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Цифровізація процесів архівної справи  
та діловодства 

1 

проведення оцифровування документів, забезпечення 
надійного зберігання та використання цифрових копій: 

• оцифровування документів, що розкривають події 
Української революції 1917 – 1921 рр.; 

• оцифровування документів про Чорнобильську трагедію;  

• копіювання інформації носіїв оцифрованих документів з 
метою створення копій для видачі користувачам в читальний 
зал;  

• впровадження нормативних документів щодо організації та 
проведення оцифровування документів та забезпечення 
доступу до них. 

Заходи: 

Термін: протягом року 



Організація формування, обліку та зберігання  
документів Національного архівного фонду 2 

2.1. виконання Програми здійснення контролю за наявністю,  
станом і рухом документів Національного архівного фонду на 2009 – 
2019 роки (з урахуванням документів з обмеженим доступом); 

2.2. забезпечення надійності експлуатації архівних приміщень, систем їх 
життєзабезпечення, посилення охоронної і пожежної безпеки 
архівосховищ; 

2.3. активізація роботи з впровадження електронного документообігу  
в установах-фондоутворювачах та приймання на постійне зберігання 
до архіву електронних документів; 

2.3. першочергове приймання на постійне зберігання до архіву 
документів від установ-фондоутворювачів, що зберігаються  
понад встановлені строки; 

2.4. контроль за проведенням експертизи цінності документів  
в установах за встановлені законодавством роки  
(в т.ч. документів з обмеженим доступом). 

Заходи: 

Термін: протягом року 



Надання якісних та комплексних інформаційних 
послуг у сфері використання інформації документів 

та розширення доступу до документів 

3 

3.1. безумовне дотримання вимог законодавчих та нормативних 
актів в частині доступу користувачів до документів НАФ та 
виконанні запитів юридичних та фізичних осіб; 

3.2. видавання користувачам у читальному залі архіву цифрових 
копій документів та сприяння в організації їх копіювання; 

3.3. перегляд грифів секретності документів, що утворились в 
діяльності ЦДАВО України за період 1941 – 1991 років, 
розширення доступу до документів, що не становлять державної 
таємниці; 

3.4. оприлюднення документів з актуальних історичних тем у ЗМІ, на 
сайті архіву та сторінці Facebook. 

Заходи: 

Термін: протягом року 



Вшанування подій та видатних учасників  
Української революції 1917 – 1921 років 4 

Заходи: 

4.1. підготовка інформаційних продуктів в рамках проекту 
«Українська революція : архівні хроніки», забезпечення 
оперативного розміщення відповідної інформації на сайті 
архіву та сторінці Facebook; 

4.2. участь працівників архіву у науково-практичних 
конференціях, круглих столах, інформаційно-просвітницьких 
заходах до 100-річчя подій Української революції; 

4.3. в рамках реалізації Стратегії національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді організувати екскурсії  
та тематичні заняття для студентів середніх та вищих 
навчальних закладів. 

Термін: протягом року 



Основні організаційні захоги 

У звітному періоді робота ЦДАВО України спрямовувалась 

на виконання завдань, визначених Планом розвитку 

архівної справи ЦДАВО України на 2018 р. 

Продовжувалася робота з розширення 

електронних послуг, які надає архів,  

та оцифровування документів 

У 2018 році продовжувався започаткований  

в 2017 році  проект “Українська революція:  

архівні хроніки” 

проводилися екскурсії, лекції, круглі столи, виробнича практика студентів і 

слухачів різних навчальних закладів 

Робота архіву в цілому та окремих структурних 

підрозділів здійснюється відповідно до річного плану 

та плану організаційної роботи 



Проведено 5 засідань колегії ЦДАВО України 

Проведено 3 семінари-навчання 

Проводилися екскурсії, лекції, круглі столи, 

виробнича практика студентів і слухачів різних 

навчальних закладів 

Основні організаційні захоги 



Підготовлено та передано на постійне зберігання  

до ЦДАВО України документи 21 установ  

загальною кількістю 8040 од. зб. 

