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Звіт
про роботу державного архіву
за 2012 рік
Відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд та
архівні установи” діяльність держархіву області була спрямована
на забезпечення умов надійного зберігання документів Національного
архівного фонду, їх облік і використання в наукових та соціально-правових
цілях, організацію виставкової
діяльності, зміцнення матеріальної бази
державного архіву області, архівних відділів райдержадміністрацій та міських
рад, надання організаційно-методичної допомоги архівним підрозділам
підприємств, організацій та установ тощо.
1. Основні організаційні заходи
1.1. Прийнято:
рішення Івано-Франківської обласної ради від 23.11.2012 № 720/19/2012
«Про регіональну цільову програму забезпечення збереженості документів
Національного архівного фонду у Державному архіві Івано-Франківської
області на 2013-2015 роки»;
розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації
від 10.12.2012 № 893 «Про створення в області мережі трудових архівів»;
15 розпоряджень райдержадміністрацій і міських рад.
1.3. Держархівом області підготовлено і подано п'ять інформацій,
архівними відділами райдержадміністрацій і міських рад вісім доповідних
записок, дев'ять інформацій та одну довідку до місцевих органів виконавчої
влади і органів місцевого самоврядування.
1.4. Проведено 9 засідань колегії держархіву області, на яких розглянуто
наступні питання:
про підведення підсумків роботи архівних установ області за 2011 рік та
їх завдання на 2012 рік;
про здійснення заходів щодо охорони праці в держархіві області;
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про план заходів щодо усунення порушень і недоліків у діяльності
держархіву області, виявлених за результатами комплексної перевірки
Державною архівною службою України;
про стан виконання антикорупційного законодавства у держархіві
області;
про функціональне наповнення веб-сайту;
про співпрацю держархіву області із засобами масової інформації
за 9 місяців 2012 року;
про виконання завдань, передбачених Програмою здійснення контролю
за наявністю, станом і рухом документів НАФ та уточнення списку справ, що
знаходяться у розшуку;
про організацію роботи з науково-технічного опрацювання документів
Національного архівного фонду;
про стан підготовки держархіву області до роботи в осінньо-зимовий
період;
про стан архівної справи в архівному відділі Рогатинської
райдержадміністрації;
про стан роботи із зверненнями та запитами громадян за період з 1 січня
по 15 листопада 2012 року;
про стан архівної справи в архівному відділі Яремчанської міської ради;
про стан виконання завдань, визначених актами і дорученнями
Президента України, Кабінету Міністрів України у сфері Державної кадрової
політики за 2012 рік.
1.5. Наказом директора архіву від 21.11.2012 № 83 затверджені «Ціни
на роботи (послуги) із забезпечення збереженості, науково-технічного
опрацювання документів на підприємствах, в установах, організаціях та у сфері
використання архівних документів, що виконуються Державним архівом ІваноФранківської області на договірних засадах», які зареєстровано у Головному
управлінні юстиції в Івано-Франківській області 28.11.2012 № 62/1159.
1.6. Держархів області здійснив 2 комплексні перевірки архівних відділів
Рогатинської райдержадміністрації та Яремчанської міської ради.
1.7. Працівники архіву взяли активну участь у роботі:
трьохсторонньої зустрічі керівників державних архівних служб України,
Росії й Білорусі (м. Ужгород, 27 травня – 1 червня 2012 р.);
Міжнародної наукової конференції «Стан, проблеми та перспективи
діяльності регіональних архівів» (м. Ужгород, 27 травня – 1 червня 2012 р.);
ХІІ Міжнародної конференції країн Центральної та Східної Європи
з циклу "Colloquia Jerzy Skowronek dedicаta" (м. Варшава, 4–5 жовтня 2012 р.);
обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «До оберегів
відродження» (м. Івано-Франківськ, 26 квітня 2012 р.);
пленуму та ІІ звітно-виборної конференції обласної організації
Національної спілки краєзнавців України (м. Івано-Франківськ, 27 червня,
19 жовтня 2012 р.);
обласного семінару керівників шкільних музеїв, кімнат, світлиць
"Шкільний музей – осередок навчально-виховного процесу, важливий засіб
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формування національної свідомості української молоді" (м. Івано-Франківськ,
17 жовтня 2012 р.).
