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Цифровізація процесів архівної справи 
та діловодства

Цифровізація процесів архівної справи 
та діловодства1

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

Організація формування, обліку та зберігання 
документів Національного архівного фонду2

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

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

Вшанування подій та видатних учасників 
Української революції 1917 – 1921 років4

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 заходи

У звітному періоді робота ЦДАВО України спрямовувалась 
на виконання завдань, визначених Планом розвитку 
архівної справи ЦДАВО України на 2019 р.

Продовжувалася робота з розширення 
електронних послуг, які надає архів, 
та оцифровування документів

У 2019 році продовжувався започаткований 
в 2017 році  проект “Українська революція: 
архівні хроніки”

Робота архіву в цілому та окремих структурних 
підрозділів здійснюється відповідно до річного 
плану та плану організаційної роботи



Проведено 4 засідання колегії ЦДАВО України

Проведено 3 семінари-навчання

Проводилися екскурсії, лекції, круглі столи, 
виробнича практика студентів і слухачів різних 
навчальних закладів

Основні організаційні заходи



Підготовлено та передано на постійне зберігання 
до ЦДАВО України документи 21 установ 

загальною кількістю 10504 од. зб.

Підготовлено та передано на постійне зберігання 
до ЦДАВО України документи 21 установ 

загальною кількістю 10504 од. зб.

Комплектування ЦДАВО 
профільними документами

документів 
з кадрових питань 

(особового 
складу) 

865 од. зб. 

документів 
з кадрових питань 

(особового 
складу) 

865 од. зб. 

управлінської 
документації 
9639 од. зб.

управлінської 
документації 
9639 од. зб.

від установ, 
що зберігають 

документи понад 
встановлені строки 

977 од. зб. (10%)

від установ, 
що зберігають 

документи понад 
встановлені строки 

977 од. зб. (10%)

від ліквідованих 
установ, 

підприємств, 
організацій 

2400 од. зб. (24%)

від ліквідованих 
установ, 

підприємств, 
організацій 

2400 од. зб. (24%)



Контроль за станом 
упорядкування документів

Проведено 12 засідань ЕПК, 
на яких було розглянуто

Положень 
про служби 

діловодства, 
експертні 

комісії, 
архівні 

підрозділи 
кількістю 

53 одиниць 
(350%)

Актів про 
вилучення для 

знищення 
документів, 
не внесених 

до НАФ 
134 установ 
загальною 

кількістю 30767 
позицій акта 

(1282%)

Інструкцій з 
діловодства 
51 установи 
кількістю 

163,4 друк.арк. 
(638%)

Номенклатур 
справ 

108 установ 
кількістю 

103924 статей 
(440%)

Описів справ 
з особового 

складу 
96 установи 

кількістю 
71578 од. зб.  

(2711%)

Описів справ 
управлінської 
документації 

65 установ 
кількістю 

27359 од. зб. 
(310%)



Надання методичної та практичної допомоги 
у підготовленні нормативно-методичних 

документів з організації діловодства 
та архівної справи

Надання методичної та практичної допомоги 
у підготовленні нормативно-методичних 

документів з організації діловодства 
та архівної справи

Положення про експертні 
комісії та архівні підрозділи 

66 установ, (150 %)

Положення про експертні 
комісії та архівні підрозділи 

66 установ, (150 %)
Інструкції з діловодства – 

190 друк. арк. (634 %)
Інструкції з діловодства – 

190 друк. арк. (634 %)

Зведених індивідуальних 
номенклатур справ 

кількістю 50452 статті
(148 %)

Зведених індивідуальних 
номенклатур справ 

кількістю 50452 статті
(148 %)

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

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

Консультація в державному архіві у кількості 
720 (150 %)

Консультація в державному архіві у кількості 
720 (150 %)

Консультація в установі-фондоутворювача 
236 (148 %)

Консультація в установі-фондоутворювача 
236 (148 %)

Підвищення ефективності надання консультативно-методичної 
допомоги установам та організаціям з питань організації 

діловодства і архівної справи, проведення експертизи цінності, 
передавання та упорядкування документів



