
ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. директора Центрального 
державного електронного архіву 
України
_________________ Ю. С. Ковтанюк
                          30 березня 2015 року

ЗВІТ 
про роботу Центрального державного електронного архіву України 

за І квартал 2015 року

У І 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 роботи ЦДЕА України на І квартал 2015 року (форма 110),

планів роботи структурних підрозділів (форма 111), індивідуальних планів
співробітників (форма 112), а також Плану заходів щодо забезпечення пожежної

безпеки в ЦДЕА України на 2015 рік, Плану основних заходів цивільного
захисту ЦДЕА України на 2015 рік. Щотижня керівництвом архіву проводилися

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

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

– Про  підсумки  фінансово-економічної  діяльності  та  стан  фінансової-
бюджетної дисципліни Центрального державного електронного архіву України
за 2014 рік;

– Про  стан  функціонування  та  інформаційний  супровід  офіційного  веб-
сайта  Центрального  державного  електронного  архіву  України  за  IІ півріччя
2014 року;

– Про здійснення заходів щодо охорони праці в Центральному державному
електронному архіві України;

– Про  надання  платних  послуг  Центральним  державним  електронним
архівом України;

– Про  підсумки  роботи  Центрального  державного  електронного  архіву
України за 2014 рік та пріоритети розвитку на 2015 рік.

Проведено  три засідання  науково-методичної ради (далі – НМР), на яких
розглядалися наступні питання:
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– Про  схвалення  програми  дослідження  теми  «Зміни  до  «Норм  часу  і
виробітку  на  додаткові  види  робіт,  що  виконуються  в  Центральному
державному  електронному  архіві  України,  до  Типових  норм,  затверджених
наказом Держкомархіву України від 08.02.2008 № 22», що затверджені наказом
ЦДЕА України від 03.03.2012 № 14» (доповідач – заступник директора ЦДЕА
України Ковтанюк Ю. С.);

– Про схвалення Плану хронометражу виконання нових додаткових видів
робіт,  що  виконуються  в  ЦДЕА  України (доповідач –  в. о.  директора  ЦДЕА
України Ковтанюк Ю. С.);

– Про розгляд Змін до «Норм часу і виробітку на додаткові види робіт, що
виконуються  в  Центральному  державному  електронному  архіві  України,  до
Типових норм,  затверджених  наказом  Держкомархіву  України  від  08.02.2008
№ 22», що затверджені наказом ЦДЕА України від 03.03.2012 № 14 (доповідач –
в. о. директора ЦДЕА України Ковтанюк Ю. С.);

– Про розгляд проекту статті «Організація робочого місця архівіста на базі
вільного  програмного  забезпечення  в  Україні»  (до  науково-практичного
журналу  «Архіви  України») (доповідач –  головний  спеціаліст  відділу
інформаційних технологій Фіткулін О. Т.) ;

– Про  виконання  плану  науково-дослідної  та  методичної  роботи  ЦДЕА
України  у  I кварталі  2015 року   (доповідач –в. о.  директора  ЦДЕА  України
Ковтанюк Ю. С.);

– Про  виконання  плану  впровадження  наукових  і  методичних  розробок
ЦДЕА  України  у  I кварталі  2015 року (доповідач –  в. о.  директора  ЦДЕА
України Ковтанюк Ю. С.);

– Проект нової редакції Регламенту функціонування внутрішнього веб-сайта
ЦДЕА України (доповідач –  завідувач  сектором  використання  інформації
документів Паламарчук Л. В.);

Проведено  одне засідання  експертно-перевірної комісії (далі –  ЕПК),  на
якому розглядалися наступні питання: 

– Про розгляд звіту про роботу експертно-перевірної комісії ЦДЕА України
за 2014 рік (доповідач – виконуючий обов'язки директора Ковтанюк Ю. С.);

– Про  результати  технічної  перевірки  та  розгляд  протоколів  технічної
перевірки  локальних  копій  веб-сайтів  архівної  колекції  «До  70-ї  річниці
Перемоги  у  Великій  Вітчизняній  війні  1941-1945  років»  за  результатами
ініціативного  документування  (доповідач –  головний  спеціаліст  відділу
інформаційних технологій Фіткулін О. Т.);

