите суспільство», що була 

організована Укрдержархівом спільно з Спілкою архівістів України; 

– заступник директора ЦДЕА України Паламарчук Л.В. та провідний 

архівіст відділу інформаційних технологій Джумко А.В. 17.09.2015 взяли 

участь у конференції «IBM SolutionsConnect 2015: Скористайтесь моментом! 

Пориньте у світ технологій нового покоління»; 

– 24.09.2015 працівники відділу інформаційних технологій архіву взяли 

участь у виставці «MUK-EXPO 2015»; 

– 29.09.2015 заступник директора ЦДЕА України Паламарчук Л.В. взяла 

участь у засіданні круглого столу з питань функціонування електронного 

цифрового підпису в Україні, що був організований Європейською Бізнес 

Асоціацією; 
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– заступник директора ЦДЕА України Паламарчук Л.В. взяла участь у 

засіданні круглого столу «Управління Інтернетом на глобальному рівні та 

позиція України», який відбувся 15 жовтня 2015 року; 

– 21.10.2015 працівники ЦДЕА України відвідали семінар «Oracle 

Docflow АСКОД», присвячений рішенням у різних галузях на основі системи 

електронного документообігу «АСКОД» та системи керування базами даних 

«Oracle»; 

– завідувач сектора кадрової та режимно-секретної роботи Аблаєва Н.О. 

22.10.2015 взяла участь у «Всеукраїнському Кадровому Конгресі – 2015»; 

– 23.10.2015 заступник директора ЦДЕА України Паламарчук Л.В. та 

завідувач сектора використання інформації документів Карапозюк А.Л. взяли 

участь у відкритті виставки документів, присвяченої 70-й річниці створення 

Організації Об’єднаних Націй, що відбулася в Центральному державному архіві 

громадських об`єднань України; 

– 28.10.2015 начальник відділу забезпечення збереженості та обліку 

документів Чернятинська Ю.Г. та завідувач сектора використання інформації 

документів Карапозюк А.Л. взяли участь у відкритті документальної виставки 

«Громадсько-політичні організації української еміграції у боротьбі за 

незалежність», що відбулася у читальному залі Центрального державного 

архіву зарубіжної україніки»; 

– начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів 

Чернятинська Ю.Г. та завідувач сектора використання інформації документів 

Карапозюк А.Л. 27 листопада 2015 року взяли участь у ІIІ щорічному 

міжнародному науково-практичному семінарі «Оцифроване надбання: 

збереження, доступ, репрезентація», що відбувся в Державному політехнічному 

музеї при НТУУ «КПІ»; 

– 03.12.2015 провідний архівіст відділу інформаційних технологій 

Джумко А.В. взяв участь у семінарі «Сучасні тенденції розвитку і 

впровадження ефективних інженерних рішень в області гарантованого 

електроживлення та клімату від компанії «М-інфо»; 

– начальник відділу інформаційних технологій Вороной С.І. взяв участь у 

семінарі на тему: «Відкриті дані: особливості оприлюднення та можливості 

використання», що відбувся 17 грудня 2015 року за сприяння Державного 

агентства з питань електронного урядування України.  

ЦДЕА України тісно співпрацював із ЦДКФФА України 

ім. Г. С. Пшеничного та Центральним державним архівом вищих органів влади 

та управління України у питаннях приймання на зберігання, обліку документів 

в електронній формі, а також формуванню справ фондів. 

У центрі уваги ЦДЕА України перебувало питання унормування роботи з 

електронними документами та впровадження нормативно-правового акту 

«Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх 

підготовки до передавання на архівне зберігання» (далі − Порядок), 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.11.2014 за № 1421/26198 у 
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практику роботи органів державної влади та державних архівів. Зокрема, 

директор ЦДЕА України Ковтанюк Ю.С., як один з співрозробників Порядку, 

взяв участь у наступних заходах: 

– 26.02.2015 у семінарі щодо впровадження Порядку роботи з 

електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на 

архівне зберігання, організованому Укрдержархівом для працівників державних 

архівних установ та виступив з доповіддю «Питання технічного регулювання 

роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 

передавання на архівне зберігання»;  

– 18.03.2015 виступив з лекцією «Організація роботи з електронними 

документами та їх підготовки до передавання на архівне зберігання» на 

навчальному семінарі з питань організації діловодства, що проводився для 

співробітників Національній академії державного управління при Президентові 

України; 

– 12.06.2015 у семінарі щодо впровадження Порядку роботи з 

електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на 

архівне зберігання, що був організований Державним архівом Київської області 

для працівників архівних установ та діловодних служб Київської області та 

виступив з доповіддю «Технічне регулювання роботи з електронними 

документами в діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне 

зберігання»; 

– 26.06.2015 у семінарі «Питання впровадження Порядку роботи з 

електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на 

архівне зберігання», що проводився для керівників та працівників 

Укрдержархіву, центральних державних архівів, державних архівів областей; 

– 02.07.2015 у нараді під головуванням заступника Міністра Кабінету 

Міністрів України Греби Р.В. щодо організації порядку роботи з електронними 

документами, в тому числі підготовки їх до передавання на архівне зберігання. 

