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Державний архів Житомирської області
від 30.12.2015 № 07-09/952-209
м. Житомир
ЗВІТ
про роботу архівних установ
Житомирської області
за 2015 рік
1. Основні організаційні заходи.
1.1. У 2015 році архівними установами області підготовлено та внесено в
установленому порядку 8 проектів рішень, розпоряджень органів вищого рівня.
Всі проекти прийняті за основу.
1.2. Упродовж 2015 року архівними установами області проводились заходи
щодо виконання:
- законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»,
«Про доступ до публічної інформації», «Про здійснення державних закупівель»,
«Про запобігання корупції», «Про державну службу»;
- розпорядження Президента України від 13.04.2005 № 957/2005–рп «Про
невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України»
та відповідне доручення до нього Прем’єр-міністра України від 20.09.2005
№19130/1/-05;
- постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1004 “Про
проведення експертизи цінності документів”;
- наказів Міністерства юстиції України;
- наказів, доручень Державної архівної служби України;
- розпоряджень голови обласної державної адміністрації;
- програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів
НАФ та таких, що підлягають включенню до нього, на 2009 - 2019 роки;
- програми забезпечення пожежної безпеки на 2011-2015 роки.
1.3. Упродовж 2015 року архівними установами області підготовлено та
подано до місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування
47 доповідних записок, 92 інформації з питань стану архівної справи та
діловодства, зміцнення матеріально-технічної бази архівних установ,
забезпечення гарантованої збереженості документів НАФ, функціонування
Трудових архівів тощо.

1.4. Протягом звітного періоду проведено 12 засідань колегії держархіву
області, на яких розглянуто 33 питання:
- про підсумки роботи архівних установ області за 2014 рік та пріоритети на
2015 рік;
- про стан роботи із запитами громадян та організацію особистого прийому в
держархіві області у 2014 році;
- про роботу експертно-перевірної комісії держархіву області у 2014 році;
- про результати комплексної перевірки архівного сектору Овруцької
райдержадміністрації;
- про результати комплексної перевірки відділу трудового архіву
комунального підприємства «Проектувальник» Овруцької районної ради;
- про результати комплексної перевірки архівного відділу Коростенської
міської ради;
- про результати комплексної перевірки архівного відділу НовоградВолинської міської ради;
- про забезпечення охорони праці в держархіві області;
- про корегування Плану роботи колегії держархіву області на 2015 рік;
- про результати комплексної перевірки роботи комунальної установи
Трудовий архів Ружинського району;
- про роботу колегії держархіву області у 2013 – 2014 роках;
- про стан роботи з розсекречування архівних документів та дотримання
вимог режиму секретності в держархіві області;
- про підготовку архіву до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років;
- про виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та про
стан виконавської дисципліни, організації завдань, визначених у документах
органів влади вищого рівня у І – ому півріччі 2015 року;
- про стан роботи із запитами громадян та організацію особистого прийому в
держархіві області у І – ому півріччі 2015 року;
- про підсумки роботи архівних установ області за І-ше півріччя 2015 року;
- про стан виконання Програми здійснення контролю за наявністю, станом і
рухом документів НАФ та таких, що підлягають включенню до нього, на 20092019 роки в держархіві області;
- про співпрацю Державного архіву Житомирської області із засобами
масової інформації;
- про результати комплексної перевірки архівного сектору Народицької
райдержадміністрації;
- про результати комплексної перевірки комунальної установи «Трудовий
архів Народицького району»;
- контроль виконання рішення колегії держархіву області № 12 від 25.06.2015
«Про підготовку держархіву області до роботи в осінньо-зимовий період 20152016 років»;
- про результати комплексної перевірки архівного сектору Андрушівської
райдержадміністрації;
- результати комплексної перевірки комунальної установи «Трудовий архів»
Андрушівської районної ради;