– Про розгляд доповнення до історичної довідки веб-сайта «Союз Народна
Пам'ять»,  який  планується  включити  до  архівної  колекції  «До  70-ї  річниці
Перемоги  у  Великій  Вітчизняній  війні  1941-1945 років»  за  результатами
ініціативного  документування  (доповідач –  головний  спеціаліст  відділу
формування НАФ та діловодства Чернятинська Ю. Г.);

– Про результати проведення експертизи цінності у процесі комплектування
архівної колекції «До 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-
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1945 років»  та  розгляд  експертних  висновків  локальних  копій  веб-сайтів
архівної колекції (доповідач – головний спеціаліст відділу формування НАФ та
діловодства Чернятинська Ю. Г.);

– Про  розгляд  списку  веб-сайтів,  прийнятих  на  постійне  зберігання  до
ЦДЕА України, за результатами ініціативного документування «До 70-ї річниці
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» (доповідач – начальник
відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т. Г.);

– Про  результати  технічної  перевірки  та  розгляд  протоколу  технічної
перевірки документів особового походження в електронній формі,  переданих
Тримачем С. В.  (доповідач –  головний  спеціаліст  відділу  інформаційних
технологій Фіткулін О. Т.);

– Про розгляд попереднього списку веб-сайтів, які бажано взяти на постійне
зберігання  до  ЦДЕА України,  за  результатами  ініціативного  документування
«Краєзнавство та народне мистецтво України» (доповідач – начальник відділу
формування НАФ та діловодства Кручініна Т. Г.);

– Про розгляд  історичних  довідок  веб-сайтів,  які  планується  включити  в
архівну  колекцію  «Краєзнавство  та  народне  мистецтво  України»  за
результатами  ініціативного  документування  (доповідач –  головний  спеціаліст
відділу формування НАФ та діловодства Чернятинська Ю. Г.);

– Про  результати  проведення  експертизи  цінності  документів  та  розгляд
описів  справ  постійного  зберігання  та  з  кадрових  питань  за  2009-2010  роки
сектора  кадрової  та  режимно-секретної  роботи  та  опису  справ  постійного
зберігання керівництва ЦДЕА України за 2009-2010 роки (доповідач – завідувач
сектором кадрової та режимно-секретної роботи Романчик Н. В.);

– Про розгляд списку юридичних осіб – джерел формування Національного
архівного  фонду,  які  передають  документи  до  Центрального  державного
електронного архіву України (список джерел комплектування ЦДЕА України)
(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 проводилася наступна робота:

1. З метою увічнення безсмертного подвигу народу у Великій Вітчизняній
війні  1941-1945 років,  ушанування  пам’яті  полеглих,  відділ  завершив
ініціативне документування «До 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній
війні 1941-1945 років»:

1.1. проведено експертизу цінності 5 локальних копій веб-сайтів у процесі
комплектування архівної колекції за результатами технічної перевірки;

1.2.  за  результатами  проведення  експертизи  цінності,  складено
1 доповнення до історичної довідки;

1.3.  складено  5  експертних  висновків  на  локальні  копії  веб-сайтів  №
№ 103-107, схвалено ЕПК ЦДЕА України;
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1.4.  складено  список  веб-сайтів,  прийнятих  на  постійне  зберігання  до
ЦДЕА України, за результатами ініціативного документування, схвалено ЕПК
ЦДЕА України;

1.5. здійснювалося ведення реєстраційно-контрольних карток веб-сайтів
за темою ініціативного документування;

1.6.  здійснювалося  ведення  карток  обліку  роботи  з  юридичними  та
фізичними особами (ЕІР).

2.  З  метою  створення  архівної  колекції  «Краєзнавство  та  народне
мистецтво України» та враховуючи цінність інформації про народне мистецтво,
яке становить невід’ємну складову національної культури:

2.1.  проведено  пошук  веб-ресурсів  за  темою  ініціативного
документування;

2.2. проведено попередню експертизу цінності інформації веб-сайтів;
2.3.  виявлено  та  встановлено  зв’язки  з  правовласниками  веб-сайтів,

проведено роз’яснювальну роботу, укладено 10 договір постійного зберігання, з
них, з юридичними особами – 5, з фізичними – 5.

