
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Центрального
державного електронного архіву
України
_____________ Ю. С. Ковтанюк
___ ____________ 2015 року

ЗВІТ 
про роботу Центрального державного електронного архіву України 

за ІІ квартал 2015 року

У ІІ 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 ІІ квартал 2015 року (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.

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 Центрального державного електронного
архіву у І кварталі 2015 року (доповідач – заступник директора ЦДЕА України
Паламарчук Л.В.);

– Про  результати  проведення  щорічної  оцінки  виконання  державними
службовцями  покладених  на  них  обов'язків  і  завдань  (доповідач –  головний
спеціаліст сектора кадрової та режимно-секретної роботи Муравйова В.В.);

– Про стан функціонування та інформаційний супровід внутрішнього веб-
сайта  Центрального  державного  електронного  архіву  України  (доповідач –
завідувач сектором використання інформації документів Карапозюк А.Л.);

– Про  вивчення  питання  стосовно  можливості  впровадження  в  ЦДЕА
України  організації  контролю  виконання  документів  (завдань,  доручень)  за
допомогою автоматизованої  інформаційної  системи (бази даних)  (доповідач –
головний спеціаліст відділу інформаційних технологій Фіткулін О.Т.);

– Про  підготовку  та  відзначення  Дня  охорони  праці  в  Центральному
державному  електронному  архіві  України  (доповідач –  головний  спеціаліст
сектора кадрової та режимно-секретної роботи Муравйова В.В.);



2

– Про стан виконання рішень попередніх колегій Центрального державного
електронного  архіву  України  у  I  півріччі  2014  року  (доповідач –  заступник
директора ЦДЕА України Паламарчук Л.В.);

– Про  стан  виконання  антикорупційного  законодавства  в  Центральному
державному електронному архіві  України  у  2014 році  (доповідач –  завідувач
сектора кадрової та режимно-секретної роботи Аблаєва Н.О.);

– Про  стан  забезпечення  збереженості  архівних  фондів  у  Центральному
державному електронному архіві України у ІІ півріччі 2014 року — І півріччі
2015 року (доповідач – начальник відділу забезпечення збереженості та обліку
документів Чернятинська Ю. Г.);

– Про проведення ініціативного  документування Центральним державним
електронним архівом України у І  кварталі  2015 року (доповідач –  начальник
відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т. Г.). 

За результатами розгляду вищезазначених питань прийнято 9 рішень колегії,
з яких 4 введено в дію наказами директора ЦДЕА України.

Проведено одне засідання Науково-методичної ради (далі – НМР) на якому
розглянуто наступні питання:

– Про розгляд коментаря директора ЦДЕА України Ковтанюка Ю.С. щодо
візування документів у системі електронного документообігу та ознайомлення з
наказами  під  підпис  у  системах  електронного  документообігу  (до  журналу
«Діловодство  та  документообіг»)  (доповідач  –  директор  ЦДЕА  України
Ковтанюк Ю.С.);

– Про розгляд проекту другої редакції  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  розгляд  проекту  нової  редакції  Регламенту  функціонування
офіційного  веб-сайта  Центрального  державного  електронного  архіву  України
(доповідач  –  завідувач  сектора  використання  інформації  документів
Карапозюк А.Л.).

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

– Про розгляд опису № 1 архівних електронних інформаційних ресурсів,
що  підлягають  постійному  зберіганню,  архівної  колекції  «До  70-ї  річниці
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» (доповідач – начальник
відділу забезпечення збереженості та обліку документів Чернятинська Ю. Г.);

–  Про розгляд попереднього списку № 2 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  історичної  довідки  веб-сайта  «Національний  заповідник
«Хортиця»,  який планується включити до архівної  колекції  «Краєзнавство та
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народне  мистецтво  України»  за  результатами  ініціативного  документування
(доповідач – начальник відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т.Г.);