- про стан організації діловодства та ведення архівної справи в управлінні
агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації та управліннях,
відділах агропромислового розвитку райдержадміністрацій;
- про стан роботи з розшуку справ в Державному архіві Житомирської
області;
- про стан кадрової роботи та дотримання вимог Закону України «Про
державну службу» в держархіві області;
- про підготовку до відзначення професійного свята – Дня працівників
архівних установ;
- про стан виконання виданих наказів з основної діяльності держархіву
області у І, ІІ, ІІІ, ІV кварталах 2015 року. Контроль виконання рішення колегії
від 25.06.2014 № 13;
- про виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та про
стан виконавської дисципліни, організації завдань, визначених у документах
органів влади вищого рівня у ІІ півріччі 2015 року;
- про стан пожежної безпеки та систем забезпечення життєдіяльності
приміщень держархіву області.
Проведено 8 засідань науково-методичної ради, 16 засідань експертноперевірної комісії та 49 оперативних нарад.
1.5. Держархів області, архівні відділи, сектори райдержадміністрацій,
міських рад нормативно-правових актів не розробляли, у зв’язку з чим на
реєстрацію в органи юстиції не подавали.
1.6. Здійснено комплексні перевірки архівних відділів Коростенської,
Новоград-Волинської міських рад, архівних секторів Андрушівської,
Народицької,
Овруцької
райдержадміністрацій,
комунальних
установ
Андрушівського, Народицького, Ружинського районів, відділу трудового архіву
комунального підприємства «Проектувальник» Овруцької районної ради.
1.7. Працівники держархіву області брали участь:
- у заняттях, які відбулися в Центрі перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників юстиції Мін’юсту України під егідою посольства США в
м. Київ та прослухали курс лекцій американського вченого і громадського діяча
Т. Петерсон;
- у роботі VІІІ–ої Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої
конференції, яка відбулась на базі історичного факультету Житомирського
державного університету ім. І. Франка;
- у розширеному засіданні обласної редколегії книги «Реабілітовані історією.
Житомирська область», на якому розглядалися питання затвердження до друку
сьомої книги «Реабілітовані історією. Житомирська область» (ч.1, ч.2) та про
передачу списків розстріляних уродженців і жителів Житомирщини (для
майбутнього Меморіалу);
- у пленарному засіданні Всеукраїнської наукової конференції «Війни та
збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – ХХІ ст.», яке відбулося в
Житомирському державному університеті ім. І. Франка;

- у презентації нового видання відомого житомирського краєзнавця Георгія
Мокрицького «Український Житомир: путівник політичною історією»;
- в урочистостях з нагоди святкування 150-річчя Житомирського краєзнавчого
музею.
Держархівом області організовано та проведено:
- спільну виставку оригіналів архівних документів у приміщенні
Житомирського обласного краєзнавчого музею, де за договором, укладеним
26.10.2015 за № 1 експонувалось 26 архівних справ з фондів держархіву області;
- семінар-навчання з керівниками територіальних управлінь юстиції
Житомирської області на тему: «Про організацію діловодства та архівного
зберігання документів міським, міськрайонними та районними управліннями
юстиції, у зв’язку із віднесення їх до списків джерел формування НАФ»;
- семінар-навчання з працівниками держархіву області щодо вивчення
основних вимог нормативно-правового акту: «Правил організації діловодства та
архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», затверджених
наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 року № 1000/5 та
зареєстрованих в Мін’юсті України 22.06.2015 року № 736/27181;
- засідання круглого столу на тему: «До 150-річчя Житомирського
краєзнавчого музею»;
- зустріч із представниками керівництва управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України у Житомирської області територіального
управління Держгірпромнагляду у Житомирській області;
- збори трудового колективу працівників архіву, на яких обговорено
звернення Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2015 році
заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні в рамках Всесвітнього дня охорони
праці та План заходів з підготовки та проведення Дня охорони праці в Україні під
девізом: «Приєднуйтесь до превентивної культури охорони праці».
Взято участь у нарадах, семінарах, які проводилися керівництвом
облдержадміністрації, вищими навчальними закладами.
1.8. Держархівом області за звітний період підготовлено та подано органам
вищого рівня узагальнені інформації про:
- виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 01.07.09 № 213
«Про запровадження обмежень щодо проведення перевірок діяльності сільських
та селищних рад, їх виконавчих органів і посадових осіб»;
- щодо позитивного соціально-економічного розвитку архівної галузі до звіту
голови облдержадміністрації;
- про виділення коштів на утримання будівель архіву, забезпечення їх
охорони;
- про проведення заходів щодо забезпечення, зберігання документів та
передачу їх до архівних установ;
- про виконання в області Державної програми щодо реалізації засад
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на
2015- 2017 роки;