На виконання абзацу 2 пункту 2 протокольного рішення зазначеної наради 

ЦДЕА України було підготовлено проект Концепції розвитку ЦДЕА України на 

2015-2020 рр., проект технічного завдання на створення автоматизованої 

системи «Електронний архів» ЦДЕА України, кошторис витрат на модернізацію 

інформаційно-телекомунікаційної системи ЦДЕА України для забезпечення 

впровадження пілотного проекту щодо створення єдиного юридично значимого 

електронного архіву; 

– 17.09.2015 у семінарі щодо впровадження Порядку роботи з 

електронними документами в діловодстві та їх підготовки до передавання на 

архівне зберігання, який був організований Інститутом підвищення кваліфікації 

керівних кадрів Національної академії державного управління при 

Президентові України; 

– 30.09.2015 у семінарі «Сучасне діловодство та архівна справа», що був 

організований Державною казначейською службою України та виступив з 

лекцією «Впровадження Порядку роботи з електронним документами у 

діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання».  
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Упродовж звітного періоду директор ЦДЕА України Ковтанюк Ю.С. 

взяв участь у заходах з питань розвитку електронного урядування, 

впровадження міжвідомчого електронного документообігу та розробки 

нового формату електронного документа, зокрема: 

– 23-25.02.2015 у зустрічі з експертами з Естонії, що працювали у Києві з 

урядовими установами України у межах діяльності експертної комісії 

Європейського Союзу TAIEX на запрошення Уряду України, та виступив від 

Укрдержархіву з питання зберігання електронних документів;  

– 29.07.2015 відбулася нарада щодо обговорення нового формату 

електронного документа, яка була організована Національною агенцією з 

питань електронного урядування та відбулася у межах впровадження системи 

електронної взаємодії органів виконавчої влади України; 

– 16.07.2015 під головуванням Міністра Кабінету Міністрів України 

Онищенко Г.В. відбулася нарада з питань впровадження міжвідомчого 

електронного документообігу; 

– 07.07.2015 відбулося засідання Міжгалузевої ради з питань розвитку 

електронного урядування; 

– 03.09.2015 у ЦДЕА України проведено робочу нараду щодо 

обговорення нового формату електронного документа, в якій взяли участь 

представники Укрдержархіву та працівники компанії «ТрансЛінк»; 

– 16.10.2015 відбулося засідання Тимчасової робочої групи з питань 

нормативно-правового забезпечення розвитку електронного урядування при 

Міжгалузевій раді з питань розвитку електронного урядування в Україні, на 

якому розглядалося питання підготовки проекту Концепції розвитку 

електронного урядування в Україні на період до 2020 року. 

2.1. В межах проведення заходів щодо поліпшення умов зберігання 

профільних документів створено відокремлене сховище носіїв інформації 

страхового фонду ЦДЕА України. 

2.2. Упродовж звітного періоду ЦДЕА України позапланово проводилася 

робота по формуванню фондів юридичних осіб, які перебувають у процесі 

реорганізації або ліквідації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів 

виконавчої влади». 

Прийнято на постійне зберігання до ЦДЕА України архівну електронну 

справу «newsar.7z», фонду № 5111 «Українське національне інформаційне 

агентство «Укрінформ», що знаходиться на обліку в ЦДАВО України. 

Створено фонди: 

– № 20 «Електронні інформаційні ресурси Державної архівної служби 

України», що складається з 3 од.зб.; 

– № 21 «Електронні інформаційні ресурси Державної служби ВІЛ-

інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань», що складається 

з 2 од.зб.; 
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– № 22 «Літопис аудіовізуальних документів Центрального державного 

електронного архіву України», що складається з 10 од.зб. 

3.1. Складено опис № 1 фонду № 13 « До 70-ї річниці Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні 1941-1945 років», що складається з описових статей до 5 

архівних копій веб-сайтів; 

Складено опис № 1 фонду № 20 «Електронні інформаційні ресурси 

Державної архівної служби України»; 

Складено опис № 1 фонду № 21 «Електронні інформаційні ресурси 

Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально 

небезпечних захворювань»; 

Складено опис № 2 фонду № 15 «Тримбач Сергій Васильович 

(р.н. 1950) – український кінознавець, історик кіно, заслужений діяч мистецтв 

України, лауреат Державної премії України ім. О. Довженка», що складається з 

описових статей до 98 документів особового походження в електронній формі; 

Складено опис № 1 справ постійного зберігання за 2009-2010 роки фонду 

№ 11 «Центральний державний електронний архів України»; 

Складено опис № 2-К справ з кадрових питань за 2009-2010 роки фонду 

№ 11 «Центральний державний електронний архів України; 

Складено опис № 1 фонду № 22 «Літопис аудіовізуальних документів 

Центрального державного електронного архіву України». 

Удосконалено описи архівних електронних інформаційних ресурсів, що 

підлягають постійному зберіганню фондів №№ 1-6.  

Підготовлено та зшито 48 справ фондів: 15 справ фондів №№ 1-10 та 

33 справи управлінської документації постійного зберігання та документів з 

кадрових питань ЦДЕА України за 2007-2008 роки. 
Усі дані архівних колекцій і прийнятих електронних інформаційних 

ресурсів внесені до облікової документації та до облікової бази даних ЦДЕА 

України. 

3.3.  Кімнату № 10 а обладнано під серверну – у звітний період завершено 

роботи по проведенню мережевих кабелів до кімнати № 10 а, демонтуванню 

мережевої шафи в кімнаті № 28 та розміщенню її в кімнаті № 10 а, перенесено 

серверне та комутаційне обладнання з кімнати № 28 до кімнати № 10 а, 

здійснено його налаштування. 