– Про розгляд опису № 2 первинного розбирання документів та висновку
№ 2  на  документи  особового  походження  в  електронній  формі  передані
Тримбачем  С.В.  (доповідач –  начальник  відділу  формування  НАФ  та
діловодства Кручініна Т.Г.);

– Про  результати  технічної  перевірки  та  розгляд  протоколу  технічної
перевірки  електронного  інформаційного  ресурсу  Державної  установи
«Український  центр  інформаційних  технологій  та  Національного  Реєстру»
Міністерства  охорони  здоров’я  України  (доповідач – головний  спеціаліст
відділу інформаційних технологій Фіткулін О.Т.);

– Про  розгляд  історичної  довідки  Державної  установи  «Український
центр  інформаційних  технологій  та  Національного  Реєстру»  Міністерства
охорони здоров’я України  (доповідач –  начальник відділу формування НАФ та
діловодства Кручініна Т.Г.);

– Про  результати  технічної  перевірки  та  розгляд  протоколу  технічної
перевірки  офіційного  веб-сайту  Державної  служби  з  питань  захисту
персональних даних  (доповідач – головний спеціаліст  відділу  інформаційних
технологій Фіткулін О.Т.);

– Про  розгляд  історичної  довідки  Державної  служби  з  питань  захисту
персональних  даних  (доповідач –  начальник  відділу  формування  НАФ  та
діловодства Кручініна Т.Г.);

– Про  результати  проведення  технічної  перевірки  та  розгляд  звіту
технічної  перевірки  архівної  електронної  справи  «Новини  України  та  світу
«УКРІНФОРМ»,  переданої  Центральним  державним  архівом  вищих  органів
влади  та  управління  України  (доповідач – головний  спеціаліст  відділу
інформаційних технологій Фіткулін О.Т.);

– Про результати проведення експертизи цінності документів та розгляд
опису справ постійного зберігання за 2009-2010 роки відділу формування НАФ
та діловодства (доповідач – начальник відділу формування НАФ та діловодства
Кручініна Т.Г.);

– Про  розгляд  форми  протоколу  технічної  перевірки  фотодокументів
ЦДЕА України постійного зберігання  (доповідач – головний спеціаліст відділу
інформаційних технологій Фіткулін О.Т.);

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  створення  архівної  колекції  «Краєзнавство  та  народне
мистецтво України»:

– складено  історичну  довідку  веб-сайта  «Національний  заповідник
«Хортиця»;
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– за результатами технічної перевірки веб-сайтів проводилася експертиза
цінності локальних копій веб-сайтів та складалися проекти експертних
висновків.

2. Проводилася робота з опрацювання документів особового походження
в електронній формі Тримбача С. В., зокрема проведено первинне розбирання
невпорядкованих  документів  особового  походження,  складено  опис  № 2
первинного  розбирання  та складено  висновок  № 2  на  документи  особового
походження в електронній формі для розгляду на засіданні ЕПК ЦДЕА України.

3.  Відповідно  до  наказів  Державної  архівної  служби  України  (далі  –
Укрдержархів) від  19.11.2012  № 174  «Про  затвердження  нової  редакції
Регламенту функціонування офіційного веб-порталу Державної архівної служби
України  «Архіви  України»  та  від  09.12.2014  № 149  «Про  внесення  змін  до
наказу Укрдержархіву від 19 листопада 2012 року № 174 «Про затвердження
нової редакції Регламенту функціонування офіційного веб-порталу Державної
архівної  служби  України «Архіви  України»  укладено  акт  приймання-
передавання електронних інформаційних ресурсів юридичної особи на постійне
зберігання  від  27.03.2015  № 1/20  з  Укрдержархівом  щодо  приймання  на
постійне  зберігання  3  (трьох)  од.зб.  електронних  інформаційних  ресурсів:
офіційний веб-сайт Державного комітету архівів України станом на 24.12.2008,
офіційний веб-портал Державної архівної служби України станом на 22.11.2013,
офіційний веб-портал Державної архівної служби України станом на 03.02.2015.