2. Забезпечення збереженості та державний облік документів
Національного архівного фонду.
2.1. Стан збереженості документів у держархіві області задовільний.
Дотримуються вимоги щодо забезпечення зберігання документів НАФ.
Відповідно до наказу Укрдержархіву «Про посилення протипожежного
захисту в архівних установах» від 15.08.2012 № 145 протипожежна безпека
держархіву областізабезпечується шляхом проведення організаційних,
технічних та інших заходів.
Комісія з охорони праці проводила перевірку знань з питань охорони
праці працівників архіву із занесенням результатів у протокол. Проведено
інструктажі, практичні навчання працівників архіву за сигналом «Пожежа» та
з питань евакуації, зроблені відповідні записи у журналах.
Переглянуто Положення про добровільну пожежну дружину та
приведено його у відповідність до вимог Положення про ДПД, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 136.
Наказом директора архіву від 18.12.2012 № 90, який погоджено
із державним пожежним наглядом 19.12.2012 р. функції пожежно-технічної
комісії покладено на комісію з питань охорони праці.
25 жовтня 2012 року розроблена та погоджена з місцевим органом
державного пожежного нагляду програма для проведення вступного і
первинного протипожежних інструктажів.
14 листопада 2012 року розроблені та затверджені графіки проведення
протипожежних інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки.
Згідно інструкції від 3.01.2012 № 5 визначено порядок дій працівників
на випадок пожежі та інших надзвичайних ситуацій у держархіві області, які
розміщено на інформаційному стенді в приміщенні держархіву області.
У липні 2012 року проведено огляд технічного стану будівель, пожежної
безпеки приміщень архіву, внутрішнього та зовнішнього водогону,
водовідведення, опалення, які знаходились у задовільному стані. Постійно
проводиться перевірка стану пожежної сигналізації і справність системи
вентиляції та кондиціонування повітря в архівосховищах.
Розроблено
план заходів щодо забезпечення пожежної безпеки
на 2013 рік. До плану заходів включено проведення разом із представниками
служби пожежної охорони огляду стану приміщень архіву, установок пожежної
сигналізації, систем оповіщення, димовидалення, кондиціонування, первинних
засобів
пожежогасіння, електричних мереж і
електрообладнання та
опалювального устаткування.
З метою посилення пожежної безпеки архівних установ області видано
накази директора
про посилення пожежної безпеки у літній (наказ
від 25.06.2012 №53) та осінньо-зимовий (наказ від 8.08.2012 №55) періоди.
Накази надіслано в архівні установи області.

4

Наказами директора від 12.01.2012 № 2 та від 20.12.2012 № 93
призначено відповідальним за протипожежну безпеку держархіву області
заступника директора-головного зберігача фондів та осіб відповідальних
у підрозділах за пожежну безпеку приміщень архіву.
Технічні обслуговування пожежної сигналізації проводить ТзОВ «Росса
ЛТД» згідно договору від 01.11.2012 №011/11-12, а системи вентиляції та
кондиціонування повітря проводить ПП «Вімакс-Техсервіс» згідно договору
від 16.01.2012.
Перевірено наявність і стан вогнегасників, проведено їх перезарядку
у квітні 2012 року. Постійно проводиться обстеження технічного стану
електромережі і електрообладнання.
Наказом директора архіву «Про порядок доступу до приміщень
держархіву області» від 20.10.2012 № 74 вжито додаткових заходів з посилення
охоронної безпеки архіву. Систематично проводиться огляд архівосховищ і
приміщень архіву після закінчення робочого часу. Держархів області
охороняється підрозділом УДСО при УМВС України в Івано-Франківській
області. В архіві проводиться перевірка організації охоронного стану пристроїв
для замикання та опечатування архівосховищ.