Комплектування ЦДАВО 
профільними гокументами 

 

документів  
з кадрових питань 
(особового складу)  

926 од. зб.  

управлінської 
документації 
7114 од. зб. 

від установ,  
що зберігають 

документи понад 
встановлені строки 
1079 од. зб. (14%) 

від ліквідованих 
установ, 

підприємств, 
організацій  

2684 од. зб. (39%) 



Контроль за станом  
упорягкування гокументів 

Проведено 12 засідань ЕПК,  

на яких було розглянуто 

Положень 
про служби 

діловодства, 
експертні 

комісії, 
архівні 

підрозділи 
кількістю  

36 одиниць 

Актів про 
вилучення для 

знищення 
документів,  
не внесених  

до НАФ  
134 установ 
загальною 

кількістю 28012 
позицій акта 

Інструкцій з 
діловодства  
31 установ 
кількістю  

163,4 друк. арк. 

Номенклатур 
справ  

80 установ 
кількістю 

68488 статей 
(293%) 

Описів справ  
з особового 

складу  
96 установи 

кількістю 
35723 од. зб. 

Описів справ 
управлінської 
документації  

65 установ 
кількістю  

22438 од. зб. 
(255%) 



Надання методичної та практичної допомоги  
у підготовленні нормативно-методичних 

документів з організації діловодства  
та архівної справи 

Положення про експертні 
комісії та архівні підрозділи  

(31, 103 %) 

Інструкції з діловодства – 
182 друк. арк. (606 %) 

Зведених індивідуальних 
номенклатур справ 

кількістю 53960 статті 
(159 %) 

Надання консультаційно-практичної допомоги працівникам  
служб діловодства та архівних підрозділів установ 

Консультація в державному архіві у кількості 
888 (189 %) 

Консультація в установі-фондоутворювача 
178 (112 %) 

Пігвищення ефективності нагання консультативно-метогичної  
гопомоги установам та організаціям з питань організації  

гіловогства і архівної справи, провегення експертизи цінності,  
перегавання та упорягкування гокументів 



Забезпечення належних  
умов зберігання 

Для забезпечення сховищ  
спеціальним обладнанням  

було придбано 

600 коробок 

20 стелажів 

плівку для 
створення 

страхового фонду 
на 50000 кадрів 

• Придбано 30 
вогнегасників 

• Перезаряджено  
50 вогнегасники 

• Щоденна 
фіксація 
температурно-
вологісного 
режиму  

• Перевірка 
датчиків 
пожежної 
сигналізації у    
сховищах архіву 

Контроль за  
температурно-

вологісним 
режимом,  
санітарно-
гігієнічним 
станом та 

протипожежною 
безпекою 



Захоги по забезпеченню  
збереженості гокументів 

Проведення перевіряння 
наявності та фізичного 

стану документів 
відповідно до Програми 

здійснення контролю  
а наявністю, станом  

і рухом документів НАФ 
на 2009-2019 роки  

Приймання справ 
управлінської документації  

на державне зберігання  
без перевіряння кількості 

аркушів у справі 

Створення 
страхового фонду  

Оцифровування 
документів 

За 
Програмою 

108900 
справ 

Фактично 
зроблено 

109413 
справ 

Планові 
показники 
3900 справ 

Фактично 
зроблено 

8049 справ 

Планові 
показники 
765 справ 
(104000 
кадрів) 

Фактично 
зроблено 

2710 справи 
(101072 
кадрів) 

Планові 
показники 
170 справ 

(46800 
слайдів) 

Фактично 
зроблено 
368 справ 

(50248 
слайдів) 

Картонування документів 

Планові 
показники 
3600 справ 

Фактично 
зроблено 

8049 справи 

Переміщення справ 

Планові 
показники 

48000 справ 

Фактично 
зроблено 

75584 справа 



Забезпечення збереженості  
гокумертів НАФ 

Підготовлені до ремонту, реставрації та оправи справи на 

500469 арк. (158 % плану) та передано на ремонт і 

оправлення 3371 справи 

Підготовлено та передано до консерваційно-профілактичного 

оброблення 321 од. обл., 3306114 кадрів СФ 

Підготовлено до мікрофотокопіювання справи на 152538 арк. 