4.  Проводилася  робота  по  формуванню  фонду  № 17  «Електронні
інформаційні ресурси Державної  установи «Український центр інформаційних
технологій та Національного Реєстру» Міністерства охорони здоров’я України,
зокрема  складено історичну довідку  Державної установи «Український центр
інформаційних  технологій  та  Національного  Реєстру»  Міністерства  охорони
здоров’я України та схвалено на засіданні ЕПК ЦДЕА України від 30.06.2015.

5.  Відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  10.09.2014
№ 442  «Про  оптимізацію  системи  центральних  органів  виконавчої  влади»
відділом формування НАФ та діловодства позапланово проводилася робота по
формуванню фондів юридичних осіб, що ліквідуються:

– фонд  № 18  «Електронні  інформаційні  ресурси Державної  служби
України з  питань захисту персональних даних»  – складено історичну
довідку на ліквідовану установу –  Державна служби України з питань
захисту персональних даних»;

– фонд  №  21  «Електронні  інформаційні  ресурси  Державної  служби  з
питань  протидії  ВІЛ-інфекції/СНІДу  та  інших  соціально  небезпечних
захворювань», зокрема, укладено договір постійного зберігання та акт
приймання–передавання  електронного  інформаційного  ресурсу
Державної  служби  з  питань  протидії  ВІЛ-інфекції/СНІДу  та  інших
соціально  небезпечних  захворювань,  а  також  прийнято  на  постійне
зберігання  Офіційний  веб-сайт  Державної  служби  з  питань  протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.
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6. Проводилася робота над науково-методичною розробкою «Організація
роботи  з  документами  особового  походження  в  електронній  формі  в
Центральному  державному  електронному  архіві  України.  Методичні
рекомендації».

7. Складено опис справ постійного зберігання відділу формування НАФ
та діловодства за 2009-2010 роки.

Відділом забезпечення збереженості  та  обліку документів  проводилася
наступна робота:

1.  У  напрямку  ведення  державного  обліку  архівних  фондів,  зокрема
архівної колекції «До 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-
1945 років»:

– складено передмову та опис № 1 архівних електронних інформаційних
ресурсів,  що  підлягають  постійному  зберіганню,  який  схвалено  на
засіданні ЕПК ЦДЕА України від 30.06.2015;

– заповнено реєстраційно-контрольні картки  (далі –  РКК)  веб-сайтів,  що
увійшли до архівної колекції;

– взято на облік 5 архівних копій веб-сайтів фонду № 13 «До 70-ї річниці
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років».

2. У напрямку створення нормативно-методичної бази головний спеціаліст
відділу  Волкогон  О.О.  працював  над  науково-методичною  розробкою
«Автоматизація роботи з реєстраційно-контрольними картками веб-сайтів, що
приймаються на постійне зберігання до Центрального державного електронного
архіву  України.  Методичні  рекомендації»,  зокрема,  затверджено  наказом
директора  ЦДЕА  України  від  06.05.2015  №  31  «План  підготовки  науково-
методичної  розробки,  досліджено  склад  реквізитів  РКК  веб-сайтів  і  реєстру
РКК веб-сайтів,  визначено  суб’єкти (структурні  підрозділи,  працівників),  що
працюють  з  РКК  веб-сайтів  і  реєстром  РКК  веб-сайтів  у  діяльності  ЦДЕА
України, та склад реквізитів цих документів.

3. У напрямку контролю за забезпеченням збереженості, упорядкуванням і
опрацювання облікових документів ЦДЕА України:

– проведено перевірку документів, що містяться у справах фондів № 1-7,
8, 10, 14;

– внесено зміни до складу справ фондів № 7 «Електронні  інформаційні
ресурси  Державного  комітету  України  у  справах  національностей  та
релігій» та № 6 «Парламентські вибори – 2012», зокрема, переукладено
внутрішні  описи  та  засвідчувальні  написи,  перенумеровано  аркуші
справ;

