
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Центрального 

державного електронного архіву 

України 

_____________ Ю. С. Ковтанюк 

___ ____________ 2015 року 

 

ЗВІТ  

про роботу Центрального державного електронного архіву України  

за ІV квартал 2015 року 

У ІV 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 2015 рік (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, а також наказів та доручень 

Державної архівної служби України (далі – Укрдержархів). 

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 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 у ІV кварталі 2015 року (доповідач – заступник директора 

Прохоренко Т.А.); 
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– Про результати комплектування Центрального державного електронного 

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

діловодства Кручініна Т. Г.); 

– 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 10 рішень 

колегії, з яких 3 введено в дію наказами директора ЦДЕА України. 

Проведено три засідання Науково-методичної ради (далі – НМР) на якому 

розглянуто наступні питання: 

– 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) 

(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 ЦДЕА України Паламарчук Л.В.); 
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– 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 

ЦДЕА 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.). 

Проведено три засідання експертно-перевірної комісії (далі –ЕПК), на 

якому розглянуто наступні питання: 

– 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.); 

– 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.); 
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–  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.); 

– 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. 

Відділом формування НАФ та діловодства проведено наступну роботу: 

1. З метою створення архівної колекції «Краєзнавство та народне 

мистецтво України»: 

– проведено роботи з копіювання 15 веб-сайтів та створення локальних 

копії веб-сайтів; 
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– проводилася технічна перевірка локальних копій веб-сайтів з 

виправленням виявлених помилок: довантаження фото-, відео- документів, 

фотогалерей, текстових документів, закриття зовнішніх посилань; 

– здійснювалося ведення реєстраційно-контрольних карток веб-сайтів за 

темою ініціативного документування; 

– здійснювалося ведення карток обліку роботи з юридичними та 

фізичними особами. 

2. З метою створення архівної колекції «Українська діаспора у світі»: 

– проводилася робота по встановленню зв’язків з правовласниками веб-

сайтів для укладання договорів постійного зберігання; 

– укладено попередній список веб-сайтів, які бажано взяти на постійне 

зберігання за результатами ініціативного документування, в кількості 3 веб-

сайтів. 

3. Проводилася робота з опрацювання документів особового походження 

в електронній формі Тримбача С. В.: 

– складено 98 описових статей до опису справ постійного зберігання, 

визначено ідентифікаційні, контекстні та технічні характеристики; 

– укладено опис № 2 документів в електронній формі, що підлягають 

постійному зберіганню, схвалено ЕПК ЦДЕА України; 

– складено передмову до опису документів в електронній формі, що 

підлягають постійному зберіганню фонду № 15. 

4. В напрямку створення фонду № 20 «Електронні інформаційні ресурси 

Державної архівної служби України»: 

– проведено технічну перевірку копій офіційного веб-сайту Державного 

комітету архівів України станом на 24.12.2008, веб-порталу Укрдержархіву 

станом на 22.11.2013 та на 03.02.2015; 

–  складено протоколи технічної перевірки електронних інформаційних 

ресурсів (далі – ЕІР); 

– проведено експертизу цінності ЕІР та складено експертні висновки на 

них; 

– складено опис електронних інформаційних ресурсів, що підлягають 

постійному зберіганню за 2000 – 2015 роки. 

5. З метою створення фонду № 21 «Електронні інформаційні ресурси 

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

небезпечних захворювань»: 

– проведено технічну перевірку ЕІР та складено протокол технічної 

перевірки; 

– проведено експертизу цінності ЕІР та складено експертний висновок; 

– складено опис електронних інформаційних ресурсів, що підлягають 

постійному зберіганню за 2011 – 2015 роки. 

6. Проведено роботу по формуванню та упорядкуванню фонду № 11 

«Центральний державний електронний архів України»: 

– укладено зведений опис справ постійного зберігання 2009-2010 роки, 

схвалено ЕПК ЦДЕА України; 
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– складено передмову до опису справ постійного зберігання за 2009-2010 

роки; 

– укладено опис справ з кадрових питань за 2009-2010 роки, погоджено 

ЕПК ЦДЕА України; 

– складено передмову до опису опис справ з кадрових питань за 2009-

2010 роки; 

– складено акт про вилучення для знищення документів за 2009-2010 

роки, не внесених до Національного архівного фонду, погоджено ЕПК ЦДЕА 

України. 