2.4.  за  результатами  проведення  попередньої  експертизи  цінності
укладено попередній список веб-сайтів, які бажано взяти на постійне зберігання
за  результатами  ініціативного  документування,  в  кількості  14  веб-сайтів,
схвалено ЕПК ЦДЕА України;

2.5. виявлено відомості та складено 14 історичних довідок, схвалено ЕПК
ЦДЕА України;

3.  Відповідно  до  наказу  Укрдержархіву  23.02.2015  № 36  «Про  участь
державних  архівів  у  заходах  із  вшанування  подвигу  учасників  Революції
гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні розпочато роботу з пошуку
профільних документів за темою ініціативного документування.

4.  Проводяться  роботи  з  первинного  розбирання  документів
Тримбача С. В.

5. Укладено договір постійного зберігання електронного інформаційного
ресурсу  «Державного  реєстру  України  осіб,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської  катастрофи  станом  на  01 січня  2015 року»  з  Державною
установою  «Український  центр  інформаційних  технологій  та  Національного
Реєстру» Міністерства охорони здоров’я України.

6. У зв’язку із ліквідацією юридичної особи Державної служби з питань
захисту  персональних  даних,  укладено  договір  постійного  зберігання  та  акт
приймання–передавання  електронного  інформаційного  ресурсу  юридичної
особи на постійне зберігання. 

Прийнято на постійне зберігання Офіційний веб-сайт Державної служби з
питань захисту персональних даних.

– головний спеціаліст відділу Чернятинська Ю. Г., як секретар ЕПК ЦДЕА
України,  брала  участь  в  організації  та  проведенні  засідань  цього  дорадчого
органу;
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– головний  спеціаліст  відділу  Муравйова В. В.  постійно  здійснювала
контроль  за  своєчасним  розглядом  та  проходженням  документів  у  ЦДЕА
України.  Готувала  зведення  про  хід  і  терміни  виконання  документів,
поставлених на контроль; зведення вчасно подавалися до керівництва архіву.

Відділом  забезпечення  збереженості  та  обліку проводилася  наступна
робота:

– перевірено аркуші справ фондів №№ 1-10 та №№ 14-15;

– передано на зшивання та зшито 10 справ фондів, 14 описів справ фондів,
після чого переміщено до сейфу для зберігання;

– проводилося перевіряння облікових документів відділу, звіряння даних;

– з  аналізу  та  виправлення  помилок  на  внутрішньому  веб-сайті  ЦДЕА
України;

– проводилася  автоматизація  роботи  з  електронними  інформаційними
ресурсами, що зберігаються в Центральному державному електронному архіві
України;

– у  напрямку  практичної  реалізації  розробки  «Автоматизація  роботи  з
електронними  інформаційними  ресурсами,  що  зберігаються  в  Центральному
державному електронному архіві України. Методичні рекомендації» досліджено
практичні  приклади  автоматизації  на  підприємствах,  розроблено  схему
перевірки  та  міграції  XML-схеми  до  бази  даних,  проводилась  робота  над
практичною  реалізацією  даної  схеми  (вивчення  структури  XML-документа,
команд мови php та sql запитів, узагальнення знань та написання скрипту);

– начальником  відділу  Стеценко А. О.  як  секретаря  НМР  ЦДЕА  України
щодо  підготовки  та  проведення  засідань  цього  дорадчого  органу  та  ведення
документації.

Відділом інформаційних технологій проводилася наступна робота:

– у межах ініціативного документування ЦДЕА України:
– в  межах  формування  архівної  колекції  «До  70-річниці  Перемоги  у

Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» було скопійовано 1 веб-сайт
та проведено його технічну перевірку;

– прийнято  електронний  інформаційний  ресурс  «Державний  реєстр
України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в
електронній формі станом на 01 січня 2015 р», переданого на постійне
зберігання  Державною установою «Український  центр  інформаційних
технологій  та  Національного  Реєстру»  Міністерства  охорони  здоров’я
України,  в  інформаційно-комунікаційній  системі  ЦДЕА  України.
Підготовлено протокол технічної перевірки; 