– проведено  перевірку  наявних  описів  архівних  електронних
інформаційних ресурсів постійного зберігання;

– розпочато упорядкування описів архівних електронних інформаційних
ресурсів постійного зберігання фондів № 1, 6, 8;

4. Упродовж  звітного  періоду працівниками  відділу  забезпечення
збереженості та обліку документів:
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– підготовлено  доповідь  та  проект  рішення  на  засідання  колегії  ЦДЕА
України від 30.06.2015  «Про стан забезпечення збереженості  архівних
фондів у Центральному державному електронному архіві України у ІІ
півріччі 2014 року – І півріччі 2015 року»;

– проводилася  робота  з  розроблення  форми  аркуша  фонду  та  журналу
реєстрації актів перевіряння наявності  та стану документів для ЦДЕА
України;

– внесено облікові дані до реєстру РКК, реєстру описів та списку фондів,
що  розміщено  в  розділі  «Облік»  на  внутрішньому  веб-сайті  ЦДЕА
України;

– 15.04.2015  проведено  робочу  зустріч  із  начальником  відділу
забезпечення  збереженості  та  обліку  документів  Центрального
державного архіву вищих органів влади та управління України (далі  – 
ЦДАВО України) Давиденко Н.Г. з питання ведення аркушів фондів та
журналу реєстрації актів перевіряння наявності та стану документів;

5.  Головний  спеціаліст  відділу  Волкогон  О.О.,  як  секретар  НМР,  брав
участь в організації засідань та веденні документації НМР.

Відділом інформаційних технологій проводилася наступна робота:
1.  В межах  формування  архівної  колекції  «Краєзнавство  та  народне

мистецтво  України»  було  скопійовано  14  веб-сайтів  та  розпочато  технічну
перевірку локальних копій веб-сайтів.

2.  Проведено технічну перевірку та за її результатами складено протоколи
технічної перевірки наступних електронних інформаційних ресурсів:

– «Офіційний веб-сайт Державної служби з питань захисту персональних
даних»;

– «Офіційний  веб-сайт  Державного  комітету  архівів  України  станом  на
24.12.2008»;

– «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.

3. Розгорнуто стрічку новин в електронній формі «Новини України та світу.
«УКРІНФОРМ», переданої ЦДАВО України в інформаційно-телекомінікаційній
мережі ЦДЕА України.

4. В межах підтримки та вдосконалення програмно-апаратного забезпечення
ЦДЕА України:

– встановлено  оновлення  безпеки  та  програмних  засобів  сервера  та
сховища ЦДЕА України;

– оновлено  встановлене  на  комп'ютерах  користувачів  програмне
забезпечення до актуальних версій;

– відновлено роботу поштового сервера ЦДЕА України;
– оновлено  ключ  ліцензії  для  банківської  програми  у  фінансово-

економічному відділі;
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– оновлено бухгалтерське програмне забезпечення  «Податкова звітність»
до останньої версії;

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

– здійснювалася постійна технічна підтримка офіційного веб-сайта та бази
даних ЦДЕА України.

    5.  Головний  спеціаліст  відділу  Фіткулін  О.Т.,  як  секретар  колегії  ЦДЕА
України, взяв участь в організації та проведенні засідань колегії та  підготовці
протоколу.

Сектором використання інформації документів проводилася наступна 
робота:

1.  Протягом  звітного  періоду  на  адресу  ЦДЕА  України  надійшло
3 офіційних  запита.  З  них:  2 –  соціально-правового  характеру,  1 –
генеалогічний. Разом з  тим,  за  цей час  на  електронні  адреси  ЦДЕА України
надійшло 98 запити;

2. В напрямку підвищення ефективності функціонування веб-сайта ЦДЕА
України:

– підготовлено  проект  нової  редакції  Регламенту  функціонування
офіційного  веб-сайта  ЦДЕА України,  який розглянуто  та  схвалено на
засіданні НМР ЦДЕА України від 26.06.2015;