7. Начальником відділу Кручініною Т. Г. здійснювалася робота по 

написанню третьої редакції «Організація роботи з документами особового 

походження в електронній формі в Центральному державному електронному 

архіві України. Методичні рекомендації». 

8. Головний спеціаліст відділу Бондаревська Л.О., як секретар ЕПК, брала 

участь в організації та проведенні засідань ЕПК, веденні документації ЕПК, 

підготовці проекту плану-роботи ЕПК на 2016 рік. 

Відділом забезпечення збереженості та обліку документів проведено 

наступні заходи: 

1. Взято на державний облік до ЦДЕА України: 

– фонд № 20 «Електронні інформаційні ресурси Державної архівної 

служби України» (3 од.зб.); 

– фонд № 21 «Електронні інформаційні ресурси Державної служби з 

питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних 

захворювань» (2 од. зб.); 

– 98 од.зб фонду № 15 «Тримбач Сергій Васильович (р.н. 1950) – 

український кінознавець, історик кіно, заслужений діяч мистецтв України, 

лауреат Державної премії України ім. О. Довженка». 

2. З метою контролю за станом та наявністю ЕІР основного фонду, що 

зберігають у ЦДЕА України, тривали роботи з перевіряння їх наявності та 

фізичного стану. За результатами складено акти перевіряння наявності та стану 

документів основного фонду. Розпочато перевіряння наявності та стану ЕІР 

страхового фонду. 

3. Проводилася робота по зшиванню сформованих справ фондів №№ 7, 10, 

12. 

4. У напрямку створення нормативно-методичної бази головний спеціаліст 

відділу Волкогон О.О. працював над другою редакцією науково-методичної 

теми «Автоматизація роботи з реєстраційно-контрольними картками веб-сайтів, 

що приймаються на постійне зберігання до Центрального державного 

електронного архіву України. Методичні рекомендації», яка була схвалена на 

засіданні НМР від 20.11.2015 № 8. 

5. На виконання рішення колегії від 18.09.2015 «Про стан обліку в 

Центральному державному електронному архіві України у IV кварталі 2014 

року – III кварталі 2015 року» працівниками відділу здійснювалася апробація 

Інструкції «Облік електронних інформаційних ресурсів, що зберігаються в 
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Центральному державному електронному архіві України», яка схвалена на 

засіданні Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву 15.10.2014, протокол 

№2. 

6. Головний спеціаліст відділу Волкогон О.О., як секретар НМР, брав 

участь в організації засідань та веденні документації НМР: оформлено 

протоколи № 8 від 20.11.2015 та № 9 від 29.12.2015. 

7. Працівники відділу брали участь у роботі дорадчих органів та 

службових нарад, робочих зустрічах з працівниками Укрдержархіву з питань 

роботи відділу та науково-методичної роботи на 2016 рік. 

Відділом інформаційних технологій упродовж звітного періоду 

забезпечено виконання наступних завдань: 

В межах підтримки та вдосконалення програмно-апаратного забезпечення 

ЦДЕА України: 

– оновлено програмне забезпечення до актуальних версій на сервері ЦДЕА 

України та на персональних комп'ютерах користувачів; 

– проводилось обслуговування програмного забезпечення та моніторинг 

мережевого обладнання комп’ютерної мережі; 

– проведено підключення Wi-Fi та налаштування обладнання в конференц-

залі Укрдержархіву для проведення конференції та під час проведення НМР 

ЦДЕА України; 

– здійснювалася текстова експлуатація програмно-апаратного комплексу 

захисту мережі «WatchGuard M200»; 

– проводилися організаційні заходи щодо підключення мережу ЦДЕА 

України до інтернет- провайдера «Gigatrans»; 

– здійснено заходи щодо відновлення працездатності серверів після 

аварійного відключення мережі живлення та відновлення бухгалтерського 

програмного забезпечення «ЧИЖ»;  

– виконано роботи по дефектуванню і ремонту джерел безперебійного 

живлення для апаратури локальної обчислювальної мережі і серверів; 