- про виконання наказу Укрдержархіву щодо посилення пожежного захисту
архівних установ області у 2015 році;
- про організацію роботи щодо звернення громадян та надання публічної
інформації.
1.9. У Житомирській області діє 37 трудових архівів, з них 23 створені
районними радами, 4 – міськими радами, 9 – сільськими радами і 1 селищною
радою. Трудові архіви створено в усіх районах та містах області.
2. Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного
архівного фонду.
2.1. Упродовж 2015 року, з метою раціонального розміщення, здійснено
переміщення в архівосховищах 9 986 справ. Закартоновано та перекартоновано
12 284 справи.
Проводилось знепилення стелажів, картонажів, в’язок, здійснювалось вологе
прибирання архівосховищ та контроль за температурно-вологісним режимом та їх
протипожежним станом.
2.2. На зберігання до держархіву надійшло: 29 нових фондів та 27 частин
фондів це документи:
- ОВК з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу
№ 63 м. Бердичів;
- ОВК з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу
№ 62 м. Житомир;
- Департаменту агропромислового розвитку м. Житомир;
- Управління Національного банку України в Житомирській області;
- Департамент житлово-комунального господарства. М. Житомир;
- Житомирська обласна рада м. Житомир за 1998-2006 роки;
- Департамент охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації;
- ОВК з позачергових виборів народних депутатів України одномандатного
виборчого округу № 65 м. Новоград-Волинський;
- Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, м. Житомир;
- Житомирська філія ПАТ «Укртелеком» м. Житомир;
- Житомирський національний агроекологічний університет, м.Житомир;
- Документи від архівного сектору Бердичівської, Житомирської,
Радомишльської,
Малинської,
Овруцької,
Червоноармійської
райдержадміністрацій, архівних відділів Житомирської, Бердичівської міських
рад;
- Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства;
- департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва;
- Житомирська обласна державна телерадіокампанія;
- документи особового походження Валентина Грабовського та Венгерова;
- головне територіальне управління юстиції у Житомирській області;
- Житомирська обласна епідеміологічна станція;
- федерація профспілок Житомирської області;
- науково-редакційної групи при редколегії Книги «Реабілітовані історією»
Житомирської області;
- головне управління пенсійного фонду України в Житомирської області»;

- Житомирський державний центр науково-технічної інформації та інновацій.
До архівних відділів, секторів райдержадміністрацій, міських рад у звітному
періоді надійшло: 300 частин фондів та 26 нових фондів документів НАФ.
2.3. Робота по виявленню документів історико-культурної спадщини, які
знаходиться за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються
історії України, не проводилась.
3. Створення та розвиток довідкового апарату до документів НАФ.
3.1. У звітному році каталогізація проводилась по фондах архівних
відділів, секторів райдержадміністрацій та міських рад. Опрацьовано 367 одиниць
зберігання та складено 940 карток.
Держархівом області удосконалено описів на управлінську документацію
на 73 од. зб. Архівними відділами, секторами райдержадміністрацій, міських рад
удосконалено та перероблено описи справ управлінської документації різних
фондів на 633 од.зб.
У держархіві області продовжувалась робота по описуванню
фільтраційних справ, які передані на зберігання Управлінням СБУ в
Житомирській області. Описано 17 728 фільтраційних справ.
З метою виявлення унікальних документів переглянуто 615 справ фондів
дореволюційного періоду Ф.146 «Волинські дворянські депутатські збори.
м.Житомир Волинської губернії (1800-1917 рр.), Ф.178 «Луцько-Житомирська
римо-католицька духовна консисторія. м. Житомир Волинської губернії» (17011920 рр.). Унікальних документів відповідно до критеріїв встановлених
Укрдержархівом не виявлено.
3.2. Завершено роботу з підготовки до друку і створено електронну версію
науково-довідкового видання «Державний архів Житомирської області. Путівник.
Том ІІ» по фондах радянського періоду та періоду незалежності. Тривала робота
над складанням міжфондового покажчика з історії національних меншин.
3.3. Держархів області продовжував наповнення комп’ютерних баз даних:
- із Волинських загально-губернських книг реєстрації народжень, шлюбів,
смертей (іменна) по Овруцькому повіту (1922-1923 роки);
- по поновлених актових записах про народження (іменна);
- систематизація відомостей про службову діяльність духовенства
Волинської єпархії (переміщення, нагороди, смерть) - «Духовенство»;
- по записах про смерть населення євангелічно-лютеранського
віросповідання Волинської губернії за 1900-1915 роки - «Німці».
- по фондах періоду нацистської окупації за 1941-1943 роки.