– за результатами програмного засобу  Webalizer,  y  ІІ кварталі  2015 року
загальна кількість відвідувачів становила 73110;

– постійно  оновлювалася  рубрика  «Новини»  та  «Анонси»,  де
висвітлювалися  найважливіші  заходи  суспільного  значення  за  участю
ЦДЕА України. Загалом опубліковано 22 стрічок подій в розділі «ЦДЕА
України»,  8− в розділі  «Україна» та  8 − в розділі  «Світ»,  5 стрічок  в
розділі «Анонси».  Також періодично оновлювалися розділи: «Звіти про
діяльність»,  «Дорадчі  органи»,  «Структура»,  «Прес-центр,  «Вакансії»,
«Нормативна  база»,  «Прес-центр»,  «Виставки-онлайн»,  «Запобігання
корупції», «Графік прийому громадян»;

– підготовлено  та  розміщено  на  офіційному  веб-сайті  нову  редакцію
«Звернення Центрального державного електронного архіву України по
зберіганню електронної спадщини»; 

–  підготовлено звіт про відвідуваність офіційного веб-сайта за IІ квартал
2015 року,  який  розміщено  на  внутрішньому  веб-сайті  в  розділі
«Використання»;

– підготовлено  та  затверджено  наказом  директора  ЦДЕА  України  від
16.04.2015  №24  нову  редакцію  Регламенту  функціонування
внутрішнього веб-сайта ЦДЕА України;

– проводилася робота по інформаційному наповнення та удосконаленню
рубрик  сторінки  сектора  на  внутрішньому  веб-сайті  ЦДЕА  України,
зокрема оновлено рубрики: «Досвід», «Док», «Колегія», «Галерея»;
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– постійно  оновлювалися  сторінки  ЦДЕА  України  в  соціальній  мережі
«Facebook» та у вільній енциклопедії «Вікіпедія»;

3. Підготовлено та направлено до Укрдержархіву:
– інформацію для Вісника Архівної служби про діяльність ЦДЕА України

у ІІ кварталі 2015 року;
– лист про внесення змін до складу колегії ЦДЕА України;
– інформацію про участь ЦДЕА України у заходах з відзначення у 2015

році  70-ї  річниці  Перемоги  над  нацизмом  у  Європі  та  70-ї  річниці
завершення Другої світової війни;

– інформацію про заходи з  нагоди  відзначення  19-ї  річниці  Конституції
України;

–  пропозиції до Плану виставкової діяльності Державної архівної служби
та державних архівних установ на 2016 рік;

Сектором кадрової та режимно-секретної роботи проводилася наступна 
робота:

1. Підготовлено та направлено до Укрдержархіву:
– інформацію щодо скорочення чисельності працівників ЦДЕА України у

2015  році  (на  виконання  наказу  Укрдержархіву  від  14.05.2015  №
02.2/1595);

– інформацію  про  подання  суб’єктами  декларування  декларацій  про
майно,  доходи,  витрати  і  зобов’язання  фінансового  характеру за  2014
рік;

– інформацію щодо оприлюднення в установленому порядку відомостей,
зазначених у деклараціях за 2014 рік осіб, визначених у частині другій
статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

2. Підготовлено  доповіді  та  проекти  рішень  на  засідання  колегії  від
16.06.2015  «Про  проведення  щорічної  оцінки  виконання  державними
службовцями  покладених  на  них  обов’язків  і  завдань»,  «Про  підготовку  та
відзначення  Дня  охорони  праці  в  Центральному  державному  електронному
архіві  України»  та  від  30.06.2015  «Про  стан  виконання  антикорупційного
законодавства в Центральному державному електронному архіві України»;

3.  Проводилася  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»;

4.  Здійснювалося  ведення  книг:  наказів  з  кадрових  питань,  з  основної
діяльності,  про  короткострокові  відрядження;  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;