Всі
замкові пристрої
в архівосховищах і робочих кабінетах знаходяться у справному стані, запасні
ключі зберігаються у запечатаному конверті у сейфі.
2.2. До держархіву області надійшло 30 фондів і 23 частини фондів.
3. Створення та розвиток науково-довідкового апарату до документів
Національного архівного фонду України.
3.1. Проводились удосконалення та перероблення описів фонду
Долинського райкому ЛКСМУ Івано-Франківської області та каталогізація
документів фонду виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.
Проводилось описування документів особового походження таких
фондів:
Морозюк Володимир Карпович – історик, краєзнавець, публіцист,
(1938 р. н.);
Стрільців Василь Степанович – голова Івано-Франківської обласної
організації Всеукраїнського товариства політичних в'язнів та репресованих
(13.01.1929 – 15.05.2004).
На виконання плану заходів до Програми здійснення контролю
за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду та
таких, що підлягають включенню до нього, на 2009–2019 роки складені звіти.
Змін до списку фондів ДАІФО, на які створено страховий фонд
документів НАФ станом на 1.01.2013 р., не було.
3.2. У 2012 році підготовлені такі довідково-інформаційні видання:
«Державний архів Івано-Франківської області: Анотований реєстр описів
фондів. – Т. 1: Фонди періоду до 1939 р.», який розглянуто наукововидавничою радою Укрдержархіву (протокол від 14.11.2012 № 3), де вирішено
повторно розглянути у березні 2013 року після усунення недоліків у передмові
до видання (орієнтовний термін видання II–III квартали 2013 року);

5

буклет «Державний архів Івано-Франківської області» українською та
англійською мовами.
4. Формування Національного архівного фонду. Експертиза цінності
документів. Організація зберігання документів НАФ в архівних підрозділах
підприємств, установ і організацій.
4.1. Систематично проводиться впорядкування документів НАФ.
На розгляд ЕПК подаються описи справ, номенклатури справ, інструкції
з діловодства, положення про служби діловодства, експертні комісії, архівні
підрозділи установ, підприємств і організацій області.
Погоджено ЕПК держархіву області:
положень про архівні підрозділи – 104;
положень про експертні комісії – 98;
положень про діловодні служби – 2;
інструкцій з діловодства – 20;
номенклатур справ – 268.
4.2. З метою контролю проводяться комплексні, тематичні перевіряння
роботи служб діловодства та архівних підрозділів, наради-семінари
з діловодства й архівної справи для працівників служб діловодства й архівних
підрозділів установ, підприємств і організацій.
Працівниками
держархіву
області
та
архівних
відділів
райдержадміністрацій і міських рад
проведено 29 комплексних,
48 тематичних і 37 контрольних перевірянь підприємств, установ і організацій.
4.3. Працівниками архівних установ області проведено 19 семінарів
з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних
служб установ, організацій та 14 семінарів, до яких залучалися працівники
архівних установ. Їхня тематика:
«Формування справ та передача їх на зберігання у архівні підрозділи
установ»;
«Упорядкування і зберігання бухгалтерських документів, складання
номенклатури справ для працівників бухгалтерських служб»;
«Складання паспорта установи»;
«Упорядкування виборчої документації та передавання її на зберігання
до держархіву області».
ЕПК держархіву області погоджено 15 номенклатур справ установ,
підприємств иа організацій у зоні комплектування держархіву на 2013 рік.
5. Використання інформації документів НАФ.
5.1. На завдання Укрдержархіву підготовлені:
перелік документів та матеріалів, їх цифрові копії про насильне вивезення
мирного населення з території Станіславської області на примусові роботи
до Німеччини;
перелік фондів ДАІФО, які містять інформацію тематики Голокосту
за 1941–1945 рр.;
перелік фондів ДАІФО, у яких є документи єврейської тематики
за 1930-ті рр;
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біографічні довідки на перших секретарів Івано-Франківського обкому та
міськкому ЛКСМУ до збірника матеріалів про лідерів комсомолу України.