Проведено підбір оптимальної моделі моніторингу інформаційно-

комунікаційної системи ЦДЕА України та реалізація її методом налаштування 

комплексної системи моніторингу програмно апаратних засобів «Nagios». 

Підготовлено список першочергових апаратних та програмних засобів, 

необхідних для забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної 

системи ЦДЕА України, передано до фінансово-економічного відділу для 

врахування в бюджетному запиті на 2016 рік. 

На виконання наказу директора ЦДЕА України від 05.10.2015 № 148 « Про 

проведення інвентаризації програмного та апаратного забезпечення» проведено 

інвентаризацію програмного та апаратного забезпечення, що використовується 
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у ЦДЕА України та за результатами складено акт, який затверджено 

директором архіву. 

Архівом надавалася консультаційна допомога працівникам 

Укрдержархіву щодо належного функціонування пропускної системи 

Укрдержархіву «Золоті Ворота 2000». 

На виконання доручень керівництва Укрдержархіву ЦДЕА України: 

– підготовлено пропозиції щодо створення відомчої електронної пошти 

Державної архівної служби України, зокрема, розроблено проекти Положення 

про відомчу електронну пошту Державної архівної служби України та 

Інструкції з налаштування та роботи з поштовою скринькою відомчої 

електронної пошти Державної архівної служби України; 

– проведено дослідження офіційних веб-сайтів та поштових серверів 

державних архівних установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву, 

щодо виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

використання доменних імен державними органами в українському сегменті 

Інтернету» від 21.10.2015 № 851. За результатами дослідження підготовлено 

лист (вих. № 01/271 від 20.11.2015), який направлено до Укрдержархіву; 

– упродовж ІІІ-ІV кварталів 2015 року здійснювалось оновлення 

інформації на веб-сайтах : Державного департаменту страхового фонду 

документації Укрдержархіву, УНДІАСД, ЦДІАК України (м. Київ), ЦДАМЛІ 

України, державних архівів Волинської, Чернігівської, Чернівецької, 

Донецької, Тернопільської областей (на виконання доручення Укрдержархіву 

від 24.07.2015 № 01.1/1/2572 «Про оновлення інформації на офіційних веб-

сайтах Державного департаменту страхового фонду документації 

Укрдержархіву та архівних установ»); 

– введено в експлуатацію сервіс відомчої електронної пошти 

Укрдержархіву ach.gov.ua на базі технічного вузла Міністерства юстиції 

України. 

Упродовж 2015 року здійснювалася постійна підтримка функціонування 

внутрішнього та офіційного веб-сайтів ЦДЕА України. У поточному році 

простежувалася стала динаміка збільшення кількості відвідувань офіційного 

веб-сайта ЦДЕА України. Так, за результатами програмного засобу 

«Webalizer», у 2015 році загальна кількість відвідувачів становила 

257 023 особи. В середньому на добу відвідування веб-сайту становило 725 

осіб, що на 135 осіб більше у порівнянні з 2014 роком. Цільовою аудиторією 

офіційного веб-сайта є громадяни України (52,09%), Російської Федерації 

(22,49 %), США (8,53%), Республіки Білорусь (1,24), Німеччини (1,00 %), 

Казахстану (0,94 %) та інших країн. 

5.1. Упродовж поточного року ЦДЕА України підготовлено одну та 

оновлено актуальною інформацією сім постійно діючих онлайн-виставок, які 

розміщені на офіційному веб-сайті архіву в розділі «Виставки-онлайн», а саме:  

– на виконання наказу Укрдержархіву від 10.04.2015 № 68 «Про участь 

державних архівів у заходах з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги 
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над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни» та на 

виконання плану виставкової діяльності ЦДЕА України на 2015 рік 

підготовлено онлайн-виставку «70-та річниця Перемоги над нацизмом у 

Європі» (1939-1945 роки) за архівними копіями веб-сайтів, що зберігаються в 

архіві. На виставці представлені такі розділи, як «Про війну», «Фотогалерея», 

«Фільми про війну», «Історії солдат», «Хроніка визволення населених пунктів 

України» та інші; 

– з нагоди 29-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС оновлено онлайн-

виставку архівних копій веб-сайтів «Чорнобильська катастрофа – біль України»; 

– на виконання наказу Укрдержархіву від 28.04.2015 № 62.1/1416 «Про 

відзначення Дня охорони праці» оновлено актуальною інформацією онлайн-

виставку «Охорона праці та безпека життєдіяльності»; 

– на виконання наказу Укрдержархіву від 08.06.2015 № 02.4/1856 «Про 

відзначення 19-ї річниці Конституції України» оновлено онлайн-виставку «До 

дня прийняття Конституції України» інформацією про Конституцію Української 

Народної Республіки 1918 року; 

– на виконання наказу Укрдержархіву від 14.07.2015 № 112 «Про участь 

державних архівних установ СФД у відзначенні Дня Державного Прапора 

України та 24-ї річниці незалежності України» на офіційному веб-сайті архіву 

оновлено онлайн-виставку «До Дня незалежності України»; 

– з нагоди святкування 70-річчя Організації ЮНЕСКО оновлено онлайн-

виставку архівних копій веб-сайтів «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні». 