та оцифрування – на 48758 арк. (125% плану) за 2-ма 

фондами періоду Української революції (ф.ф. 905, 2201) 

Закартановано 8049 справ, у т.ч. 9 нововиявлених справ,  

а також 97 справ (223% плану) 

Згідно з вимогами користувачів читального залу та 

працівників архіву  видано 54047 справ (188% 

плану), 10033 описів (136% плану),  

5239 бюксів мікрофотокопій 



Забезпечення збереженості  
гокумертів НАФ 

Перевірено нумерацію аркушів у справах:  

після ремонту, реставрації та оправи – 434203 арк. (334% плану),  

при видаванні справ з архівосховища – 3958642 арк.,  

оцифрування справ – 48758 арк. та перевіряння нумерації та фізичного стану 

особливо цінних документів за наказом  Укрдержархіву № 274 – 270421 арк. 

(136% плану) 

Згідно з вимогами користувачів читального залу та працівників архіву  

видано 54047 справ (188% плану), 10033 описів (136% плану),  

5239 бюксів мікрофотокопій 

З метою уточнення облікових даних за результатами попередніх перевірянь 

перевірено наявність мікрофотокопій фонду користування  

у кількості 14091 бюксів (142 % плану) 

Перескладено 559 сторінки аркушів фонду 



Забезпечення збереженості  
гокумертів НАФ 

Проведено роботу з вивіряння та уточнення списку справ,  

які перебувають у розшуку; вивіряння та уточнення  

картотеки справ, які перебувають у розшуку; продовжується 

робота з розшуку відсутніх справ;  робота над програмою 

“Архівні зібрання України” 

З метою виявлення справ із згасаючим текстом  

переглянуто 720 справ та відновлено згасаючого та 

слабоконтрасного тексту 64 арк. 

З метою виявлення унікальних документальних пам’яток було 

здійснено поаркушний перегляд 5827 справ управлінської 

документації та особового походження 



Поетапне перевегення  
в електронну форму говігкового  

апарату гокументів НАФ 

Станом на  
1 січня 2019 р. 

переведено  
в електронну форму  

843 описи  
(з них 56 у 2018 р.) 

«Календар Української революції 1917-1921 рр.» 

«Листи українців, вивезених до нацистської Німеччини  
за 1941-1945 рр.» 

«Адміністративно-територіальний поділ України» 

«Фотодокументи ЦДАВО України» 

«Лицарі Залізного Хреста» 

«Український Крим» 

«Кордони України» 

«Документи ЦДАВО України про Т. Шевченка» 

Всього 42257 заголовків (з них у 2018 р. 11670) 

Іменний покажчик до ф. 331 Уповноважений Комісії 
сприяння вченим РНК СРСР при РНК УСРР 

Створення тематичних баз даних 



Використання інформації  
гокументів НАФ 

Одним із основних пріоритетів роботи архіву залишається задоволення 

інформаційних потреб громадян та суспільства 

Підготовлено тематичні переліки, 

добірки, відповіді на тематичні запити, 

стаціонарні виставки, виставки он-лайн 

Пріоритетним завданням 2018 року  

у сфері використання інформації 

документів НАФ залишалася робота  

з виконання Указу Президента України 

від 22 січня 2016 року № 17   

“Про заходи з відзначення 100-річчя 

подій Української революції  

1917–1921 років” та розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 

2016 року № 777-р, “Про затвердження 

плану заходів з відзначення 100-річчя 

подій Української революції  

1917-1921 років та вшанування пам’яті  

її учасників на період до 2021 року” 



Використання інформації  
гокументів НАФ 

Відкриття виставки «Українська революція: 

архівні хроніки. 1917-1921, підготовленої за 

документами ЦДАВО України» 

ЦДАВО взяв участь у підготовці 

міжнародного виставкового проекту 

“Українське коло: до сторіччя 

визвольних змагань (1917–1921 рр.)” 

