
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Центрального
державного електронного архіву
України
_____________ Ю. С. Ковтанюк
___ ____________ 2015 року

ЗВІТ 
про роботу Центрального державного електронного архіву України 

за ІІІ квартал 2015 року

У ІІІ кварталі 2015 року діяльність Центрального державного електронного
архіву  України  (далі –  ЦДЕА  України)  здійснювалася  відповідно  до  Плану
розвитку архівної справи на 2015 рік (форма 101), Плану науково-дослідної та
методичної  роботи на 2015 рік (форма 102),  Плану впровадження наукових і
методичних розробок  на  2015 рік  (форма 104),  Плану  організаційної  роботи
ЦДЕА  України  на  2015  рік,  планів  організаційної  роботи  структурних
підрозділів, Плану-звіту роботи ЦДЕА України на ІІІ квартал 2015 року (форма
110), планів-звітів роботи структурних підрозділів (форма 111), індивідуальних
планів-звітів  співробітників  (форма  112),  а  також  Плану  заходів  щодо
забезпечення пожежної безпеки в ЦДЕА України на 2015 рік, Плану основних
заходів цивільного захисту ЦДЕА України на 2015 рік.

Щотижня  керівництвом  архіву  проводилися  робочі  наради  керівників
структурних підрозділів, на яких розглядалися найважливіші поточні питання
роботи архіву. Велися протоколи цих нарад.

Протягом  звітного  періоду  проведено  два засідання  колегії, на  яких
розглянуто наступні питання: 

–  Про стан  усунення  недоліків  виявлених  під  час  перевірки  Рахунковою
палатою ефективності використання коштів державного бюджету Центральним
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
та I півріччі 2015 року (доповідач – заступник директора Прохоренко Т.А.);

– Про  результати  фінансово-господарської  діяльності  Центрального
державного  електронного  архіву  України  за  I  півріччя  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 та I півріччі 2015 року
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(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.).

За результатами розгляду вищезазначених питань прийнято 9 рішень колегії,
з яких 4 введено в дію наказами директора ЦДЕА України.

Проведено два засідання Науково-методичної ради (далі – НМР) на якому
розглянуто наступні питання:

– Про  виконання  плану  науково-дослідної  та  методичної  роботи  ЦДЕА
України  у  II  кварталі  2015  року  (доповідач  –  заступник  директора  ЦДЕА
України Паламарчук Л.В.);

– Про  виконання  плану  впровадження  наукових  і  методичних  розробок
ЦДЕА України у II кварталі 2015 року (доповідач – заступник директора ЦДЕА
України 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
ЦДЕА України у III кварталі 2015 року (доповідач – заступник директора ЦДЕА
України 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  першої  редакції  науково-методичної  теми  «Автоматизація
роботи з реєстраційно- контрольними картками веб-сайтів, що приймаються на
постійне  зберігаються  до  Центрального  державного  електронного  архіву
України.  Методичні  рекомендації»(доповідач – головний  спеціаліст  відділу
забезпечення збереженості та обліку документів Волкогон О.О.);

Проведено  два засідання  експертно-перевірної  комісії  (далі  –ЕПК),  на
якому розглянуто наступні питання:
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– 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.).

Діяльність дорадчих органів у звітний період відбувалася у відповідності
до затверджених планів їх роботи.

Відділом  формування  НАФ  та  діловодства проводилася  наступна
робота:

1.  В  рамках  створення  архівної  колекції  «Краєзнавство  та  народне
мистецтво України»проводилася робота з копіювання веб-сайтів.

2. З метою створення архівної колекції «Українська діаспора у світі»:
– проведено пошук веб-ресурсів за темою ініціативного документування;
– проведено попередню експертизу цінності інформації веб-сайтів;
– виявлено  та  встановлено  зв’язки  з  правовласниками  веб-сайтів,

проведено роз’яснювальну роботу, укладено один договір постійного зберігання
та підписано лист-погодження.

3.  Упродовж  звітного  періоду  відділом  здійснювалося  опрацювання
документів особового походження в електронній формі Тримбача С. В.:

– складено  акт  про  результати  експертизи  цінності  документів  в
електронній формі;

– складено  проект акта  приймання-передавання  документів  на  постійне
зберігання;
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– складено  акт  про  знищення  документів  особового  походження  в

електронній  формі,  які  не  мають  культурної  цінності  та  не  підлягають
постійному зберіганню у ЦДЕА України.

4.  Складено  історичні  довідки Державної  архівної  служби України та
Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально
небезпечних захворювань.