– прийнято  веб-сайт  Державної  служби  захисту  персональних  даних.
Підготовлено протокол технічної перевірки;

– розпочато тестове  копіювання  веб-сайтів,  що  увійдуть  до  колекції
«Краєзнавство та народне мистецтво України»;
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– у межах підтримки та вдосконалення програмно-апаратного забезпечення
ЦДЕА України:

– встановлено оновлення безпеки серверу та сховища ЦДЕА України;
– оновлено до актуальних версій програмне забезпечення, що встановлене

на комп'ютерах користувачів;
– робота  комп’ютера  завідувача  сектора  використання  інформації

документів повністю налаштована за допомогою вільного програмного
забезпечення з відкритим програмним кодом;

– проводилось  обслуговування  програмного  забезпечення  та  моніторинг
мережевого обладнання комп’ютерної мережі;

– виконувався постійний супровід офіційного веб-сайту ЦДЕА України та
бази даних ЦДЕА України;

Сектором використання інформації документів проводилася наступна 
робота:

– щодо створення довідкового апарату до документів особового походження
в електронній формі, що зберігаються в ЦДЕА України. Зокрема, доповнено 
склад метаданих уніфікованого інформаційного об’єкта, що автоматично 
додаються до ІАС ЦДЕА України, метаданими документів особового 
походження в електронній формі, а також підготовлено схему внутрішньої 
класифікації документів особового походження в електронній формі;

– щодо  підготовки  звернення  до  учасників,  очевидців  та  свідків  подій
Революції Гідності, рідних героїв Небесної сотні щодо передачі власних фото,
відео та  веб-матеріалів  на  постійне зберігання  до ЦДЕА України.  Звернення
розміщено на веб-сайті ЦДЕА України та на сторінці в «Facebook»;

– з  опрацювання  запитів. Протягом  звітного  періоду  на  адресу  ЦДЕА
України  надійшло  5 офіційних  запитів.  З  них:  4 –  соціально-правового
характеру,  1 –  генеалогічний. Разом  з  тим,  за  цей  час  на  електронні  адреси
ЦДЕА України надійшло 123 запити;

– щодо підготовки та направлення до Укрдержархіву:
– листа про заходи з нагоди Дня Соборності України;
– інформації для Вісника Архівної служби про діяльність ЦДЕА України у

І кварталі;
– пропозиції  до  редакції  «Архівах  України»  щодо  публікації  статей  у

2015 році; 
– інформації  про  хід  виконання  Колективного  договору  між

адміністрацією  та  трудовим  колективом  ЦДЕА  України  на  2014-
2016 роки у 2014 році;

– переліку  методичних розробок  ЦДЕА  України  за  2008-2014 роки
включаючи дату схвалення, термін дії документів;

− з підготовки проектів документів (положень, наказів, інструкцій) з питань
цивільного захисту;
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− з підготовки опису документів постійного строку зберігання за 2009-2010
роки (колегія) та внутрішні описи документів справ (за 2009 та 2010 роки); 

– з підвищення ефективності  функціонування офіційного веб-сайта ЦДЕА
України:

– постійно  оновлювалася  рубрика  «Новини»  та  «Анонси»,  де
висвітлювалися  найважливіші  заходи  суспільного  значення  за  участю
ЦДЕА України. Загалом опубліковано 11 стрічок подій в розділі «ЦДЕА
України», 15 −  в розділі «Україна» та 10 − в розділі «Світ», 8 стрічок в
розділі «Анонси». Також періодично оновлювалися розділи: «Звіти про
діяльність»,  «Дорадчі  органи»,  «Структура»,  «Фонди»,  «Прес-центр,
«Вакансії», «Нормативна база», «Прес-центр», «Мапа сайта»;

– також  було  оновлено  розділ  «Запобігання  корупції»  доповнено
підрозділом «Пряма телефонна лінія в ЦДЕА України», де розміщено
контактні  дані  для  розміщення  пропозицій  та  зауважень  з  питань
організації заходів по боротьбі з корупцією в ЦДЕА України;

– на виконання рішення колегії  ЦДЕА України (протокол від  20.02.2015
№ 1)  на  офіційному  веб-сайті  створено  на  наповнено  актуальною
інформацією розділ «Плани та звіти»;