В рамках підготовки до 24-ї річниці незалежності України та на виконання 

п. 4 наказу Укрдержархіву від 12.08.2015 № 131 «Про участь центральних 

державних архівів у виконанні плану заходів з підготовки та відзначення 24-ї 

річниці незалежності України»  працівниками архіву опрацьовано цифрові 

фотоматеріали державних архівів та підготовлено макети сітілайтів та 

метролайтів з нагоди 24-ї річниці незалежності України, також здійснено запис 

на компакт-диски електронної версії виставки «Незалежна, соборна! Держава, 

що об'єднує»; 

5.7. ЦДЕА України вживалися заходи для поліпшення роботи із зверненнями 

громадян, зокрема на офіційному веб-сайті оновлено актуальною інформацією 

консультативну сторінку «Звернення громадян», яка містить узагальнену 

інформацію про організацію роботи із зверненнями громадян, графік особистого 

прийому громадян. 

Упродовж року ЦДЕА України проводилася систематична оцінка стану 

організації роботи із зверненнями громадян. Результати виконання запитів та 

звернень заслуховувалися на оперативних нарадах та на колегії ЦДЕА України, 

узагальнена інформація вчасно подавалася до Укрдержархіву.  

5.8. За 2015 року на адресу ЦДЕА України надійшли 18 офіційних запитів, 

з них 13 від громадян України, 3 звернення від громадян Російської Федерації, 

1 звернення від громадянина Грузії та 1 звернення з Республіки Узбекистан. 

Результати аналізу запитів за характером свідчать, що 14 соціально-правового 
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характеру, генеалогічного – 1 та 1 запит тематичний. Всі запити розглянуті у 

встановлений законодавством термін.  

Слід відзначити зростання у звітному періоді кількості запитів, що 

надійшли на електронні адреси ЦДЕА України, а саме – 376 запитів від 

громадян, що на 18 більше, ніж у 2014 році. Звернення та запити, які надходили 

до ЦДЕА України, являлися непрофільними, у зв’язку із чим вони пересилалися 

за належністю в архівні установи або заявнику надавалися відповідні 

рекомендації щодо можливого місцезнаходження запитуваних документів. 

5.9. 03 грудня 2015 року підписано договір про співробітництво між 

Центральним державним електронним архівом України та Білоруським 

науково-дослідним центром електронної документації. 

5.11. 02 грудня 2015 року директор архіву Ковтанюк Ю.С. взяв участь у 

науково-практичній конференції «Теоретичні та практичні проблеми 

документознавства й архівознавства: ретроспектива та сучасність», яка 

відбулася у м. Мінськ (Республіка Білорусь) на базі Білоруського науково-

дослідного інституту документознавства та архівної справи, та виступив з 

доповіддю «Порядок приймання-передавання електронних документів до 

державних архівних установ та архівних відділів міських рад», а 03 грудня 2015 

року в рамках робочого візиту відвідав Білоруський державний університет і 

виступив перед студентами II-IV курсів історичного факультету із 

спеціальностей документознавство, історичне-архівознавство з лекцією 

«Сутність електронного документознавства як наукового напряму 

документознавства». 

Крім того, директор ЦДЕА України Ковтанюк Ю. С., в межах 

міжнародного співробітництва ЦДЕА України: 

 – 28.04.2015 взяв участь у круглому столі, присвяченому європейським 

стандартам з управління Інтернетом та практичним аспектам їх застосування в 

Південно-Східній Європі EuroDIG&SEEDIG; 

– 29.05.2015 взяв участь у зустрічі Голови Укрдержархіву Баранової Т.І. 

з грузинською делегацією, що відвідали Укрдержархів, на чолі з Міністром 

юстиції Грузії Теа Цулукіані та Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в 

Україні та Постійним Представником Грузії в ОДЕР-ГУАМ Міхеїлом 

Уклебою. 

5.12. У звітний період проводилася співпраця із засобами масової 

інформації (далі – ЗМІ) щодо друку статей у профільних та періодичних 

виданнях, участі в телепрограмах. 

30 жовтня 2015 року директор ЦДЕА України Ковтанюк Ю.С. взяв участь 

у прямому ефірі програми «Громадська приймальня» на телеканалі «Київ», 

розповів про діяльність та основні завдання ЦДЕА України, а також про 

впровадження електронних послуг в архівній галузі та відповів на запитання 

телеглядачів. 

Опубліковано в електронних ЗМІ: 



19 

 

 

– повідомлення про відкриття онлайн-виставки з нагоди 70-ї річниці 

Перемоги над нацизмом у Європі, яка підготовлена ЦДЕА України – на веб-

сайті інформаційного агентства «RegioNews»; 

− статтю «Електронний літопис української спадщини» (автор – 

Кручініна Т. Г.) на інформаційному порталі української діаспори «Стожари». 

Опубліковано три статті у періодичних виданнях: 

− у всеукраїнському тижневику «Культура і життя» (№ 4) статтю 

«Експертиза безцінності» завідувача сектора використання інформації 

документів Паламарчук Л. В.; 

− у науково-практичному журналі «Діловодство та документообіг» (№ 6) 

статтю «Візування документів у системі електронного документообігу та 

ознайомлення з наказами під підпис у системах електронного документообігу» 

директора архіву Ковтанюка Ю. С.; 

− у науково-практичному журналі «Діловодство та документообіг» (№ 12) 

інтерв’ю директора архіву Ковтанюка Ю. С. про роботу з електронними 

документами та нові завдання діловодів та працівників архівів. 