до 100-річчя встановлення 

дипломатичних відносин 

між Україною та Грузією 

архів взяв участь у 

підготовці спільної виставки 

“Україна і Грузія: сто років 

дипломатичних відносин”, 

відкриття якої відбулося  

в м. Тбілісі (Грузія)  

29 березня 



До 100-річного ювілею української юстиції  

ЦДАВО України взяв участь у підготовці 

виставки “...Без права не може існувати 

держава”, яка експонувалася  

з 16 липня у приміщенні Музею  

“Будинок митрополита” Національного 

заповідника “Софія Київська” 

Використання інформації  
гокументів НАФ 

До Дня незалежності підготовлено виставку 

“Українська державність: Відродження. 100 років”, яка 

з 23 серпня експонувалася в приміщенні Київської 

міської державної адміністрації 



Використання інформації  
гокументів НАФ 

ЦДАВО України долучився до міжнародного 

архівного проекту, присвяченого 100-річчю 

закінчення Першої світової війни.  

Архів брав участь у підготовці стенду 

України міжнародної виставки виставки 

архівних документів "Кінець Першої 

світової війни: рішучий поворот до сучасної 

Європи", на якому презентовано  

34 документи з фондів архіву. Урочисте 

відкриття виставки відбулося 13 листопада 

в приміщенні Військового музею  

ім. Вітовта Великого  

(м. Каунас, Литовська Республіка) 

Архів взяв участь  

у підготовці експозиції 

виставки до 100-річчя 

утворення Західно-

Української Народної 

Республіки (ЗУНР) у 

Верховній Раді України, 

відкриття якої відбулося 

8 листопада 



Використання інформації  
гокументів НАФ 

Документи ЦДАВО України періоду Української 

революції увійшли до експозиції фотовиставки 

“Культурна дипломатія України: світовий тріумф 

“Щедрика”, присвяченої пам’яті диригента, 

композитора Кошиця О. А., яка експонувалася  

в м. Києві та інших містах України 

До 100-річчя культурної 

дипломатії України архів 

долучився до підготовки 

виставкового 

просвітницького проекту 

“Світовий тріумф 

“Щедрика” –  

100 років культурної 

дипломатії України”, 

відкриття виставки, 

розміщеної в 

приміщенні 

Дипломатичної академії 

імені Геннадія Удовенка 

при МЗС України, 

відбулося 30 листопада 



Використання інформації  
гокументів НАФ 

"Об'єднаними... зусиллями...  

будувати нероздільну самостійну  

державу українську..."  

До 100-річчя Акта Соборності 

До 100-річчя тріумфального 

закордонного турне Української 

Республіканської Капели під орудою 

Олександра Кошиця 

“...Сотворено 

всенароднім зривом.” 

До 100-річчя 

“Листопадового чину” 

До Дня пам’яті  

та примирення  

в читальному залі 

ЦДАВО України 

відбулася презентація 

проекту «Непрочитані 

листи з нацистської 

неволі» 



Використання інформації  
гокументів НАФ 

На виконання наказів та розпоряджень 

Державної архівної служби України, запитів 

державних установ і відомств до визначних дат та 

подій за звітній період підготовлено 26 

тематичних переліків документів 

За участі ЦДАВО України в 2018 році вийшов збірник 

архівних документів “Світовий тріумф “Щедрика” – 

100 років культурної дипломатії України” 

Начальник відділу довідкового апарату О. М. Редько 

підготувала тексти “Огляду фонду 2457 Головне 

управління мистецтва та національної культури 

Української Держави, м. Київ” та тематичного огляду 

документів “Документи ЦДАВО України про діяльність 

Р. Лісовського”;  тематичну добірку документів “Як 

міста переживали революцію? Документальні 

свідчення з фондів ЦДАВО України” до електронного 

часопису “Місто: історія, культура, суспільство” 



Виконання запитів  
юригичних і фізичних осіб 

Участь у реалізації 
повноважень НАБУ, 

НАЗК, СБУ, Генеральної 
прокуратури, органів 

поліції та судів шляхом 
інформаційного 

забезпечення  
їх діяльності:  