5.  Здійснювалося  ведення  журналів:  надання  відпусток;  реєстрації
внутрішніх  документів;  реєстрації  приходу  на  роботу  і  виходу  з  роботи
працівників,  місцевих  відряджень,  обліку  опечатування  приміщень  і
передавання  ключів,  реєстрації  інструктажів  з  охорони  праці,  обліку  видачі
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інструкцій з охорони праці, реєстрації вступного інструктажу з питань охорони
праці;

6. Упродовж звітного періоду працівниками сектора кадрової та режимно-
секретної роботи:

– формувались особові справи працівників ЦДЕА України; 
– готувались накази з кадрових питань та з основної діяльності;
– реєструвалась вхідна та вихідна документація;
– заповнювався табель обліку використання робочого часу;
– здійснювався  контроль  за  виконанням  документів  у  ЦДЕА  України,

надавалась  інформація  про  хід  і  терміни  виконання  документів,
поставлених на контроль керівництвом;

– проводилася робота щодо організації охорони праці в ЦДЕА України;
– складались протоколи оперативних нарад керівництва ЦДЕА України.

Фінансово-економічний відділом проводилася наступна робота:
1. В установлені строки підготовлено та подано: 

– звіт  до  Фонду  Соціального  страхування  з  тимчасової  втрати
працездатності за І квартал 2015 року;

– звіти до Державної податкової інспекції Солом’янського р-ну Головного
управління Державної фіскальної служби України у м. Києві (Форма 1
ДФ за І квартал 2015 року;

– звіт по пільгам (форма 1-П 98 ) 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  Державної  податкової  інспекції
Солом’янського  р-ну  Головного  управління  Державної  фіскальної
служби України у м. Києві за квітень, травень, червень 2015 року;

– 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  I квартал  2015 року  у  відділ  планово-економічної
діяльності та бюджетної звітності Укрдержархіву;

2. Щомісячно  готувалася  та  здавалася  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».

3.  Упродовж  звітного  періоду працівниками  фінансово-економічного
відділу:

– підготовлено зміни до штатного розпису ЦДЕА України;
– 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;
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– підготовлені 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 заповнювалися особові рахунки працівників ЦДЕА України.

Проводилася  робота  з електронними засобами  масової  інформації,
зокрема, на  веб-сайті  інформаційного  агентства  «RegioNews»  опубліковано
інформацію про відкриття онлайн-виставки з нагоди 70-ї річниці Перемоги над
нацизмом у Європі, яка підготовлена ЦДЕА України.

У звітному періоду архівом проведено активну роботу по  виставковій
діяльності:

– на виконання наказу Укрдержархіву № 68 від 10.04.2015 «Про участь
державних  архівів  у  заходах  з  відзначення  у  2015  році  70-ї  річниці
Перемоги  над  нацизмом у  Європі  та  70-ї  річниці  завершення  Другої
світової  війни»  підготовлено  та  розміщено  на  офіційному  веб-сайті
онлайн-виставку архівних копій веб-сайтів «70-та річниця Перемоги над
нацизмом у  Європі»  (1939-1945  роки).  На  виставці  представлені  такі
розділи:  «Про  війну»,  «Фотогалерея»,  «Фільми  про  війну»,  «Історії
солдат», «Хроніка визволення населених пунктів України» та інші;

– оновлено онлайн-виставку, присвячену річниці аварії на Чорнобильській
АЕС: «Чорнобильська катастрофа – біль України»;

– на  виконання  доручення  Укрдержархіву  від  28.04.2015  №  62.1/1416
«Про  відзначення  Дня  охорони  праці» оновлено  актуальною
інформацією  онлайн-виставку  «Охорона  праці  та  безпека
життєдіяльності»;

– на  виконання  доручення  Укрдержархіву  від  08.06.2015  №  02.4/1856
«Про відзначення 19-ї річниці Конституції України» оновлено онлайн-
виставку  «До  дня  прийняття  Конституції  України»  інформацією про
Конституцію Української Народної Республіки 1918 року.