Підготовлено та надіслано до редакції науково-практичного журналу 

«Архіви України» рукописи статей: 

− «Організація робочого місця архівіста на базі вільного програмного 

забезпечення в Україні» (автор – Фіткулін О. Т.); 

− «Cтворення архівних колекцій веб-сайтів у межах ініціативного 

документування в ЦДЕА України» (автори – Кручініна Т. Г., 

Чернятинська Ю. Г.). 

Всі статті розглянуто та схвалено на засіданнях НМР ЦДЕА України. 

Проводилася активна робота щодо співпраці архіву з вищими 

навчальними закладами: 

− 28.05.2015 директор ЦДЕА України Ковтанюк Ю.С. зустрівся із 

студентами V курсу історичного факультету Київського Національного 

Університету імені Тараса Шевченка та розповів про діяльність 

ЦДЕА України; 

− 26.06.2015 заступник директора ЦДЕА України Паламарчук Л.В. 

взяла участь у робочій зустрічі з директором Навчально-наукового інституту 

післядипломної освіти Державного університету телекомунікацій Бойко Н.І., 

на якій обговорили питання подальшого співробітництва ЦДЕА України з 

Державним університетом телекомунікацій, зокрема участі та проведенні 

спільних семінарів, проходження виробничої практики студентів на базі 

ЦДЕА України, працевлаштування випускників, а також перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників архіву у галузі інформаційної безпеки, 

менеджменту та адміністрування; 

14.12.2015 на базі ЦДЕА України за наказом директора розпочато 

професійно-орієнтовну практику 6-х студентів ІV курсу Національної академії 

керівних кадрів культури та мистецтв за спеціальністю 6.0020105 

«Документознавство та інформаційна діяльність», що завершилась 26.12.2015.  
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Станом на 1 січня 2016 року в ЦДЕА України працює 18 осіб, з яких 16 – 

державні службовці. 

У 2015 році звільнилося 14 осіб: 9 осіб (державні службовці), з них 2 – за 

власним бажанням, 2 – за угодою сторін, 1 – у зв’язку з досягненням 

граничного віку проходження державної служби, 4 особи за переведенням до 

інших організацій та 5 осіб (недержавні службовці), з них 3 – за угодою сторін, 

1 – за переведенням до іншої організації, 1 особа  – звільнена у зв’язку із 

зарахуванням до вищого навчального закладу. 

У 2015 році прийнято на роботу 15 осіб, з них 7 осіб на посаду провідного 

архівіста (2 особи - по сумісництву), 3 особи  – провідного економіста, 4 особи - 

головного спеціаліста та 1 особа на посаду завідувач сектора кадрової та 

режимно-секретної роботи. 2 провідних архівіста та 2 провідних економіста, по 

результатам конкурсу, переведено на посади головних спеціалістів. 

Станом на 1 січня 2016 року вакантними є 9 посад: 2 – головних 

спеціалістів відділу формування НАФ та діловодства; 2 – головних спеціалістів 

та 1 – провідного спеціаліста відділу інформаційних технологій; 1 – головного 

спеціаліста та 1 – провідного архівіста відділу забезпечення збереженості та 

обліку документів; 2  – провідних економіста фінансово-економічного сектора. 

Призначення на посади державних службовців у ЦДЕА України 

здійснюється через конкурсний відбір відповідно до вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 15.02.2002 № 169 «Про затвердження порядку 

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців». 

Відповідно до указу Президента України від 25 січня 2012 року 

№ 33/2012 (із змінами) «Про порядок організації проведення спеціальної 

перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних 

із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» проводиться 

спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних 

службовців, до призначення особи на посаду за її письмовою згодою. 

За результатами спеціальної перевірки було призначено 3 особи. 

Оприлюднення інформації про наявність вакантних посад здійснюється 

шляхом розміщення оголошення про проведення конкурсу в щотижневику 

оголошень «АВІЗО», на веб-порталі Державної архівної служби України та веб-

сайті ЦДЕА України.  

Особові справи державних службовців формуються згідно з Порядком 

ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 року 

№ 731 (із змінами). 

В особових справах в обов’язковому порядку наявні особові картки за 

формою П-2ДС, попередження про спеціальні обмеження, встановлені 

Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», 

щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, 

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, 

прийняття Присяги державного службовця, ознайомлення із Загальними 
правилами поведінки державного службовця. 
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Відповідно до наказу директора архіву від 31.01.2015 № 19-к «Про 

проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених 

на них завдань і обов’язків за підсумками роботи у 2014 році» у ЦДЕА України 

в лютому 2015 року було проведено щорічну оцінку виконання державними 

службовцями архіву покладених на них обов’язків і завдань за 2014 рік. При 

оцінюванні результатів роботи державних службовців ЦДЕА України за 2014 

рік бралися до уваги виконання ними посадових обов’язків, визначених 

посадовими інструкціями, завдань та окремих доручень. 

З 17 фактично працюючих державних службовців ЦДЕА України 

підлягало щорічній оцінці 14 працівників. Не підлягало щорічній оцінці 3 

держслужбовці ЦДЕА України: директор та заступник директора (відповідно 

до листа Укрдержархіву від 03 березня 2015 року № 42) та головний спеціаліст 

відділу формування НАФ та діловодства, якого було призначено у звітному 

році. 