У держархіві області організовано 17 документально-книжкових
виставок. Їх тематика:
«День Соборності України: відродження нації», присвячена 93-й річниці
проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР;
«Голокост євреїв Прикарпаття – складова етнодемографічної катастрофи
Галичини», присвячена
Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту
в Україні;
«Не забуде Вкраїна синів», присвячена 94-й річниці бою під Крутами;
«Пам’яті патріарха Йосипа Сліпого присвячується», до 120-ї річниці
від дня народження видатного церковного діяча;
присвячена 130-й річниці від дня народження Вячеслава Казимировича
Липинського та Дмитра Івановича Дорошенка – істориків, громадських і
політичних діячів;
присвячена 26-й річниці Чорнобильської катастрофи;
«Івано-Франківську – 350 років»;
«Їх подвиг безсмертний, їх слава невмируща», присвячена 67-й річниці
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років;
присвячена 125-й річниці від дня народження двічі Героя Радянського
Союзу Сидора Артемовича Ковпака;
присвячена 16-й річниці Конституції України;
«Історія становлення Української держави», присвячена 21-й річниці
проголошення незалежності України;
присвячена
Дню партизанської слави
та 71-й річниці початку
партизанського руху в Україні у період Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 років;
присвячена 140-й річниці від дня народження Соломії Крушельницької
- оперної та камерної співачки, педагога;
присвячена Міжнародному Дню людей похилого віку та Дню ветерана;
«Маніпуляція народами», присвячена 65-й річниці депортації українців
з Польщі згідно Угоди між урядом УРСР і Польським Комітетом
Національного визволення від 09.09.1944 р.;
«Листопадовий зрив», присвячена 94-й річниці проголошення ЗУНР;
Спільно з Івано-Франківським музеєм визвольних змагань організована
тематична виставка архівних матеріалів «УПА – армія безсмертних», що
висвітлюють історію національно-визвольних змагань українського народу
на відзначення 70-річчя УПА.
Вийшло в світ ювілейне видання "Станиславів – Станіслав – ІваноФранківськ (до 350-річчя Івано-Франківська)". У виданні опубліковано чимало
світлин документів держархіву області, членом редколегії та одним із авторів
підрозділу «Етнічні спільноти» є працівник архіву.
За звітний період вийшли з друку підготовлені працівниками архіву
статті:
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Гриник І. І. Громадсько-політична діяльність Василя Панейка у роки
Першої світової війни / Гілея: науковий вісник. Збірник Наукових праць. –
К.: ВІР УАН, 2012. – Вип. 59 (4). – С. 39–43;
Міщанчук Л. Б., Соловка Л. М. Берегла скарби історії // Галичина. –
2012 р. – 15 вересня (до 60-річчя колишнього заступника директора архіву
Тимків Т. М.);
Середюк Т. В. Вплив зовнішньої трудової еміграції на добробут
домогосподарств / Т. Середюк // Наукові записки з української історії: Збірник
наукових статей. – Вип. 29. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 352–357;
Середюк Т. В. Трудова міграція українських жінок до країн Європи
(кінець ХХ – початок ХХІ століття) / Т. Середюк // Аркасівські читання:
матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27–28 квітня
2012 р.). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2012. – С. 140–142;
Середюк Т. В. Гендерний аспект української трудової еміграції (кінець
ХХ – початок ХХІ ст.) / Гілея: науковий вісник. Збірник Наукових праць. –
К.: ВІР УАН, 2012. – Вип. 59 (4). – С. 167–172;
Середюк Т. В. Шлюбно-сімейні відносини трудових емігрантів /
Т. Середюк // Транснаціональні сім’ї як наслідок української трудової еміграції:
проблеми та шляхи їх розв’язання. Збірник доповідей Міжнародної науковопрактичної конференції, 22 березня 2012 р. – Львів: вид-во НУ «Львівська
політехніка», 2012. – С. 380–389;
Середюк Т. В. Гендерний аспект української трудової еміграції (кінець
ХХ – початк ХХІ століття) / Т. Середюк // Гілея: науковий вісник. Збірник
наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2012. – Вип. 59 (№ 4). – С. 167–173.