– оновлювалися  інші  розділи  веб-сайта  по  мірі  змін  інформаційних
відомостей та згідно плану-графіка подання інформації для розміщення
на  веб-сайті  ЦДЕА України,  де  визначено  періодичність  оновлення
інформації;

– підготовлено  звіт про  відвідуваність  офіційного  веб-сайта  за  I квартал
2015 року,  який  розміщено  на  внутрішньому  веб-сайті  в  розділі
«Використання». За  результатами  програмного  засобу  Webalizer  y  І кварталі
2015 року загальна кількість відвідувачів становила 65 274;

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

– співробітники  сектора  брали  участь  у  розробці  проекту  Регламенту
функціонування  внутрішнього  веб-сайта  ЦДЕА  України,  який  розглянуто  та
схвалено  на  засіданні  НМР  ЦДЕА  України  від  31.03.2015  та  затверджено
наказом директора від 16.04.2015 № 24;

– працівниками сектора  постійно  проводилася  робота  по інформаційному
наповнення та удосконаленню рубрик сторінки сектора на внутрішньому веб-
сайті  ЦДЕА України,  зокрема оновлено рубрики «Дос»,  «Досвід»,  «Колегія»,
«Використання». Упродовж  І кварталу тривала робота по наповненню розділу
«Галерея-Фотоматеріали» на внутрішньому веб-сайті;

– головний спеціаліст сектора Карапозюк А. Л.,  як секретар колегії  ЦДЕА
України,  брала  участь  в  організації  та  проведенні  засідань  цього  дорадчого
органу, виконувала оформлення документації цього дорадчого органу.
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Сектором кадрової та режимно-секретної роботи проводилася наступна 
робота:

– підготовлено графік щорічних відпусток на 2015 рік;

– підготовлено статистичні звіти ф. № 7-ТНВ, ф № 1-к, ф. № 6-ПН, ф. № 9-
ДС;

– підготовлено інформацію про результати проведення заходів щодо 
запобігання і протидії корупції в ЦДЕА України за 2014 рік;

– підготовка листів Державній архівній службі України;

– підготовка пропозицій щодо участі державних службовців у тематичних 
короткострокових семінарах у 2015 році;

– підготовлено інформацію щодо обліку державних органів, установ та 
організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до 
категорій посад державних службовців;

– підготовлено інформацію про виконання Заходів щодо мінімізації 
можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення 
за перший квартал 2015 року;

– підготовлено інформацію про стан виконання Плану заходів щодо 
попередження та профілактики корупційних правопорушень в ЦДЕА України за
перший квартал 2015 року;

– проведено щорічну оцінку виконання державними службовцями 
покладених на них завдань та обов’язків за підсумками роботи у 2014 році;

– велась:
– роз’яснювальна  робота,  спрямована  на  запобігання  і  припинення

корупційних діянь, працівники архіву ознайомлені з вимогами Законів
України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії
корупції»;

– 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;

– реєстрація вхідної та вихідної документації;

– велись  книги  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;  обліку
руху  трудових  книжок  та  вкладишів  до  них;  обліку  руху  особових  справ
державних службовців;

– здійснювалось формування особових справ працівників архіву;

– вівся табель обліку використання робочого часу;
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Фінансово-економічний відділом проводилася наступна робота:

– в установлені строки підготовлено та подано такі звіти:
– звіт до ФСС з ТВП за 2014 рік;
– звіти в ДПІ Солом’янського р-ну ГУ ДФС у м. Києві (Форма 1 ДФ за

2014 рік;  звіт  про  використання  коштів  неприбуткової  установи  за
2014 рік; звіт по пільгам (форма 1-ПП) за 2014 рік);

– звіти  про  суми  нарахованої  заробітної  плати  (доходу,  грошового
забезпечення,  допомоги,  компенсації)  застрахованих  осіб  та  сум
нарахованого  єдиного  внеску  на  загальнообов’язкове  державне
соціальне страхування до ДПІ у Солом’янському р-ні ГУ Міндоходів у
м. Києві за грудень 2014 року та за січень, лютий 2015 року;