5.  Проводилася  робота  по  підготовці  другої  редакції  «Організація
роботи  з  документами  особового  походження  в  електронній  формі  в
Центральному  державному  електронному  архіві  України.  Методичні
рекомендації».

6.  Головний  спеціаліст  відділу  Бондаревська  Л.О.,  як  секретар  ЕПК,
брала участь в організації та проведенні засідання ЕПК, веденні документації
ЕПК.

Відділом  забезпечення  збереженості  та  обліку документів
проводилася   робота  щодо  контролю  за  забезпеченням  збереженості,
упорядкування та опрацювання облікових документів ЦДЕА України:

– проведено  перевіряння  наявності  та  стану  архівних  електронних
інформаційних ресурсів;

– сформовано  9  справ  фондів  у  відповідності  до  нового  принципу
формування справ архівних колекцій;

– подано на зшивання справи фондів №№ 7, 10, 12 та 14;
– внесено хеш-значення архівних копій веб-сайтів до описів справ фондів

№№ 1-6;
– укладено та подано список фондів для розміщення на офіційному веб-

сайті ЦДЕА України;
– підготовлено  форму реєстру  договорів,  внесених до справ постійного

зберігання;
– укладено реєстр зберігання договорів, внесених до  справ фондів №№ 1-

10, 12-15.
2.  Підготовлено на розглянуто на засіданні НМР ЦДЕА України першу

редакцію «Автоматизація  роботи з  реєстраційно-контрольними картками веб-
сайтів, що приймаються на постійне зберігання до Центрального державного
електронного  архіву  України.  Методичні  рекомендації».  За  результатами
засідання прийнято рішення схвалити із врахуванням зауважень та пропозицій
членів НМР ЦДЕА України.

3.  Працівники  відділу  брали  участь  у  роботі  дорадчих  органів  та
службових нарад.

4.  02.09.2015  проведено  робочу  зустріч  із  завідувачем  сектору
централізованого  обліку  документів  ЦДАВО  України  Холодовою І.В.  щодо
питання формування описів справ постійного зберігання.

5.  Складено  опис  справ  постійного  зберігання  відділу  забезпечення
збереженості та обліку документів за 2009 - 2010 роки.
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6. Головний спеціаліст відділу Волкогон О.О., як секретар НМР, брав

участь  в  організації  засідань  та  веденні  документації  НМР,  зокрема
підготовлено протоколи № 5 від 31.07.2015 та № 6 від 30.09.2015.

Відділом  інформаційних  технологій упродовж  звітного  періоду
забезпечено виконання наступних завдань:

1. В  межах  підтримки  та  вдосконалення  програмно-апаратного
забезпечення ЦДЕА України:

– встановлено  оновлення  безпеки  та  програмних  засобів  серверу  та
сховища ЦДЕА України;

– оновлено програмне забезпечення на сервері ЦДЕА України;
– оновлено  встановлене  програмне  забезпечення  на  робочих  станціях

працівників архіву до актуальних версій;
– оновлено  бухгалтерське  програмне  забезпечення  «Чиж»,  «Податкова

звітність», «МережаМ»;
– оновлено криптодрайвер для програми «Medoc-online»;
– оновлено сертифікати безпеки для бухгалтерії;
– проводилась робота щодо перенаправлення листів електронної пошти у

зв’язку з кадровими змінами в ЦДЕА України;
– налаштовано програмний засіб «Squid» на сервері ЦДЕА України;
– проводилась  робота  щодо  налаштування  програмного  засобу  для

оновлення новин на офіційному сайті ЦДЕА України;
– проводилось  обслуговування  програмного забезпечення  та  моніторинг

мережевого обладнання комп’ютерної мережі;
– створено та налаштовано 4 автоматизованих робочих місця працівників

ЦДЕА України;
– виконувалась постійна технічна підтримка офіційного веб-сайту ЦДЕА

України та бази даних ЦДЕА України;
– проведено  моніторинг  ринку  Інтернет-послуг щодо  підключення

оптичними каналами зв’язку до мережі Інтернет;
– підготовлено запит до річного плану закупівель на 2016 рік та додатку

до річного плану;
2.  Проводилась  робота  щодо  внесення  змін  до  протоколів  технічної

перевірки архівної  колекції  «До 70-річниці  Перемоги  у  Великій  Вітчизняній
війні 1941-1945 років».

3.  Підготовлено статтю «Організація  робочого місця архівіста  на базі
вільного програмного забезпечення в Україні» та надіслано до редакції науково-
практичного журналу «Архіви України»;

4.  Головний спеціаліст  відділу  Фіткулін  О.,  як  секретар  колегії,  брав
участь  в  організації  та  проведенні  засідання  колегії  та  веденні  документації
дорадчого органу.