У Iвано-Франкiвській обласній універсальній науковій бiблiотеці
ім. I. Франка у 2012 році відбулася презентація книги «Європейська традиція
у розвитку місцевого самоврядування на Прикарпатті». Автори даного збірника
наукових статей – доктор історичних наук В.С. Великочий та директор ІваноФранківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади та місцевого самоврядування
Б.І. Волошинський – висловили подяку працівникам архіву за допомогу
в ілюструванні видання світлинами документів ДАІФО з історії становлення
органів місцевого самоврядування краю.
У роботі зі ЗМІ враховано рішення колегії держархіву «Про співпрацю
Державного архіву Івано-Франківської області із засобами масової інформації
за 2011 рік» (протокол № 10 від 14.11.2011 р.). Зокрема, у рамках проведення
в архіві суспільно значущих знакових подій здійснювалася
обов’язкова
розсилка прес-релізів засобам масової інформації, внесеним у відповідний
список. Зокрема, надіслано чотири прес-релізи: про тематичні виставки «День
Соборності: відродження нації», «Голокост євреїв Прикарпаття – складова
етнодемографічної катастрофи Галичини», «УПА – армія безсмертних»
(проведену спільно з Івано-Франківським музеєм визвольних змагань) та
про розширене засідання колегії державного архіву області 6 березня
2012 року, на якому було підведено підсумки роботи архівних установ області
за 2011 рік.
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Інформація про діяльність архіву регулярно подається на сайт Державної
архівної служби України.
Здійснюється змістове наповнення веб-сайту держархіву області
(http://www.daifo.if.gov.ua). Рубрика «Новини» оновлюється постійно, а інші
рубрики сайту – по мірі необхідності.
5.2. Працівники держархіву області взяли участь уроботі конференцій
з використанням інформації документів НАФ:
Міжнародної науково-практичної конференції «Транснаціональні сім’ї як
наслідок української трудової еміграції: проблеми та шляхи їх розв’язання»
(м. Львів, 22 березня 2012 р.);
ІІ Міжнародної конференції «Аркасівські читання», (м. Миколаїв, 27–
28 квітня 2012 р.).
У держархіві області проходили навчальну практику студенти Інституту
історії, політології і міжнародних відносин та юридичного коледжу
Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.
Проводились екскурсії та практичні заняття для студентів факультету
документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківського
Національного технічного університету нафти і газу, Івано-Франківського
державного аграрного коледжу, юридичного коледжу Прикарпатського
національного університету ім. В. Стефаника, приватного вищого навчального
закладу «Галицька академія».
5.3. Найцікавіша тематика досліджень, які проводились користувачами
у читальному залі:
«Правовий статус української мови у Східній Галичині (1848–1939 рр.)»;
«Генезис народної видовищної культури Прикарпатського регіону:
культорологічний аспект»;
«Особливості
формування та функціонування Копних судів
на українських землях (XIV–XVIII cт.): історико-правове дослідження»;
«Традиційна культура обробки металу на Гуцульщині (кінець ХІХ –
початок ХХ століття)»;
«Поляки Західної України та Західної Білорусії в національній політиці
СРСР (1944–1954 рр.)»;
«Парламентська діяльність УНДО (1935–1939 рр.)»;
«Володимир Блавацький – представник галицького театрального модерну
(1930–1960 рр.)»;
«Польські елементи в українській антропології. Формування родинних
відносин»;
«Ставлення Польщі до Чехословацької Підкарпатської Русі і автономної
Карпатської України в 20–30-х рр. ХХ ст.».
5.4. У читальний зал користувачам видано 6713 од. зб.
Працював 21 іноземний дослідник (Австралія, Польща, США, Франція).
Кількість відвідувань у читальному залі – 856.
5.6. Упродовж року проводилась робота з розсекречення документів.