4. Формування НАФ. Експертиза цінності документів. Організація зберігання
документів в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій.
4.1. У процесі здійснення організаційно-методичного керівництва архівами
(архівними підрозділами) та діловодними службами обласних підприємств,
установ і організацій надано методичну та практичну допомогу у підготовці 4
інструкцій з діловодства, 18 положень про архівний підрозділ, 17 положень про
ЕК. Погоджено 466 зведених номенклатур справ на 50 719 статей, 278 актів про
вилучення для знищення документів, що не належать до НАФ на 302 158 справ
(83 995 позиції).
Відбулося 1 виїзне засідання експертно-перевірної комісії держархіву області
на базі Головного територіального управління юстиції у Житомирській області
(протокол засідання № 9 від 09.07.2015 року), за участі представників районних,
міських і міськрайонних відділів державної реєстрації актів цивільного стану.
Начальниками архівних відділів, секторів райдержадміністрацій, міських рад
надано методичну та практичну допомогу підприємствам, установам,
організаціям у підготовці 118 Положень про експертну комісію, 97 Положень про
архівні підрозділи.
4.2. Проведено: 14 комплексних та 5 контрольних перевірянь стану
діловодства та архівної справи в обласних установах, організаціях,
підприємствах.
4.4. З метою поліпшення організації та ведення архівної справи підготовлено
та проведено 9 семінарів для працівників діловодних та архівних служб
підприємств, установ, організацій, з працівниками управлінь, відділів та секторів
Головного територіального управління юстиції у Житомирській області (1
семінар), з працівниками закладів освіти на базі Інституту післядипломної
педагогічної
освіти
(2
семінари),
з
працівниками
Житомирської
держтелерадіокампанії (2 семінари) на тему: «З питань організації діловодства та
архівної справи», для працівників міських та районних відділів державної
реєстрації актів цивільного стану на тему: «Порядок, умови і строки зберігання
книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг у відділах
державної реєстрації актів цивільного стану та їх передачі до держархіву області»
(4 семінари) та 1 лекцію для начальників загальних відділів райдержадміністрацій
та міських рад у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників
державних підприємств, установ і організації Житомирської обласної державної
адміністрації та Житомирської обласної ради, участь у яких взяли 263 слухачі.
5. Використання інформації архівних документів.
5.1. Підготовлено 2 тематичні переліки:
- з історії Житомирського краєзнавчого музею;
- з історії обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського.
Держархівом області підготовлено 13 виставок за архівними документами:
- «До 120-річчя дня народження Б.М. Лятошинського».
- «До Дня Соборності та свободи України» (он-лайн 3 цифрові копії архівних
документів) - оновлена.

- «До 100-річчя від дня народження С.Т. Ріхтера» (он-лайн 23 цифрові копії
архівних документів).
- «До 315 – річниці з дня відкриття церкви Успіння пресвятої Богородиці
м. Житомирі» (он-лайн 8 цифрових копій архівних документів).
- «До 70–ої річниці Перемоги над нацизмом».
- «Житомирському музичному училищу ім. В.С. Косенка – 110 років».
- «До Дня Конституції України».
- «До 25 – річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України».
- «До Дня незалежності України».
- «До 135 – річчя від дня народження Саши Чорного» (он-лайн 18 цифрових копій
архівних документів).
- «До 150 – річчя Житомирського краєзнавчого музею».
- «До 120-річчя обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського».
- «До Дня пам’яті жертв голодоморів 1932-1933 років на Житомирщині» (он-лайн
2 цифрові копії архівних документів) - оновлена.
5.2. Проведено 15 екскурсій для студентів вузів та школярів (тематика –
оглядові, «Видатні земляки», «З історії архівної справи на Волині», «Можливості
держархіву області в активізації пошуково-історико-краєзнавчої роботи в освітніх
закладах», «Архів як меморіальна пам'ять Житомирщини» та інші).
5.3. Найактуальнішою темою, над якою працюють користувачі архівними
документами у читальному залі держархіву області є дослідження власного
родоводу.
У 2015 році в читальному залі держархіву області працювало 872
користувача, з них 36 іноземних.
Серед іноземних дослідників є представники:
- з Німеччини Йоханес Шпор, вивчення теми – Друга Світова війна;
- з Чехії Цврк Мирослав - дослідження історії Чехів на Волині;
- з Польщі Крупа Яцек Богуслав, Махиня Маріуш Фадей, Богуш Роберт –
досліджували тему: «Забуті пам’ятки європейської цивілізації. Актова спадщина
Речі Посполитої в архівах держав, що повстали після розпаду СРСР. Павел
Секула – соціальні наслідки Чорнобильської катастрофи, Артур Гощинський –
документи з історії Речі Посполитої;
- з Росії Кудрицька Олександра – історія села с. Огіївка Ружинського
району та історії церкви Св. Параскеви.
Досліджували власний родовід:
- з Росії Семьонов Віталій, Александров Костянтин, Александрова Віра,
Побігай Тамара Василівна, Крушевська Ольга, Патрікеєва Євгенія, Топольняк
Марія, Коминар Михайло, Галентова Оксана;
- з Ізраїля Бражин Аркадій та Коган Лія;
- з Молдови Брагіш Вікторія;
- з Литви Хаустович Олег;
- з Франції Шевальє Анн-Софі;
- з Польщі Червенець Марта Войтківна;
- з Канади Хейган Джудіт, Хелфрік Карен, Голандс Дороті, Голандс
Дуглас, Макмастер Еріка, Макмастер Джемс;