За результатами проведення оцінювання, 9 державних службовців 

отримали високі оцінки, 4 – добрі та 1 державний службовець отримав 

задовільну оцінку своєї роботи. Вказаному працівнику було рекомендовано 

покращити рівень виконання посадових обов’язків і завдань, посилити 

відповідальність за їх виконання, проявляти ініціативність у роботі. Результати 

щорічної оцінки враховуються при атестації державних службовців, при 

розгляді питань просування по службі, присвоєнні чергового рангу, формуванні 

кадрового резерву.  
Всі державні службовці подали декларації про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру за 2014рік. Інформацію щодо подання 

декларацій про доходи державними службовцями архіву за 2014 рік надіслано 

Укрдержархіву листом від 30.03.2015 № 01/74. 

Укрдержархіву надано інформацію про виконання вимог 

антикорупційного законодавства та Плану заходів щодо попередження та 

профілактики корупційних правопорушень за 2015 рік. 

Упродовж року здійснювався контроль за присвоєнням рангів державним 

службовцям, обчисленням загального стажу і стажу державної служби, 

наданням щорічної та додаткової відпустки відповідно до норм чинного 

законодавства. 

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.1996 

№ 658 «Про затвердження Положення про ранги державних службовців» у 

2015 році присвоєно черговий ранг Паламарчук Л. В. завідувачу сектора 

використання інформації документів та Волкогону О. О. головному спеціалісту 

відділу забезпечення збереженості та обліку документів.   

У грудні 2015 року переглянуто склад кадрового резерву на посади 

керівників та спеціалістів, який затверджено наказом директора ЦДЕА України 

від 16.12.2014 № 100. 

На 2016 рік сформовано кадровий резерв на посади: директора архіву, 

заступників директора, начальника відділу формування НАФ та діловодства, 

начальника відділу інформаційних технологій, начальника відділу забезпечення 
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збереженості та обліку, завідувача фінансово-економічного сектора, завідувача 

сектором використання інформації документів, головного спеціаліста сектора 

кадрової та режимно-секретної роботи.  

У зв'язку з кадровими змінами та з метою впорядкування діяльності 

структурних підрозділів в ЦДЕА України затверджено положення про 

структурні підрозділи та внесено зміни до посадових інструкцій працівників. 

Проводиться робота щодо підвищення кваліфікації працівників ЦДЕА 

України:  

– завідувач сектора кадрової та режимно-секретної роботи Аблаєва Н. О. 

14 квітня 2015 року підвищила кваліфікацію за програмою тематичного 

короткотермінового семінару на тему: «Основи діловодства. Правила складання 

та оформлення службових документів. Складання номенклатури справ. 

Порядок передачі справ в архів та складання актів на знищення документів. 

Організація контролю та виконавська дисципліна»; 

– завідувач фінансово-економічного сектора Варченко Н. А. 15 липня 

2015 року була учасником навчального семінару: «1С:Форум. Бюджет» 

Актуальні питання ведення бухгалтерського обліку та складання звітності в 

бюджетних установах»; 

– заступник директора архіву Прохоренко Т. А. 15 липня 2015 року 

підвищила кваліфікацію за програмою семінару: «1С:Форум. Бюджет» 

Актуальні питання ведення бухгалтерського обліку та складання звітності в 

бюджетних установах та 8 жовтня 2015 року була учасником тренінгової 

програми «Модернізація державної служби в контексті законодавства України 

про державну службу» в Національному агентстві України з питань державної 

служби; 

– завідувач сектора кадрової та режимно-секретної роботи 

Аблаєва Н.О. з 05 по 13 жовтня 2015 року підвищила кваліфікацію на семінарі 

«Правові засади запобігання корупції. Запобігання корупції правоохоронними 

органами. Юридична психологія. Правові та лінгвістичні особливості ділового 

спілкування та документознавство», який проходив Інституті післядипломної 

освіти в Національній академії внутрішніх справ; 

– заступник директора архіву Прохоренко Т. А. та провідний економіст 

фінансово-економічного сектора Герус  С.С. 25 вересня 2015 року пройшли 

навчання на курсах підвищення кваліфікації з питань охорони праці. 

– директор архіву Ковтанюк Ю. С. з 07-08 грудня 2015 року був 

учасником тематичного короткострокового семінару «Інформаційно-

комунікативні технології та електронне урядування в органах державної влади 

та органах місцевого самоврядування» в Інституті підвищення кваліфікації 

керівних кадрів Національної академії державного управління при президентові 

України. 

З метою підвищення кваліфікації працівників ЦДЕА України 

започатковано проведено навчальних семінарів з актуальних питань роботи 

архіву. На виконання наказу директора ЦДЕА України від 28.09.2015 № 84 

«Про проведення навчальних семінарів для працівників Центрального 
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державного електронного архіву України у ІV кварталі 2015 року» фахівцями 

архіву проводилися семінари для працівників з питань роботи внутрішнього 

веб-сайту ЦДЕА України, особливостей використання LibreOffice 5 для 

підготовки документів, а також особливостей підготовки документів у 

відповідності до нової Інструкції з діловодства у Центральному державному 

електронному архіві України. 

Завідувач сектора використання інформації документів Карапозюк А. Л. 

04 грудня 2015 року провела навчальний семінар для співробітників 

Центрального державного архіву зарубіжної україніки з питань вивчення 

системи управління контентом «Joomla» та «html» для наповнення веб-сайта 

архіву. 