Всього було переглянуто 181 таємну справу. З них: 9 справам гриф секретності

9

залишено без змін; 14 справам гриф секретності знижено; 158 справам гриф
секретності “таємно” скасовано. На загальне зберігання передано 158 справ.
Правонаступникам-фондоутворювачам надіслано листи з Переліками
справ фондів з проханням переглянути та зняти грифи секретності з архівних
документів режимно-секретної служби держархіву області.
5.7. У держархіві області робота з організації виконання запитів та
звернень громадян організована відповідно до вимог «Методики оцінювання
рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади»,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року
№ 630.
З метою поліпшення пошуку витребуваних документів у 2012 році
продовжувалась робота над поповненням каталогів, зокрема до них було влито
2277 карток. При виконанні запитів соціально-правового характеру
використовується Інструкція “Про порядок витребування документів
соціально-правового характеру для громадян України, іноземних громадян та
осіб без громадянства”.
У 2013 році планується розробити методичні рекомендації
«Про
виконання соціально-правових запитів громадян України» та «Про виконання
запитів МЗС України, установ та громадян іноземних держав».
Упродовж року на особистому прийомі громадян в архівних установах
області розглянуто 10341 звернення.
Крім видачі архівних довідок, надавались консультації громадянам
з питань про місцезнаходження документів установ і організацій,
у т.ч. ліквідованих.
Слід звернути увагу на висвітлення стану роботи із зверненнями
громадян через засоби масової інформації.
На веб-сайті архіву створено окремі рубрики «Звернення громадян» та
«Доступ до публічної інформації», де розміщено Закони України «Про доступ
до публічної інформації», «Про звернення громадян», узагальнені матеріали
про організацію роботи в архіві із зверненнями громадян, графік прийому
громадян, пояснення про різновиди запитів, взірці заяв, переліки безкоштовних
та платних господарських послуг, порядок користування документами НАФ,
путівник ДАІФО по фондах архіву періоду до 1939 р. та ін.
5.8. У 2012 році виконано у держархіві області 218 запитів щодо
підтвердження трудового стажу для призначення пенсій на пільгових умовах і
за вислугу років.
5.10. Продовжувалось виконання зобов’язань за Угодами між Державним
архівом Івано-Франківської області та Американським Меморіальним Музеєм
Голокосту.
5.12. Працівниками держархіву області опубліковано 7 статей, взято
участь в одній телепередачі та чотирьох радіопередачах.
5.13. На платній основі у держархіві області виконано 1224 запити.
Їх тематика така: генеалогічні, тематичні, майнові, біографічні та
фактологічні запити.
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5.14. Основна тематика соціально-правових запитів у 2012 року
залишилася без змін: про підтвердження розміру заробітної плати та трудовий
стаж, отримання нагород, депутатської діяльності, актів громадянського стану,
родинних зв'язків, навчання.
У порівнянні з минулим роком істотно збільшився показник кількості
запитів за актами громадянського стану. В наступному році прогнозується
збільшення кількості майнових, генеалогічних запитів та за актами
громадянського стану.
5.15. У читальному залі за генеалогічною тематикою працювало
9 користувачів. У 2012 році виконано 99 запитів генеалогічного характеру.
42 % становлять негативні відповіді. Співпрацювали з Центром генеалогічних
досліджень (м. Київ), Генеалогічним бюро (м. Будапешт), Укрінюрколегією
(м. Київ), Західноукраїнським бюро Укрінюрколегії (м. Львів), Українською
правничою колегією (м. Київ) та обласним, міськими й районними відділами
ДРАЦС.
Архівні ресурси в мережі Інтернет представлені на сайті держархіву
області та на веб-порталі Укрдержархіву.
Комп'ютери локальної мережі захищені від загроз з Інтернету
за допомогою проксі-сервера та боандмауера. Супровід веб-сайту архіву
проводиться власними силами. Веб-сайт знаходиться на хостингу
ПАТ «Укртелеком» та має атестат відповідності ДСТЗУ.
Директор архіву
29.12.2012

І. І. Гриник