- з США Мостович Анна, Довгалюк Рональд, Довгалюк Маргарет, Сіл
Глен Рой, Вагнер Барбара, Прет Даніел;
- з Англії Майзміш Давид.
5.4. Користувачам архівними документами у 2015 році видано: 1 908 описів,
22 563 од.зб., 423 підшивки газет, 357 книг.
В архівних відділах, секторах райдержадміністрацій, міських рад
користувачам видано 3 158 справ.
5.5. Робота по підготовці збірників документів у звітному періоді не
проводилась.
5.6. Продовжувалась робота щодо приведення грифів секретності
матеріальних носіїв інформації колишнього СРСР у відповідність до вимог
законодавства. За звітний період розсекречено 2 234 документа. З 138 документів
знято гриф обмеження доступу «ДСК». Проведено 4 засідання звуженого складу
експертно-перевірної комісії.
5.7. Питання стану роботи із зверненнями громадян двічі розглядалось на
засіданнях колегії держархіву області у лютому та липні 2015 року. Проводилась
відповідна робота щодо удосконалення роботи із зверненнями громадян,
скорочення термінів розгляду звернень.
Упродовж звітного періоду на телефон «гарячої лінії» надійшло 49 запитів.
Усі запитувачі отримали письмові відповіді. Реєстрація таких запитів
проводиться в окремому журналі, форму та порядок заповнення якого визначено
наказом держархіву області. На власному веб-сайті держархіву області, у розділі
«Для ознайомлення громадськості» розміщено форми та порядок подання запитів
до державного архіву області.
З метою скорочення термінів розгляду звернень для вирішення
найважливіших питань, поставлених громадянами, запроваджено розгляд запитів,
що надходять електронною поштою. Окремо ведеться їх реєстрація та контроль за
виконанням. Упродовж 2015 року їх надійшло 405, усі вони виконані без
порушень термінів.
5.8. У 2015 році року працівниками Державного архіву Житомирської області
було виконано 500 письмових звернень про розмір заробітної плати та
підтвердження трудового стажу.
5.9. Міжнародні договори про співробітництво у галузі архівної справи
Державним архівом Житомирської області у звітному періоді не укладались.
5.10. Діючі міжнародні договори про співпрацю в галузі архівної справи
відсутні.
5.11. Працівники архівних установ області службові відрядження за кордон
не здійснювали, участі у міжнародних зустрічах, переговорах, конференціях за
кордоном не приймали.

5.12. По обласному радіо, місцевих радіостанціях прозвучало 13
радіопередач, на Житомирському обласному телебаченні вийшло в ефір 5
телепередач, підготовлених працівниками держархіву області.
Опубліковано 25 статей у пресі та 1 розміщено на веб-сайті архіву:
«Інформація про перший короткостроковий авторський семінар, проведений у
Києві в рамках міжнародного співробітництва».
5.13. Виконано 264 тематичні запити: з історії церков, підприємств,
населених пунктів, про адміністративний устрій населених пунктів області, про
виділення земельних ділянок, про реорганізацію підприємств і організацій, їх
майнові права, надання архівних документів для ксерокопіювання тощо, 11 % з
яких виконувались на платній основі.
5.14. У 2015 році держархівом області виконано 5 835 запитів, з них 3 894
соціально-правового характеру. Тематика соціально-правових запитів, що
переважала у звітному періоді: отримання довідок та копій документів про
народження, шлюб, смерть, підтвердження національності, про розмір заробітної
плати та підтвердження трудового стажу.
Збільшилась кількість запитів щодо належності до польського, чеського
походження, виділення земельних ділянок, про застосування репресивних дій до
громадян у 30-40 роках ХХ ст. Є тенденція до зростання кількості запитів із
зазначених питань.
5.15. За 12 місяців 2015 року працівниками Державного архіву Житомирської
області було виконано 24 запити генеалогічного характеру.
Держархів області співпрацює з Укрінюрколегією, Генеральними
консульствами Польщі у Луцьку та Вінниці, ТОВ «Генеалогическое агентство
«Семейный архив», Об’єднанням іудейських релігійних громад та організацій
Житомирського регіону.

Т.в.о. директора архіву
30.12.2015

Л.В. Мироненко