– створено сервер активного каталогу та файловий сервер ЦДЕА України; 

 – підготовлено програмно-апаратну платформу за технологією 

термінального підключення для розгортання та подальшого функціонування 

програмно-інформаційного комплексу 1С, для вирішення питань 

бухгалтерського обліку та звітності ЦДЕА України; 

2 На виконання наказу від 05.10.2015 № 148 « Про проведення 

інвентаризації комп’ютерного програмного забезпечення» складено картки 

обліку персонального комп’ютера та встановлених програм, проведено 

інвентаризацію програмного та апаратного забезпечення, що використовується 

у ЦДЕА України. За результатами складено акт та подано його до Голові 

Укрдержархіву. 

3 Підготовлено зміни до Положення відділу інформаційних технологій, які 

затверджено наказом директора ЦДЕА України від 05.10.2015 № 148 та зміни 

до посадових інструкцій працівників відділу; 
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4. Працівниками відділу здійснювалася підтримка пропускної системи 

Укрдержархіву «Золоті Ворота 2000», зокрема проведено інсталяцію 

пропускних карток працівників. 

5. На виконання рішення колегії від 18.09.2015 № 2/6 підготовлено перелік 

типового програмного забезпечення для виконання основних завдань 

працівників ЦДЕА України; 

Сектором використання інформації документів забезпечено 

виконання наступних завдань: 

1. Проводилася робота щодо виконання запитів та звернень громадян. 

Упродовж жовтня-грудня 2015 року до ЦДЕА України надійшло 5 офіційних 

запитів, з яких 4 соціально-правового характеру та 1 генеалогічний запит. Крім 

того, на електронні адреси ЦДЕА України надійшло 83 запити. Всі запити 

розглянути у визначений законодавством термін. 

2. В напрямку підвищення ефективності функціонування веб-сайта ЦДЕА 

України: 

– створено новий розділ «Очищення влади» на офіційному веб-сайті, де 

розміщено декларації та заяви осіб, що проходять перевірку достовірності 

відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і 

четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади». 

– постійно оновлювалася рубрика «Новини», «Анонси» та «RSS стрічка», 

де висвітлювалися найважливіші заходи суспільного значення за участю 

ЦДЕА України. Загалом опубліковано 22 стрічки подій в розділі «ЦДЕА 

України», 7 − в розділі «Україна» та 7 − в розділі «Світ», 8 стрічок в розділі 

«Анонси». Також періодично оновлювалися розділи: «Звіти про діяльність», 

«Дорадчі органи», «Структура», «Прес-центр, «Вакансії», «Виставки-онлайн»; 

– підготовлено звіт про відвідуваність офіційного веб-сайта за IV квартал 

2015 року та за 2015 рік, які розміщено на внутрішньому веб-сайті в розділі 

«Використання»; 

– за результатами програмного засобу «Webalizer» y ІV кварталі 2015 року 

загальна кількість відвідувачів становила 66 244. 

– 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 рубрики на внутрішньому веб-сайті «Досвід», 

«Колегія», «Персонал ЦДЕА», «Галерея», сторінка ЦДЕА України в соціальній 

мережі «Facebook».  

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» продовжувалася робота по оновленню інформації на веб-

сайтах: Державного департаменту страхового фонду документації 

Укрдержархіву, УНДІАСД, ЦДІАК України (м. Київ), ЦДАМЛІ України, 
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державних архівів Волинської, Чернігівської, Чернівецької, Донецької, 

Тернопільської областей. 

4. Підготовлено та направлено до Укрдержархіву: 

– інформацію до Вісника Архівної служби про діяльність ЦДЕА України у 

ІV кварталі 2015 року; 

– план найважливіших заходів Центрального державного електронного 

архіву України, що потребують висвітлення у засобах масової інформації на 

2016 рік; 

– інформацію щодо висвітлення діяльності архіву у ЗМІ та співпрацю з 

інститутами громадянського суспільства та інформацію про супровід 

офіційного веб-сайта (на виконання доручення Укрдержархіву від 28.10.2015 

№ 02.3/3572); 

– інформацію про стан роботи ЦДЕА України зі зверненнями громадян у 

2015 році (на виконання доручення Укрдержархіву від 23.11.2015 № 02.4/3819); 

– пропозиції щодо виступу Голови Укрдержархіву на парламентських 

слуханнях. 