Фінансово-економічний відділом проводилася наступна робота:
1. В установлені строки підготовлено та подано: 

–  звіт до Державної податкової інспекції Солом’янського р-ну  ГУ ДФС у
м. Києві (Форма 1 ДФ за ІІ квартал 2015 року;
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– звіт по пільгам (форма 1-П 98) за ІІ квартал 2015 року);
– звіти  про  суми  нарахованої  заробітної  плати  (доходу,  грошового

забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого
єдиного  внеску  на  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування  до
Державної податкової інспекції Солом’янського р-ну Г ГУ ДФС у м. Києві за
червень, липень, серпень 2015 року;

– звіти  про  заборгованість  за  бюджетними  коштами  (форма  № 7)  в
Управління державної  казначейської  служби України Солом’янського р-ну м.
Києва (щомісячно);

– звіт  про  проведення  процедур  закупівлі  товарів,  робіт  і  послуг  за
державні кошти за IІ квартал 2015 року у відділ планово-економічної діяльності
та бюджетної звітності Укрдержархіву;

2. Щомісячно готувалася та здавалася оперативна інформація про стан
фінансування соціальних виплат за захищеними статтями видатків загального
фонду Державного бюджету та інформація про хід виконання постанови КМУ
від  22.04.05  №  318  «Про  удосконалення  механізму  виплат  заробітної  плати
працівникам бюджетних установ та державної соціальної допомоги».

3.  Упродовж  звітного  періоду  працівниками  фінансово-економічного
відділу підготовлено та подано: 

– зміни до штатного розпису ЦДЕА України;
– внесені зміни до структури ЦДЕА України;
– постійно проводилась перевірка відповідності  ведення м/о № 1 (каса),

м/о № 2 (банк), м/о № 5 (нарахування заробітної плати), м/о № 6 (постачання
підрядниками товарів та послуг);

– підготовлено проект бюджетного запиту з обґрунтуванням на 2016 рік;
– проведені акти передачі між матеріально-відповідальними особами;
– підготовлені розрахунки до річного кошторису;
– вчасно нараховувалась та виплачувалась заробітна плата;
– вчасно велася головна книга та фактичні видатки;
– проводилась  реєстрація  юридичних  зобов’язань,  фінансових

зобов’язань, платіжних документів;
– постійно заповнювалися особові рахунки працівників ЦДЕА України.

Сектором використання інформації документів забезпечено виконання 
наступних завдань:

1.  Упродовж  липня-вересня  2015 року  до  ЦДЕА  України  надійшло
5 офіційних запитів,  з  яких 4 соціально-правового характеру та  1 тематичний
запит. Крім того, на електронні адреси ЦДЕА України надійшло 78 запитів. Всі
запити розглянути у визначений законодавством термін.

2. В напрямку підвищення ефективності функціонування веб-сайта ЦДЕА
України:

– внесено  зміни  до  структури  головної  сторінки  офіційного  веб-сайта,
розділ  (розділ  «БЖД» розміщено в лівому вертикальному меню, в верхньому
горизонтальному  меню  розміщено  посилання  на  «RSS  стрічку»,  також
посилання на сторінку ЦДЕА у вільній енциклопедії Вікіпедія);
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– постійно оновлювалася рубрика «Новини», «Анонси» та «RSS стрічка»,

де  висвітлювалися  найважливіші  заходи  суспільного  значення  за  участю
ЦДЕА України.  Загалом  опубліковано  16  стрічок  подій  в  розділі  «ЦДЕА
України», 13− в розділі «Україна» та 6 − в розділі «Світ», 7 стрічок в розділі
«Анонси».  Також періодично  оновлювалися  розділи: «Звіти  про  діяльність»,
«Дорадчі органи», «Структура», «Прес-центр, «Вакансії», «Виставки-онлайн»,
«Мапа сайта»;

– підготовлено звіт про відвідуваність офіційного веб-сайта за IIІ квартал
2015 року,  який  розміщено  на  внутрішньому  веб-сайті  в  розділі
«Використання»;

– проводилася робота по внесенню змін до структури внутрішнього веб-
сайта, інформаційному наповнення та удосконаленню рубрик на внутрішньому
веб-сайті ЦДЕА України,  відповідно до структури Регламенту функціонування
внутрішнього веб-сайта;

– постійно  оновлювалися  сторінки  ЦДЕА  України  в  соціальній  мережі
«Facebook» та у вільній енциклопедії «Вікіпедія»;

– за результатами програмного засобу «Webalizer» y ІIІ кварталі 2015 року
загальна кількість відвідувачів становила 58967.