Забезпечення належних 
умов зберігання

Для забезпечення сховищ 
спеціальним обладнанням 

було придбано

600 коробок

31 стелаж

плівку для 
створення 

страхового фонду 
на 125000 кадрів

• Перезаряджено та 
перевірено  23 
вогнегасники

• Щоденна фіксація 
температурно-
вологісного 
режиму 

• Перевірка датчиків 
пожежної та 
охоронної 
сигналізації у    
сховищах архіву

Контроль за 
температурно-

вологісним 
режимом, 
санітарно-

гігієнічним станом 
та протипожежною 

безпекою



Заходи по забезпеченню 
збереженості документів

Проведення перевіряння 
наявності та фізичного 

стану документів 
відповідно до Програми 

здійснення контролю 
а наявністю, станом 

і рухом документів НАФ 
на 2009-2019 роки 

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 постійне зберігання 
до архіву

Приймання справ 
управлінської документації 

на постійне зберігання 
до архіву

Створення 
страхового фонду 

Створення 
страхового фонду 

Оцифровування 
документів

Оцифровування 
документів

За 
Програмою

118200 
справ

За 
Програмою

118200 
справ

Фактично 
зроблено

123205 
справ

Фактично 
зроблено

123205 
справ

Планові 
показники
6760 справ

Планові 
показники
6760 справ

Фактично 
зроблено

10502 
справ

Фактично 
зроблено

10502 
справ

Планові 
показники
800 справ 

Планові 
показники
800 справ 

Фактично 
зроблено

1534 справи
(100457 
кадрів)

Фактично 
зроблено

1534 справи
(100457 
кадрів)

Планові 
показники
200 справ

(39000 
слайдів)

Планові 
показники
200 справ

(39000 
слайдів)

Фактично 
зроблено
416 справ 

(50905 
слайдів)

Фактично 
зроблено
416 справ 

(50905 
слайдів)

Картонування 
документів

Картонування 
документів

Планові 
показники

6600 
справ

Планові 
показники

6600 
справ

Фактично 
зроблено

8898 
справи

Фактично 
зроблено

8898 
справи

Переміщення 
справ

Переміщення 
справ

Планові 
показники

25800 справ

Планові 
показники

25800 справ

Фактично 
зроблено

45413 справа

Фактично 
зроблено

45413 справа

Без перевіряння 
кількості аркушів 

у справі

Без перевіряння 
кількості аркушів 

у справі

Фактично 
зроблено
135 справ

Фактично 
зроблено
135 справ

З перевірянням 
кількості аркушів 

у справ

З перевірянням 
кількості аркушів 

у справ

Планові 
показники

90 справ

Планові 
показники

90 справ

Приймання-передавання 
розсекречених справ на 

загальне зберігання 1560 справ

Приймання-передавання 
розсекречених справ на 

загальне зберігання 1560 справ

Планові 
показники
1560 справ 

Планові 
показники
1560 справ 

Планові 
показники
1560 справ 

Планові 
показники
1560 справ 



Забезпечення збереженості 
докумертів НАФ

Підготовлені до ремонту, реставрації та оправи справи на 
678607 арк. (234 % плану) та передано на ремонт і 
оправлення 3371 справи

Підготовлено та передано до консерваційно-профілактичного 
оброблення 265 од. обл., 3096707 кадрів СФ

Підготовлено до мікрофотокопіювання справи на 152538 
арк. та оцифрування – на 157852 арк. (111% плану) та 
оцифрування – справи ф. 2201 на 65082 аркушах 
(166 % плану)

Закартановано 9045 справ, у т.ч. 12 виявлених 
необлікованих справ, а також 135с/9 справ не таємних 
(223% плану)

Згідно з вимогами користувачів читального залу та 
працівників архіву видано 44458 справ (151% плану), 

9554 описи (129 % плану), 8979 бюксів мікрофотокопій 
(165 % плану)



Забезпечення збереженості 
докумертів НАФ

Позапланово підготовлено до оцифровування 812 справ 9 фондів з історії 
Західноукраїнської Народної Республіки  ( ф.ф. 1073, 2188, 2192, 3698, 3982 
4436, 4440, 4451, 4460)

Оцифровано 52585 аркушів документів (131 % плану)

Перевиконано планові показники з приймання справ після ремонту, 
реставрації та оправи; видаванні справ з архівосховищ, нумерації та 
перенумерації аркушів в справах; проставлення архівних шифрів на 
обкладинках справ та описах

Закартановано 8910 справ, у т.ч. 12 виявлених необлікованих справ, а 
також 135с/9 справ не таємних (223% плану). Решта 1592 справи будуть 
закартановані у 1 кварталі 2020 року у зв’язку з надходженням у кінці 
звітного період та за відсутності картонажів



Забезпечення збереженості 
документів 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”

Відновлено згасаючого та слабоконтрасноготексту 
156 аркушів (278 % плану)

Відповідно до перспективних планів роботи з перевіряння 
наявності та фізичного стану документів перевірено 123205 справ 
(104 % плану) з оформленням їх результатів. Підготовлено проєкт 
профільної Програми ЦДАВО України щодо здійснення контролю за 
наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2020-2024 роки, який 
погоджено з Центральної комісією Укрдержархіву з контролю за 
наявністю, станом та розшуком документів НАФ (протокол від 31.10. 
2019 року № 2).