Сектором кадрової та режимно-секретної роботи проводилася 

наступна робота: 

1. Підготовлено та направлено до Укрдержархіву: 

–  «Звіт про розподіл чисельності працівників архівних установ»; 

– контрольні списки працівників архіву станом на 01.01.2016 року; 

– інформацію про виконання Заходів щодо мінімізації можливості 

виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення; 

– інформацію про результати виконання Державної програми щодо 

реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні; 

– інформацію щодо вікового складу, стажу та освітнього рівня 

працівників архіву; 

– інформацію щодо кількості фактично зайнятих посад (ставок) 

працівників бюджетних установ і організацій; 

– інформацію щодо чисельності працівників бюджетних установ 

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

– список осіб, рекомендованих для зараховування до кадрового резерву 

для державної служби на 2016 рік на посади директора та заступника директора 

та список осіб, рекомендованих для зарахування до кадрового резерву для 

державної служби на 2016 рік на посади керівників та спеціалістів; 

– список працівників, які мають вчений ступінь, вчене звання; 

– звіт про кількісний склад державних службовців та аналіз якісного 

складу різних категорій працівників за освітою; 

– інформацію про підвищення кваліфікації; 

– звіт про роботу з кадрами за 2015 рік; 

2. Упродовж кварталу проводилася роз’яснювальна робота, спрямована 

на запобігання корупційних діянь, працівники архіву ознайомлені з вимогами 

Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»; 
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Крім того, проводилася наступна робота: 

–підготовлено та  розглянуто на засіданні ЕПК Інструкцію з діловодства у 

Центральному державному електронному архіві України, яка затверджена 

наказом директора ЦДЕА України від 16.11.2015 № 95. 

– підготовка наказів з кадрових питань, з основної діяльності, про 

короткострокові відрядження в межах України та за кордон; стягнення; надання 

щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням; 

– ведення книг наказів з кадрових питань, з основної діяльності, про 

короткострокові відрядження в межах України та за кордон; стягнення; надання 

щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням, 

формування особових справ працівників архіву, ведення книги обліку руху 

трудових книжок та вкладишів до них, ведення книги обліку руху особових 

справ державних службовців; 

– реєстрація вхідної та вихідної документації; 

– ведення табелю обліку використання робочого часу. 

Фінансово-економічний відділом проводилася наступна робота: 

1. В установлені строки підготовлено та подано:  

– звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності до Фонду 

Соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за ІІІ квартал 2015 

року; 

– звіт до Державної податкової інспекції Солом’янського р-ну ГУ ДФС у 

м. Києві (Форма 1 ДФ за ІІІ квартал 2015 року; 

– звіт по пільгам (форма 1-П 98) за ІІІ квартал 2015 року); 

– звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового 

забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до 

Державної податкової інспекції Солом’янського р-ну ГУ ДФС у м. Києві за  

вересень-листопад 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 IІІ квартал 2015 року у відділ планово-економічної 

діяльності та бюджетної звітності Укрдержархіву;  

– звіт фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2015 року в 

Управління державної казначейської служби України Солом’янського р-ну м. 

Києва та в відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

Укрдержархіву; 

2. Щомісячно готувалася та подавалася 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». 



11 

3. Упродовж звітного періоду, працівниками фінансово-економічного 

сектора проводилась наступна робота: 

– підготовлено зміни до штатного розпису ЦДЕА України; 

– проведено інвентаризацію коштів, матеріальних цінностей та основних 

фондів архіву;  

– 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); 

– проведені акти передачі між матеріально-відповідальними особами та 

підготовлені розрахунки до довідок-змін до річного кошторису; 

– вчасно нараховувалась та виплачувалась заробітна плата; 

– велася головна книга та фактичні видатки, книга реєстрації договорів, 

здійснювався облік коштів по договорах в межах кошторису; 

– проводилась реєстрація юридичних зобов’язань, фінансових 

зобов’язань, платіжних документів. 