3. На  виконання  доручення  Державної  архівної  служби  України  від
24.07.2015 № 01.1/1/2572  «Про оновлення інформації на офіційних веб-сайтах
Державного  департаменту  страхового  фонду  документації  Укрдержархіву  та
архівних установ» здійснювалось постійне 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.

4. Підготовлено та направлено до Укрдержархіву:
– інформацію  для  підготовки  матеріалів для  Голови  Укрдержархіву

Барановій Т. І.  для  її  участі  у  двосторонній  консультації  з  Генеральним
директором державних архівів Республіки Польща;

– підготовлено  лист  з  інформацією  про  зміну  секретаря  колегії  ЦДЕА
України.

5. Упродовж ІІІ кварталу 2015 року працівниками проводилося вивчення
міжнародного  досвіду  щодо  навчання  архівістів,  надання  доступу  та
використання електронних документів, веб-ресурсів.

Сектором кадрової та режимно-секретної роботи проводилася наступна 
робота:

1. Підготовлено та направлено до Укрдержархіву:
– інформацію про стан виконання Плану заходів щодо попередження та

профілактики  корупційних правопорушень  у  ЦДЕА України  на  2015  рік  (на
виконання наказу Укрдержархіву від 09.02.2015 № 29);

– інформацію  щодо  кількості  фактично  зайнятих  посад  (ставок)
працівників бюджетних установ і організацій станом на 01.07.2015;
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– інформацію  щодо  чисельності  працівників  бюджетних  установ

(організацій), що утримуються за рахунок коштів державного бюджету станом
на 01.07.2015;

– інформацію про скорочення однієї посади держслужбовця;
– лист  щодо  погодження  щомісячної  премії  директора  та  заступників

директора за липень-вересень 2015 року;
– інформацію щодо переліку посад з підвищеним корупційним ризиком в

ЦДЕА України;
– лист щодо кандидатів для навчання за Тренінговою програмою з питань

вивчення нового законодавства за 2015 рік;
– інформацію  щодо  прогнозу  потреб  архіву  у  фахівцях  та  робітничих

кадрах;
– лист щодо тематики лекцій та кількість осіб, які приймуть участь у курсі

лекцій. 
2. Підготовлено та направлено до ДЕКС ЦДАУ України:

–  лист про звільнення Бородачика В.Т. у зв'язку з переведенням на роботу
до ЦДЕА України;

– лист щодо доступу на територію та до будівель комплексу споруд ЦДАУ
України без застосування пластикових карток працівників ЦДЕА України на час
їх перекодування;

– лист щодо пропуску до комплексу споруд ЦДАУ України у вихідні дні
для підготовки бюджетного запиту;

– лист зі списком працівників, яким надано право замикати та опечатувати
приміщення  у  разі  відсутності  працівників,  відповідальних  за  замикання  та
опечатування цих приміщень.

3. Підготовлено та вручено особам, які претендують на посади державних
службовців,  повідомлення  про  засідання  конкурсної  комісії  та  проведення
іспиту  та результати проведеного конкурсу; 

4. Направлено до ГУ МВС України у м. Києві, ГТУ юстиції у м. Києві,
Міністерства охорони здоров’я, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого  органу  Київської  міської  ради,  податкових  органів  за  місцем
реєстрації кандидатів запити про проведення спеціальної перевірки відомостей
щодо  особи,  яка  претендує  на  зайняття  посади,  пов’язаної  з  виконанням
функцій держави;

5. Проводилася  роз’яснювальна  робота,  спрямована  на  запобігання  і
припинення  корупційних  діянь,  працівники  архіву  ознайомлені  з  вимогами
Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»;

6.  Здійснювалося  ведення  книг:  наказів з  кадрових питань,  з  основної
діяльності,  про  короткострокові  відрядження,  стягнення,  надання  щорічних
оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням, обліку руху трудових
книжок  та  вкладишів  до  них,  обліку  руху  особових  справ  державних
службовців;

7.  Здійснювалося  ведення  журналів:  надання  відпусток,  реєстрації
внутрішніх  документів,  реєстрації  приходу  на  роботу  і  виходу  з  роботи
працівників,  місцевих  відряджень,  обліку  опечатування  приміщень  і
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передавання  ключів,  реєстрації  інструктажів  з  охорони  праці,  обліку  видачі
інструкцій з охорони праці, реєстрації вступного інструктажу з питань охорони
праці.