–  підготовлений  та  зданий  звіт  фінансово-господарської  діяльності
ЦДЕА України за 2014 рік (баланс) в УДКСУ Солом’янського р-ну та в
відділ бухгалтерського обліку Державної архівної служби України;

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

– звіт  про  проведення  процедур  закупівлі  товарів,  робіт  і  послуг  за
державні  кошти за IV квартал 2014 року в відділ планово-економічної
діяльності та бюджетної звітності Державної архівної служби України;

– щомісячно  готувалася  та  здавалася  оперативна  інформація  про  стан
фінансування  соціальних  виплат  за  захищеними  статтями  видатків
загального фонду Державного бюджету;

– підготовлені зміни штатного розпису;
– постійно проводилась перевірка відповідності ведення м/о № 1 (каса),

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

– проведені акти передачі між матеріально-відповідальними особами;
– зроблені розрахунки до річного кошторису;
– вчасно нараховувалась та виплачувалась заробітна плата;
– вчасно велася головна книга та фактичні видатки;
– проводилась  реєстрація  юридичних  зобов’язань,  фінансових

зобов’язань, платіжних документів;
– постійно заповнюються особові рахунки працівників архіву.

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

– стаття  «Критерії  оцінки  систем  керування  базами  даних  державного
архіву  (на  прикладі  Центрального  державного  електронного  архіву
України)» –  у  науково-практичному  журналі  «Архіви  України»  № 6
(294),  (автор –  завідувач  сектора  використання  інформації  документів
Паламарчук Л. В.);

– статтю  «Експертиза  безцінності»  (про  діяльність  Центрального
державного  електронного  архіву  України)   –  у  всеукраїнському
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тижневику  «Культура  і  життя»  (№ 4),  (автор –  завідувач  сектора
використання інформації документів Паламарчук Л. В.).

Всі статті розглянуто та схвалено на засіданнях НМР ЦДЕА України.

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

– у рамках  проведення  заходів  до  Дня  соборності  України  22.01.2015
директор  архіву  Ус О. М.  та  завідувач  сектором  використання  інформації
документів  Паламарчук Л. В.  взяли  участь  у  кінолекторії,  організованому
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, на якому було презентовано кінофільм
«Ми –  українці.  Символи  нашої  волі»  (2011)  та  фрагмент  з  кінофільму
«Документи  епохи»  (1929)  про  події,  що  передували  проголошенню  Акту
Злуки;

– головний спеціаліст відділу інформаційних технологій Фіткулін О. Т. взяв
участь  у  науковому  семінарі  «Організація  науково-дослідної  роботи»,  що
відбувся 02.02.2015 в читальному залі Державної наукової архівної бібліотеки;

– в. о. директора Ковтанюк Ю. С. взяв участь:
– 23-25.02.2015 у зустрічі з експертами з Естонії, що працювали у Києві  з

урядовими установами України у  межах діяльності  експертної  комісії
Європейського Союзу TAIEX на запрошення Уряду України, та виступив
від  Укрдержархіву  з  питання  постійного  зберігання  електронних
документів;

– 26.02.2015  у  семінарі  «Питання  впровадження  Порядку  роботи  з
електронними  документами  у  діловодстві  та  їх  підготовки  до
передавання на архівне зберігання» та виступив з доповіддю «Питання
технічного  регулювання  роботи  з  електронними  документами  у
діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання»;

– 18.03.2015  виступив  з  лекцією  «Організація  роботи  з  електронними
документами та їх підготовки до передавання на архівне зберігання» на
навчальному семінарі з питань організації діловодства, що проводився
для  співробітників  Національній  академії  державного  управління  при
Президентові України.

В  межах співпраці  архіву  з  вищими навчальними закладами у  сфері
підготовки  спеціалістів  з  документознавства  (діловодства),  архівознавства  та
соціальних комунікацій 5 грудня 2014 року на базі  ЦДЕА України за наказом
директора  розпочато  професійно-орієнтовну  практику  3-х  студентів  ІV курсу
Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв за спеціальністю
6.0020105 «Документознавство  та  інформаційна  діяльність»,  що завершилась
15.01.2015 року. Всі  студенти отримали високі оцінки та  схвальні  відгуки за
результатами  завдань,  що вони виконували  під  час  проходження  практики в
архіві.
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