У  зв'язку  з  кадровими  змінами  та з  метою  впорядкування  діяльності
структурних  підрозділів  в  ЦДЕА України затверджено  положення  про
структурні підрозділи та внесено зміни до посадових інструкцій працівників.

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

–  28.04.2015  працівники  ЦДЕА  України  взяли  участь  в  тематичному
семінарі  з  нагоди  відзначення  Всесвітнього  дня  охорони  праці,  що
відбувся  у  кінозалі  Центрального  державного  кінофотофоноархіву
України ім. Г.С. Пшеничного;

– 07.05.2015  директор  ЦДЕА  України  Ковтанюк Ю.С.  взяв  участь  в
урочистій  церемонії  відкриття  виставки  документів  Національного
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архівного  фонду  України,  присвяченої  70-й  річниці  Перемоги  над
нацизмом в Європі «Україна: шлях до Перемоги»;

– 15.05.2015  працівники  ЦДЕА  України,  в  рамках  святкування
Міжнародного Дня музеїв та 70-річчя Перемоги у Другій світовій війні,
взяли участь у літературно-мистецькому святі «Весна в Плютах»;

– 19.05.2015 начальник відділу формування НАФ та діловодства Кручініна
Т.Г. взяла участь у щорічній науково-практичній конференції за участі
міжнародних  експертів  «Дні  інформаційного  суспільства-2015»,
організатор  якої  Національна  академія  державного  управління  при
Президентові України;

– 21.05.2015  директор  ЦДЕА  України  Ковтанюк Ю.С.  взяв  участь  у
Всеукраїнській  (з  міжнародною  участю)  науково-практичній
конференції,  присвяченій  20-річчю УНДІАСД:  «Архіви –  суспільство:
шляхи  взаємодії»,  та  виступив  з  доповіддю  «Порядок  приймання-
передавання електронних документів до державних архівних установ та
архівних відділів міських рад»;

– 26.05.2015 директор ЦДЕА України Ковтанюк Ю.С.  прийняв участь  в
засіданні  Центральної  експертно-перевірної  комісії  Укрдержархіву  та
виступив з доповіддю «Про розгляд списків юридичних та фізичних осіб
– джерел формування НАФ, які передають документи до Центрального
державного електронного архіву України». 

Упродовж  звітного  періоду  керівництвом  ЦДЕА  України  проводилася
активна робота щодо унормування роботи з електронними документами  в
Україні  та  впровадження  нормативно-правового  акту  «Порядок  роботи  з
електронними документами у діловодстві  та їх підготовки до передавання на
архівне  зберігання»  (далі  −  Порядок),  затвердженого  наказом  Міністерства
юстиції  України  від  11.11.2014  № 1886/5  та  зареєстрованого  в  Міністерстві
юстиції України 11.11.2014 за № 1421/26198 у практику роботи центральних та
обласних архівів. 

Зокрема,  директор  ЦДЕА  України  Ковтанюк  Ю.С.,  як  один  з
співрозробників Порядку, взяв участь у наступних заходах:

– 26.02.2015 у  семінарі  «Питання  впровадження  Порядку  роботи  з
електронними  документами  у  діловодстві  та  їх  підготовки  до
передавання на архівне зберігання», що проводився для керівників та
працівників Укрдержархіву, центральних державних архівів, державних
архівів  областей,  та  виступив  з  доповіддю  «Питання  технічного
регулювання роботи з електронними документами у діловодстві  та їх
підготовки до передавання на архівне зберігання»;

– 12.06.2015  у  семінарі  щодо  впровадження  Порядку  роботи  з
електронними  документами  у  діловодстві  та  їх  підготовки  до
передавання на архівне зберігання, що був організований Державним
архівом  Київської  області  для  працівників  архівних  установ  та
діловодних служб Київської області та виступив з доповіддю «Технічне
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регулювання роботи з електронними документами в діловодстві та їх
підготовки до передавання на архівне зберігання». 