На виконання доручень керівництва Укрдержархіву працівниками 

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; 

– продовжувалася робота з 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»); 

На виконання наказу Укрдержархіву від 23.12.2015 № 187 «Про створення 

відомчої електронної пошти Державної архівної служби України» введено в 

експлуатацію сервіс відомчої електронної пошти Укрдержархіву ach.gov.ua 

на базі технічного вузла Міністерства юстиції України. 

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

впровадження електронних послуг в архівній галузі та відповів на запитання 

телеглядачів. 

Опубліковано 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» рукопис статті «Cтворення архівних колекцій веб-сайтів у 

межах ініціативного документування в ЦДЕА України» (автори –

 Кручініна Т.Г., Чернятинська Ю.Г.). 

Упродовж звітного періоду працівники ЦДЕА України брали активну 

участь у нарадах, семінарах, конференціях, зокрема: 

– 15.10.2015 заступник директора ЦДЕА України Паламарчук Л.В. взяла 

участь у засіданні круглого столу «Управління Інтернетом на глобальному рівні 

та позиція України»; 

– 16.10.2015директор ЦДЕА України Ковтанюк Ю.С. взяв участь у 

засіданні 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; 

– 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»; 

– 22.10.2015 завідувач сектора кадрової та режимно-секретної роботи 

Аблаєва Н.О. 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»; 

– 27.11.2015 начальник відділу забезпечення збереженості та обліку 

документів Чернятинська Ю.Г. та завідувач сектора використання інформації 

документів Карапозюк А.Л. взяли участь у ІIІ щорічному міжнародному 

науково-практичному семінарі «Оцифроване надбання: збереження, доступ, 

репрезентація», що відбувся в Державному політехнічному музеї при НТУУ 

«КПІ»; 



13 

– 02.12.2015 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»; 

– 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»; 

– 17.12.2015 начальник відділу інформаційних технологій Вороной С.І. 

взяв участь у семінарі на тему: «Відкриті дані: особливості оприлюднення та 

можливості використання», захід організований Державним агентством з 

питань електронного урядування України.  

В рамках міжнародного співробітництва 03 грудня 2015 року директор 

ЦДЕА України Ковтанюк Ю.С. перебував з робочим візитом у Білоруському 

науково-дослідному центрі електронної документації (БілНДЦЕД), де його 

було ознайомлено з роботою центру. Під час візиту між ЦДЕА України та 

БілНДЦЕД підписано договір про співробітництво, здійснено обмін 

нормативно-правовими, нормативними та методичними документами в 

електронній формі, що визначають відповідно роботу обох установ. Також 

директора ЦДЕА України Ковтанюка Ю.С. було запрошено до Білоруського 

державного університету, де він виступив перед студентами II-IV курсів 

історичного факультету із спеціальностей документознавство, історичне-

архівознавство з лекцією «Сутність електронного документознавства як 

наукового напряму документознавства». 

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. 

Упродовж звітного кварталу проводилася робота щодо підвищення 

кваліфікації працівників ЦДЕА України:  
– заступник директора архіву Прохоренко Т. А. 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; 
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– 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 

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. 

Проводилися заходи щодо забезпечення протипожежної безпеки у ЦДЕА 

України: 

– 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 2015року 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 ЦДЕА України 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. 

– здійснено чергове обслуговування (перевіряння) вогнегасників (акт № 1 

від 27 жовтня 2015року). 

– підготовлено План заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в 

ЦДЕА України на 2016 рік та направлено до Укрдержархіву. 

Проводилася робота на виконання Плану основних заходів цивільного 

захисту ЦДЕА України на 2015 рік: 
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– у зв’язку із кадровими змінами було оновлено та перезатверджено план-

схему оповіщення керівного складу та співробітників ЦДЕА України в умовах 

особливого періоду та розміщено у всіх кімнатах архіву; 

– складено План основних заходів цивільного захисту Центрального 

державного електронного архіву України на 2016 рік та направлено до 

Укрдержархіву. 

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.  

В межах співпраці архіву з вищими навчальними закладами у сфері 

підготовки спеціалістів з документознавства (діловодства), архівознавства та 

соціальних комунікацій 14 грудня 2015 року 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», яка завершилась 

26 грудня 2015 року.  

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.  

 

 

 

 

 

Заступник  

директора архіву Т. А. Прохоренко 