В  рамках  приймання  на постійне  зберігання  до  ЦДЕА  України
документів  в  електронній  формі  «Українське  національне  інформаційне
агентство  «Укрінформ»  за  2001-2011  роки,  що  знаходиться  на  обліку  в
Центральному  архіві  вищих  органів  влади  та  управління  України  (далі
– ЦДАВО України), архівом проведено наступну роботу:

– підготовлено акт приймання-передавання,  звіт технічної перевірки
та реєстр файлів архівної електронної справи;

– прийнято  на  постійне  зберігання  від  ЦДАВО  України  архівну
електронну  справу  «newsar.7z», фонду  №  5111  «Українське  національне
інформаційне агентство «Укрінформ».

На  виконання  доручень  керівництва  Укрдержархіву  архівом  були
підготовлені: 

– 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;

– зауваження  та  пропозиції  до  проекту  Концепції  розвитку системи
надання електронних послуг в Україні;

– зауваження та пропозиції до проекту Положення про набори даних,
які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

За ініціативи ЦДЕА України підготовлені та направлені листи:
−  до  Міністра  Кабінету  Міністрів  України  Онищенко Г. В.  щодо

передавання  на  постійне  зберігання  до  ЦДЕА  України  електронних
інформаційних ресурсів ліквідованих центральних органів виконавчої влади;

− до Адміністрації Президента щодо передавання на постійне зберігання
копії Офіційного веб-сайта Президента України.

Проводилася робота із  засобами масової інформації щодо друку статей
співробітників ЦДЕА України:

−  підготовлено та  надіслано до редакції  науково-практичного журналу
«Архіви  України»  статтю  «Cтворення  архівних  колекцій  веб-сайтів  у  межах
ініціативного  документування  в  ЦДЕА  України» (автори –  Кручініна  Т.Г.,
Чернятинська Ю.Г.);

− надіслано до редакції науково-практичного журналу «Архіви України»
статтю  «Організація  робочого  місця  архівіста  на  базі  вільного  програмного
забезпечення в Україні» (автор – Фіткулін О.Т.);

−  підготовлено та опубліковано на інформаційному порталі української
діаспори  «Стожари»  статтю  «Електронний  літопис  української  спадщини»
(автор – Кручініна Т.Г.).
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В рамках  підготовки до  24-ї  річниці  незалежності  України у  ЦДЕА

України проведено наступну роботу:
– 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»;

– 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» підготовлено  макети
сітілайтів  та  метролайтів  за  документами  з  державних  архівів  України,
здійснено  запис  на  компакт-диск  електронної  версії  виставки  «Незалежна,
соборна! Держава, що об'єднує!».

Працівники ЦДЕА України  взяли участь у наступних нарадах, семінарах,
конференціях:

– 09.07.2015 працівники архіву 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  Державною  архівною  службою  України  спільно  з  Спілкою
архівістів України;

– 17.09.2015 заступник директора ЦДЕА України Паламарчук Л.В. та
провідний архівіст відділу інформаційних технологій Джумко А.В. взяли участь
у конференції «IBM SolutionsConnect 2015: Скористайтесь моментом! Пориньте
у світ технологій нового покоління»;

– 24.09.2015  в.о.  начальника  відділу  інформаційних  технологій
Вороной  С.І.  та  провідний  архівіст  відділу  інформаційних  технологій
Джумко А. В. 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
Асоціації (European Business Association).

У звітному кварталі  активізувалася робота  державних органів щодо
унормування  роботи  з  електронними  документами  в  Україні  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. 

Зокрема,  директор  ЦДЕА  України  Ковтанюк  Ю.С.,  як  один  з
співрозробників Порядку, взяв участь у наступних заходах:

– 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 наради ЦДЕА України
було підготовлено проект Концепції розвитку ЦДЕА України на 2015-2020 рр.,
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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» 

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:

– 29.07.2015  відбулася  нарада  щодо  обговорення  нового  формату
електронного  документа,  яка  була  організована  з  ініціативи  Національної
агенції  з  питань  електронного  урядування  та  відбулася  у  межах  процесу
введення 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 за  участі  працівників ЦДЕА України відбулася  робоча
нарада щодо обговорення нового формату електронного документа, в якій взяли
участь представники Укрдержархіву та працівники компанії «ТрансЛінк».

Працівниками архіву постійно  надавалася  методична та  консультаційна
допомоги державним архівам, державним органам, підприємствам, установам
та  організаціям  з  питань  роботи  архіву,  організації  електронного
документообігу, підготовки електронних документів до передавання на архівне
зберігання.

Заступник 
директора архіву Л.В. Паламарчук