У 2015 році з нагоди святкування Дня працівників архівних установ: 

відзначено Подяками Укрдержархіву заступника директора Паламарчук Л. В., 

завідувача сектора використання інформації документів Карапозюк А. Л., 

начальника відділу забезпечення збереженості та обліку документів 

Чернятинську Ю. Г. та вручено Грамоти Спілки архівістів України начальнику 

відділу формування НАФ та діловодства Кручініній Т. Г. та завідувачу 

фінансово-економічного сектора Варченко Н. А.  

Охорона праці 

Згідно Закону України «Про охорону праці» та вимог відомчої 

статистичної звітності про стан умов та безпеки праці (форма № 1-УБ) ЦДЕА 

України не відноситься до установ, у роботі якої використовуються небезпечні 

технологічні процеси або механізми. Крім того, ЦДЕА України не має власних 

будівель та споруд. 

З метою попередження виробничого травматизму та надзвичайних 

ситуацій у ЦДЕА України регулярно проводяться планові та позапланові 

інструктажі співробітників з правил техніки безпеки на робочому місті та 

правил протипожежної безпеки. 

За звітній період не було зафіксовано випадків виробничого травматизму 

та випадків професійних захворювань. 

На виконання наказу Укрдержархіву від 15.08.2012 №145 «Про 

посилення протипожежного захисту в архівних установах» та направленого до 

ДЕКСУ листа від 06.10.2015 № 01/241 «Щодо проведення обстеження  

протипожежного та технічного стану приміщень» було створено комісію 

20 жовтня 2015 року для перевірки стану охоронного та протипожежного 

режимів в приміщеннях ЦДЕА України на чолі з заступником директора 

Прохоренко Т. А.  

За результатами обстеження приміщень комісія встановила, що в 

приміщеннях знаходиться достатня кількість вогнегасників; пошкоджень 

електропроводки та розеток не виявлено; освітлення в кімнатах знаходиться в 

задовільному стані; пошкоджених приладів освітлення не виявлено; вимикачі 

світла та електроприлади (комп’ютерна техніка, мережеві фільтри, ксерокси та 

інше) знаходяться в робочому стані. 
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У зв’язку з кадровими змінами у ЦДЕА України наказом директора ЦДЕА 

України від 28.10.2015 № 94 провідного економіста фінансово-економічного 

сектора Герус  С.С. призначено відповідальною за забезпечення вирішення питань 

охорони праці в ЦДЕА України. Заступник директора архіву Прохоренко Т. А. та 

провідний економіст фінансово-економічного сектора Герус С. С. 25 вересня 

2015 року пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації з питань охорони 

праці. 

Співробітники ЦДЕА України взяли участь у щорічної всеукраїнській 

акції з благоустрою «За чисте довкілля» на виконання розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 31.03.2010 № 777-р «Деякі питання проведення щорічної 

всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля» та дня благоустрою 

територій населених пунктів (зі змінами)». Звіти про участь у акції було 

своєчасно направлено до Укрдержархіву на виконання наказу Державної 

архівної служби України від 21.03.2014 № 4-Г. 

Питання охорони праці в ЦДЕА України один раз на рік розглядається на 

засіданні колегії. Останній раз це питання розглядалося 20 лютого 2015 року. 

Забезпечення пожежної безпеки 

Пожежну безпеку в ЦДЕА України організовано на підставі чинного 

законодавства України у цій сфері, а також відповідно до «Порядку дій 

працівників ЦДЕА України при виникненні пожежі», що 08.01.2013 

затверджено директором і введено в дію наказом від 08.01.2013 № 5. Цим 

наказом призначені відповідальні за пожежну безпеку по архіву та окремих 

приміщеннях, та відповідальні за утримання і експлуатацію технічних 

протипожежних засобів. Останні зміни щодо відповідальних відбулися у 

IV кварталі 2015 року. Відповідними наказами було призначено відповідальних 

за пожежну безпеку у кімнатах №№ 1 і 10 а. 

У відповідності до вимог «Програми проведення вступного та первинного 

протипожежних інструктажів», що погоджено з ГТУМНС України в 

Солом’янському районі м. Києва та введено в дію наказом від 04.01.2013 № 4, в 

ЦДЕА України проводились чергові (повторні), позапланові (за наказами 

Укрдержархіву), а також вступні та первинні інструктажі з новоприйнятими та 

працівниками, які переводилися на нову посаду. Про проведення інструктажів 

робилися відповідні записи у Журналі реєстрації вступного інструктажу та 

Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці та протипожежної 

безпеки. 

У звітний період у кожній кімнаті ЦДЕА України оновлена наочна 

агітація у куточку з технічної безпеки – розташовано нові плакати формату А2, 

присвячені охороні праці та пожежній безпеці. 

Заходи щодо пожежної безпеки в ЦДЕА України у 2015 році 

здійснювалися відповідно до «Плану заходів щодо забезпечення пожежної 

безпеки в ЦДЕА України на 2015 рік», що затверджений директором архіву та 

направлено до Укрдержархіву. Звіти щодо виконання цього плану своєчасно 

надсилалися до Укрдержархіву. 
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Приміщення ЦДЕА України архіву забезпечені аптечками та 

вогнегасниками. Аптечки укомплектовані у повному обсязі, їх склад 

оновлюється по мірі завершення терміну придатності лікарських засобів. 

Всі вогнегасники знаходяться у справному технічному стані, чергове 

обслуговування (перевіряння) яких проводилося  в жовтні 2015року ( акт № 1 

від 27 жовтня 2015року). 