ЦДЕА  України  тісно  співпрацював  із  Центральним  державним
кінофотофоноархівом  України ім. Г. С. Пшеничного (далі -  ЦДКФФА України
імені  Г. С.  Пшеничного) та  ЦДАВО  України  у  питаннях  формування  НАФ,
проведення описування та обліку аудіовізуальних документів та документів в
електронній формі.

У межах міжнародного співробітництва ЦДЕА України співпрацював
з  установами  та  організаціями  з  питань  впровадження  електронного
урядування та електронного документообігу: 

–  28.04.2015  директор  ЦДЕА  України  Ковтанюк Ю.С.  взяв  участь  у
круглому столі,  присвяченому європейським стандартам з управління
Інтернетом та практичним аспектам їх застосування в Південно-Східній
Європі EuroDIG&SEEDIG;

– 29.05.2015  директор  ЦДЕА  України  Ковтанюк  Ю.С.  взяв  участь  у
зустрічі  Голови  Державної  архівної  служби  Баранової  Т.І.  з
грузинською  делегацією,  що  відвідали  Укрдержархів,  на  чолі  з
Міністром  юстиції  Грузії  Теа  Цулукіані  та  Надзвичайним  і
Повноважним Послом Грузії  в  Україні  та  Постійним Представником
Грузії в ОДЕР-ГУАМ Міхеїлом Уклебою;

– 21.05.2015  працівники  ЦДЕА  України  взяли  участь  у  конференції
«Модернізація  державного  управління.  Впровадження  технологій
електронного  урядування»,  що  проводив  ІТ-Консорціум  «Intecracy
Group».

У  межах  співпраці  ЦДЕА  України  з  вищими  навчальними
закладами та науковими установами України:

–  28.05.2015  директор  ЦДЕА  України  Ковтанюк  Ю.С.  зустрівся  із
студентами V курсу історичного факультету Київського Національного
Університету імені Тараса Шевченка та розповів про діяльність ЦДЕА
України;

– 26.06.2015 заступник директора ЦДЕА України Паламарчук Л.В. взяла
участь у робочій зустрічі з директором Навчально-наукового інституту
післядипломної  освіти  Державного  університету  телекомунікацій
Бойко  Н.І.,  на якій  обговорили питання  подальшого  співробітництва
ЦДЕА України з Державним університетом телекомунікацій,  зокрема
участі  та  проведенні  спільних  семінарів,  проходження  виробничої
практики  студентів  на  базі  ЦДЕА  України,  працевлаштування
випускників,  а  також  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації
працівників  архіву  у  галузі  інформаційної  безпеки,  менеджменту  та
адміністрування. 

У  зв'язку  із  змінами  у  кадровому  складі  ЦДЕА  України  проводилися
заходи  щодо  організації  цивільного  захисту у  ЦДЕА  України,  зокрема
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наказами директора ЦДЕА України призначено начальника штабу цивільного
захисту ЦДЕА України, голову комісії з питань техногенна- екологічної безпеки
та  надзвичайних  ситуацій,  а  також  затверджено  Положення  про  комісію  з
питань надзвичайних ситуацій та Положення про евакуаційну комісію ЦДЕА
України.

Також було оновлено та затверджено план-схему оповіщення керівного
складу  та  співробітників  ЦДЕА  України  в  умовах  особливого  періоду  та
розміщено у всіх кімнатах архіву.

Проводилися  заходи  щодо  забезпечення  протипожежної  безпеки  та
охорони праці у ЦДЕА України:

– наказом  директора  ЦДЕА  України  від  08.06.2015  № 52  призначено
відповідальних  за  протипожежну  безпеку  та  за  утримання  і
експлуатацію  технічних  засобів  протипожежної  безпеки  у  ЦДЕА
України;

– проведено  вступні  та  первинні  інструктажі  з  охорони  праці  та
протипожежної  безпеки  з  новоприйнятими  та  працівниками,  що
переводилися на нову посаду;

– оновлено куточки охорони праці в структурних підрозділах.

Заступник 
директора архіву Л.В. Паламарчук