78 запитів,  
4386 аркушів копій 

документів 

Доступ користувачів  
до інформації  

документів НАФ: 
667 користувачів 
читального залу  

(40 іноземних громадян), 
4178 відвідувань,  

28859 виданих справ 

Виконання запитів  
від фізичних та 

юридичних осіб: 

441 тематичних,  

109 майнових, 

64 біографічні 

487 соціально-
правового характеру,  

190 запитів отриманих 
та виконаних 

електронною поштою 



Співпраця з громагськістю 

8 травня у ЦДАВО України відбулася презентація 

проекту “Непрочитані листи з нацистської неволі”  

до Дня пам'яті та примирення. Метою проекту є 

підготовка та оприлюднення на сайті ЦДАВО України 

бази даних, яка, сподіваємося, допоможе рідним та 

близьким адресатів прочитати листи з минулого 

Архів брав активну участь у підготовці та проведенні комунікативного 

заходу, присвяченого включенню української номінації “Документальна 

спадщина, пов'язана з аварією на Чорнобильській АЕС” до 

Міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО “Пам'ять світу”.  

Під час заходу ЦДАВО України було вручено відповідний сертифікат 



Співпраця з громагськістю 

Документи архіву були представлені на виставці  

“...Без права не може існувати держава”, що відбулася 

в Музеї “Будинок митрополита “Національного 

історико-культурного заповідника “Софія Київська” 

Брифінг на тему “Нова культурна  

парадигма країни: нематеріальний  

культурний ресурс як важіль  

розвитку громад”, що проходив  

у Національному 

інформагентстві “Укрінформ 

Керівництво та співробітники архіву взли участь  

у роботі Другого щорічного Круглого столу  

“Українські архіви: виклики та реалії” 



Співпраця з громагськістю 

Рубрика  

“Архіви 

репресивних 

органів 

комуністичного 

тоталітарного 

режиму  

1917–

1991 років” 





Міжнарогна гіяльність 

у рамках реалізації ініціативи 

Посольства Королівства Бельгія  

в Україні щодо виявлення 

документів про перебування 

бельгійського автобронедивізіону 

взимку 1917 – навесні 1918 рр. у 

місті Києві читальний зал ЦДАВО 

України відвідали посол пан  

Люк Якобс та студенти  

Української Академії Лідерства 

Зустрічі із координатором  

пошуково-дослідницького 

проекту “Радянські та 

німецькі військовополонені 

та інтерновані”  

Народного союзу  

Німеччини з догляду  

за військовими похованнями 

доктором Хайке Вінкель 

Н. В. Маковська взяла участь 

у зустрічі Голови Державної 

архівної служби України 

Т. Баранової із представником 

Національного архіву 

Фінляндії Дмитром Фроловим 

для обговорення питань 

активізації співробітництва 

між українськими та 

фінськими архівістами 



в ЦДАВО України в рамках конференції “1918 рік в історії України 

та Польщі” відбувся робочий семінар за участі членів Українсько-

польської комісії для дослідження взаємин 1917–1921 рр., 

виконувача обов'язків директора архіву А. Обжелян  

та заступника директора Н. Маковської 

Міжнарогна гіяльність 

Директор ЦДАВО України 

Наталія Маковська 

взяла участь  

у консультаційній зустрічі  

з Генеральним директором 

Національного архіву Грузії 

Теоною Іашвілі з питань 

двостороннього 

міжвідомчого 

співробітництва 

Заступник директора ЦДАВО України 

Наталія Маковська взяла участь у 

відкритті виставки фото- та архівних 

документів до 100-річчя Латвійської 

Республіки, підготовленої за документами 

Національного архіву Латвії в приміщенні 

Національної бібліотеки Литви імені 

Мартінса Мажвідаса 



Пріоритети на 2019 рік 

Цифровізація усіх процесів архівної справи  
та діловодства 

Організація формування, обліку та зберігання  
документів Національного архівного фонду 

Забезпечення збереженості Національного 
архівного фонду як складової всесвітньої 
культурної спадщини 

Популяризація архівних документів до 
пам’ятних дат та ювілеїв визначних осіб  
в історії України 
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