Використання інформації 
документів 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 2019 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”



Виконання запитів 
юридичних 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



Використання інформації 
документів НАФ

На виконання наказів та розпоряджень 
Державної архівної служби України, запитів 
державних установ і відомств до визначних дат 
та подій за звітній період підготовлено 
19 тематичних переліків документів

В 2019 році побачило світ науково-
популярне видання «Культурна дипломатія 
Симона Петлюри: «Щедрик» проти «русского 
мира». Місія капели Олександра Кошиця 
(1919–1924)

Активно використовується інформація архівних документів 
в читальному залі. За 2019 рік зареєстровано і оформлено 
576 користувачів, 43 з них – іноземні громадяни. Кількість 
виданих справ, якими користувалися у читальному залі, 
становить – 36666. Кількість відвідувань у 2019 році – 4112



Використання інформації 
документів НАФ

Відкриття виставки 
«Українська революція: 

архівні хроніки. 
1917-1921, 

підготовленої за 
документами 

ЦДАВО України»

Виставка «Об’єднаними зусиллями будувати 
нероздільну самостійну державу українську…». 

Урочисте відкриття виставки, на якому було 
представлено оригінали документів, відбулося 

22 січня в приміщенні Музею «Будинок митрополита» 
Національного заповідника «Софія Київська». 
Згодом виставка експонувалася в приміщенні 

наукової бібліотеки Академії пенітенціарної служби; 
виставку розміщено й на сайті архіву, матеріали 

використовувалися також під час урочистих заходів 
державними архівами областей

Відкриття виставки 
«Лицарям Української 
Народної Республіки 
присвячується» в 
Національному музеї історії 
України



Використання інформації 
документів НАФ

До 100-річчя Першого Зимового походу Армії 
УНР підготовлено виставку «Армія… кров`ю 
писала живу осяйну, безсмертну легенду 
боротьби і перемоги…», яку було розміщено в 
залі очікування для військових Київського 
залізничного вокзалу. З виставкою можна 
ознайомитися також на сайті ЦДАВО України



Використання інформації 
документів НАФ

До 100 річного ювілею 
української системи державної 
реєстрації актів цивільного 
стану ЦДАВО України взяв 
участь у підготовці виставки, на 
якій експонувалися оригінали 
документів, та в урочистих 
заходах в Міністерстві юстиції 
України

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 
документів НАФ

Документи з фондів ЦДАВО України 
були представлені на виставці у 
Верховній Раді України «Світовий 
тріумф “Щедрика». 100 років 
культурної дипломатії України», 
приуроченої до 100-річчя 
європейських гастролей Української 
Республіканської Капели та 
закордонної промоції «Щедрика»

Під час відкриття 
виставкового проєкту 

до 80-х роковин початку 
Другої світової війни 

«Україна. Незакінчена 
війна…» в Національному 

музеї історії України 
у Другій світовій війні

В 2019 році побачило світ 
науково-популярне видання 

«Культурна дипломатія Симона 
Петлюри: «Щедрик» проти 

«русского мира». Місія капели 
Олександра Кошиця (1919–

1924). Збірник архівних 
документів», автор-упорядник – 
Тіна Пересунько, підготовлений 

за документами 4-х фондів 
ЦДАВО України



Співпраця з громадськістю

У відповідності з навчальним 
планом історичного факультету 
Київського Національного 
університету імені Тараса 
Шевченка в архіві проходила 
практика студентів історичного 
факультету, під час якої студенти 
були ознайомлені з проєктом 
“Українська революція: архівні 
хроніки” та з розміщеними 
на сайті ЦДАВО України 
виставками, присвяченими 
100-річчю подій Української 
революції,  «Календарем 
Української революції»

Оглядова екскурсія архівом для 
студентів 1 курсу магістратури 
спеціальності 011 «Освітні, 
педагогічні науки» денної та 
заочної форм навчання 
факультету менеджменту освіти 
та науки Національного 
педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова

Співробітники ЦДАВО України взяли участь у роботі ІІІ-го 
щорічного круглого столу із міжнародною участю 
«Оцифровування документів Національного архівного фонду як 
пріоритетний напрям цифровізації національних архівів: 
проблеми та перспективи» та «Стан, проблеми та перспективи 
охорони культурної спадщини в архівній галузі України»



Співпраця з громадськістю

Заст. директора Н. Маковська взяла 
участь у презентації книги 
«Культурна дипломатія Симона 
Петлюри: «Щедрик» проти «руського 
мира». Місія Капели Олександра 
Кошиця (1919–1924), 
що відбулася в Мистецькому 
Арсеналі

В. о. директора А. Обжелян, 
начальник відділу використання 

інформації документів 
О. Єфремова та співробітники 
цього ж відділу взяли участь в 

освітньому тематичному заході 
«Justice weekend», 

організованому Міністерством 
юстиції України з нагоди 

відзначення Дня Конституції 
України в рамках 

правоосвітницького проєкту 
«Я маю право!», на якому були 

представлені підготовлені 
архівом стенди

Директор архіву О. Буханець 
ознайомив з основними 

напряками роботи та 
проблемами, що вимагають 

невідкладного рішення, першого 
заступника Міністра юстиції 

України Є. Горовця, Голову 
Державної архівної служби 

України А. Хромова, першого 
заст. Голови Державної архівної 

служби України І. Кісіля, 
директора департаменту 

взаємодії з органами державної 
влади Міністерства юстиції 

України І. Лозинського під час  
відвідання ними ЦДАВО України



Міжнародна діяльність

Заст. директора 
ЦДАВО України 

Н. Маковська брала 
участь у застрічах 
Голови Державної 
архівної служби 

України 
Т. Баранової з 

Надзвичайним 
і Повноважним 

Послом Держави 
Ізраїль в Україні 
Джоелем Ліоном

12–13 вересня у рамках 
програми прийому делегації 
Національного архіву 
Фінляндії директор 
Національного архіву 
Фінляндії Юссі Нуортева, 
заст. директора 
Національного архіву 
Фінляндії Пяйве Хаппонен та 
керівник напряму розвитку 
зв’язків з країнами 
колишнього СРСР 
Національного архіву 
Фінляндії Дмитро Фролов 
відвідали ЦДАВО України

В. о. директора архіву А. Обжелян та заст. директора 
Н. Маковська, архівіст 1 категорії Т. Водотика 

супроводжують  фінських колег під час екскурсії Києвом



Поетапне переведення 
в електронну форму довідкового 

апарату документів НАФ

Станом на 
1 січня 2020 р. 
переведено 

в електронну форму 
882 описи 

(з них 39 у 2019 р.)

Станом на 
1 січня 2020 р. 
переведено 

в електронну форму 
882 описи 

(з них 39 у 2019 р.)

«Календар Української революції 1917-1921 рр.»«Календар Української революції 1917-1921 рр.»

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

«Адміністративно-територіальний поділ України»«Адміністративно-територіальний поділ України»

«Фотодокументи ЦДАВО України»«Фотодокументи ЦДАВО України»

Всього 56711 заголовків (з них у 2019 р. 14454)Всього 56711 заголовків (з них у 2019 р. 14454)

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

Створення тематичних баз данихСтворення тематичних баз даних























Цифровізація всіх процесів архівної справи, 
діловодства та державної системи страхового 
фонду документації

Цифровізація всіх процесів архівної справи, 
діловодства та державної системи страхового 
фонду документації

Пріоритети на 2020 рік

Організація формування і забезпечення гарантованої 
збереженості документів Національного архівного фонду 
як складової вітчизняної і світової культурної спадщини 
та інформаційних ресурсів суспільства

Організація формування і забезпечення гарантованої 
збереженості документів Національного архівного фонду 
як складової вітчизняної і світової культурної спадщини 
та інформаційних ресурсів суспільства

Популяризація архівних документів 
до пам'ятних дат, подій та ювілеїв визначних осіб 
в історії України

Популяризація архівних документів 
до пам'ятних дат, подій та ювілеїв визначних осіб 
в історії України

Забезпечення реалізації державної політики 
у сфері створення та ефективного функціонування 
державної системи страхового фонду документації

Забезпечення реалізації державної політики 
у сфері створення та ефективного функціонування 
державної системи страхового фонду документації
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2019 рік

майбутнє
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