Для запобігання випадків невідповідного користування нештатними 

джерелами опалювання (залишення пристроїв не вимкненими у неробочий час 

або без нагляду, робота пристроїв тривалий час без провітрювання приміщень 

тощо) керівництво ЦДЕА України неодноразово проводило роз’яснювальну 

роботу та здійснювало постійний контроль за дотриманням режиму пожежної 

безпеки в архіві разом з особами відповідальними за стан пожежної безпеки у 

закріплених за ними робочих кімнатах. 

За 2015 році порушень техніки безпеки та ситуацій, що загрожують 

пожежній безпеці не виявлено. 

На виконання наказу Укрдержархіву від 29.01.2014 р. № 15 «Про заходи 

щодо посилення стану збереження архівних документів, страхового фонду 

документації та підвищення рівня пожежної безпеки в архівних установах, 

спеціальних установах СФД, бюджетній установі «Фонд», установі 

мікрографії» в ЦДЕА України було проведено відповідні заходи, про що 

направлено звіт до Укрдержархіву. 

Питання стану пожежної безпеки в ЦДЕА України 18 вересня 2015 року 

розглянуто на засіданні колегії.  

Складено План заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в ЦДЕА 

України на 2015 рік та направлено до Укрдержархіву. 

Організація цивільного захисту (оборону) 

Цивільний захист (оборона) населення в ЦДЕА України організовано на 

підставі чинного законодавства України у цій сфері. На виконання вимог 

законодавства та наказів Укрдежархіву у ЦДЕА України функціонує штаб 

цивільного захисту (оборони), евакуаційна комісія, оперативна група, 

невоєнізовані формування цивільного захисту, а саме: рятувальна група, 

протипожежна команда, група хімічного і радіаційного спостереження, група 

зв’язку та оповіщення, група укриття, санітарна ланка. Затверджені відповідні 

положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій та евакуаційну 

комісію, функціональні обов’язки особового складу, календарний план, 

структура та положення про евакуаційну комісію, функціональні обов’язки 

голови комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій ЦДЕА України, відомості оповіщення та збору начальника цивільного 

захисту (оборони), начальника штабу, оперативної групи, командирів 

невоєнізованих формувань ЦДЕА України, плани-схеми оповіщення керівного 

складу та співробітників в умовах особливого періоду. 

У зв’язку із кадровими змінами в особовому складі ЦДЕА України у 

склад штабу, евакуаційної комісії, оперативної групи, невоєнізованих 



26 

 

 

формувань та схеми оповіщення керівного складу та структурних підрозділів 

вносились відповідні необхідні зміни.  

Заходи щодо цивільного захисту (оборони) в ЦДЕА України у 2015 року 

здійснювалися відповідно до «Плану основних заходів цивільного захисту 

Центрального державного електронного архіву України на 2015 рік», що 

затверджений директором архіву та направлений до Укрдержархіву. Звіти щодо 

виконання цього плану своєчасно двічі на рік до 10 січня та 10 липня 

надсилаються до Укрдержархіву за формою 1, а до 10 липня – за формою 2 – з 

Пропозиціями до плану основних заходів цивільного захисту Центрального 

державного електронного архіву України на 2016 рік. Всі звіти у 2015 році 

надіслано вчасно. 

У межах виконання плану заходів з питань цивільного захисту 

ЦДЕА України проводились чергові (повторні) та позачергові (вступні, 

первинні), а також позапланові (за наказами Укрдержархіву) інструктажі з 

техніки безпеки та пожежної безпеки; а також заняття з вивчення відповідних 

базових нормативних актів. 

Інформація у розділі «БЖД» (безпека життєдіяльності) та на електронних 

стендах «Інформаційно-довідковий стенд з питань цивільного захисту» й 

«Охорона праці та безпека життєдіяльності», що розташовані на веб-сайті 

ЦДЕА України, підтримується в актуальному стані. 

Відповідно до плану заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в 

ЦДЕА України на 2015 рік відповідальні особи здійснюють щоденний огляд 

приміщень. Більш ретельний огляд здійснюється щотижнево в останній 

робочий день (перед вихідними) або позапланово перед святковими днями. 

Слід зазначити, що за період існування ЦДЕА України не встановлено 

випадків будь-яких надзвичайних ситуацій, що можуть призвести до загрози 

здоров’ю, життю працівників архіву або завдати матеріальних ушкоджень 

будівлі, приміщенням або матеріальним цінностям. 

Питання про здійснення заходів щодо організації цивільного захисту 

(цивільної оборони) населення в ЦДЕА України один раз на рік розглядається 

на засіданні колегії. Останній раз це питання розглядалося 04 серпня 2015 року. 

Складено План основних заходів цивільного захисту Центрального 

державного електронного архіву України на 2016 рік та направлено до 

Укрдержархіву. 

 

 

 

Директор Ю.С. Ковтанюк 

 

 

Додаток 1: Інформація щодо підсумків фінансової діяльності Центрального 

державного електронного архіву України за 2015 рік на 1 арк. У зв’язку з 

відсутністю надходжень та використання коштів, отриманих як плата за 

послуги (спеціального фонду) звіт про цю діяльність не надається. 
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Додаток 2: Анкета «Інформаційні технології в архівних установах України» 

Центрального державного електронного архіву України за 2015 рік на 7 арк. 


