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1. Визначення проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 
Регіональна програма “Архів – захист історичної пам’яті Одещини, на 2011-

2015 роки”, розрахована на період 2011-2015 роки (далі - Програма). 
Програма визначає основні напрями та форми діяльності органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування на території Одеської області щодо формування в Одеській 
області сприятливого для подальшого становища й ефективного функціонування архівної 
справи, правового, організаційно-управлінського, економічного та інформаційного 
середовища. 

Програма покликана стимулювати використання вже набутого досвіду в розвитку 
окремих галузей, економічної та культурної спадщини нашої області. 

Програмою передбачається реалізація комплексу заходів, які сприятимуть 
покращенню зберігання архівних документів тимчасового зберігання, розвитку і 
популяризації архівної справи, а також використанню наявних фондів дослідниками. 

Програма підготовлена дирекцією Державного архіву області у співпраці з 
Одеською обласною державною адміністрацією, а також музеями м. Одеси та області, за 
підтримки підприємств і організацій, які використовують ретроспективну інформацію. 

 
Аналіз сучасного стану архівної справи 
Головним об’єктом національних інтересів України в архівній справі є збереженість 

архівно-інформаційних ресурсів Національного архівного фонду України (НАФ) та 
документів тимчасового зберігання як глобальної інформаційної системи, що одночасно є 
складовою загальнодержавних стратегічних інформаційних ресурсів та національного 
культурного надбання. Державний архів області є одним з найбільших обласних архівів 
України. В ньому зберігається 13079 фондів, які включають 2047051 справу. Документи 
відображають історію не тільки міста Одеси і Одеської області, а й значної частини 
багатонаціонального південного регіону України, хронологічно охоплюючи період з 
середини XVIII століття по теперішній час. 

Найважливішою складовою частиною архівного надбання Одещини є фонди органів 
управління і влади - біля 1 млн. справ. Вони надходили до архіву з моменту його 
заснування, тобто, з 1920 року, і хронологічно охоплюють період з 1796 року по 
теперішній час. В зоні комплектування Державного архіву області перебуває 1581 
установа, серед яких 260 обласних організацій, 33 архівних відділи районних державних 
адміністрацій і міських рад і 1288 підконтрольних їм установ списку № 1 районного і 
міського підпорядкування. Серед 260 обласних організацій списку №1 - джерел 
комплектування Державного архіву області вагому частину складають структурні 
підрозділи облдержадміністрації – 25 управлінь і відділів, а також 25 територіальних 
підрозділів міністерств. Документи, що передаються органами управління і влади на 
постійне зберігання, відносяться до категорії особливо цінних, оскільки архівно-
інформаційні ресурси є важливим інструментом управління державою.  

Державний архів області є науково-методичним і дослідницьким центром – за 2000-
2010 роки видано 47 солідних наукових праць. Державний архів області забезпечує 
соціально-правові потреби суспільства – щорічно біля 10 тис. архівних довідок одержують 
громадяни, а також державні установи і організації. 



2. Мета Програми 
 

Головною метою програми є розв’язання вже існуючих та запобігання нових 
проблем зберігання архівних документів тимчасового строку зберігання, поліпшення їх 
якості, популяризації архівної справи та створення належних умов для використання 
архівних фондів. 
 

3. Перелік завдань Програми 
 

Заходи програми розроблені на підставі відповідних законодавчих та нормативних 
актів, які регламентують питання стосовно розвитку архівної справи в державі, а саме: 

Закон України „Про Національний архівний фонд і архівні установи”, 
Розпорядження Президента України від 13 квітня 2005 року №957/2005-рп „Про 

невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України” 
Виконавці Програми забезпечують виконання заходів Програми в межах наданих їм 

законом повноважень. 
Програма передбачає діяльність Державного архіву області, органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування за такими пріоритетними завданнями: 
- видавництво книг, які не є довідково-інформаційною літературою і посібниками з 

архівної справи та діловодства; 
- розробка міжгалузевих стратегій по зберіганню архівних документів; 
- збереження документів тимчасового зберігання (до 75 років); 
- використання архівної інформації в інтересах ефективного функціонування 

державних структур; 
- поповнення фондів документами економічних структур недержавного сектору – з 

метою збереження історії становлення підприємства та подальшого розвитку 
самодостатньої соціально-орієнтованої ринкової економіки; 

- поширення ретроспективної інформації, направленої на відродження і захист 
етнічної, мовної, релігійної самобутності українського етносу та інших національностей, 
що проживають на території м. Одеси і Одеської області; зміцнення духовного та 
інтелектуального потенціалу українського народу;  

- завершення наповнення електронних версій фондових каталогів, активізація їх 
інтеграції до базового блоку інформаційної системи “Центральний фондовий каталог” 
документами особового складу та тимчасового зберігання; 

- забезпечення поповнення документами тимчасового зберігання ліквідованих 
установ; 

- виконання завдань за програмою “Архівні зібрання України”, передусім підготовки 
путівників, анотованих реєстрів описів, довідників; 

- активізація наукових досліджень, наближення їх тематики до нагальних потреб 
держави, суспільства і громадян України; 

Виконання окреслених завдань потребує комплексного вирішення і виконання низки 
заходів.  

 
4. Заходи Програми 

 
I. Розвиток та популяризація архівної справи 
1.1. Продовження реалізації спільних міжнародних науково-дослідницьких програм і 
проектів: “Греки Одеси”, „Німці Причорноморського регіону”, „Меноніти на Півдні 
України”, “Євреї Одеси і Півдня України”, “Етнічні громади на Півдні України”. 
1.2. Забезпечення районних і міських архівних установ області нормативно-правовою 
базою, надаючи щоквартально випуски відомчого видання „Вісник Державного комітету 
архівів України” на компакт-дисках. 



1.3. Підготовка довідників, реєстрів фондів, буклетів, переліків унікальних та особливо 
цінних документів Державного архіву області для інформування громадськості.  
1.4. Удосконалення роботи по створенню науково-довідкового апарату архівних установ, 
шляхом впровадження інформатизації архівної галузі та створення електронних баз даних 
на документи тимчасового зберігання. Продовження наповнення “Електронного архіву 
ДАОО” сканованими фондами та електронними базами даних документів тимчасового 
строку зберігання.  
1.5. З метою посилення збереженості документів на паперовій основі активізувати роботу 
по створенню фонду користування методом сканування унікальних і особливо цінних 
фондів архіву. Придбання архівних коробок для забезпечення збереженості документів 
тимчасового зберігання ліквідованих установ. Придбання витратних матеріалів для 
реставраційних робіт документів тимчасового зберігання. 

 
5. Обсяги та джерела фінансування 

 
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету в 

межах наявного фінансового ресурсу. Загальний орієнтований обсяг фінансування 
Програми на 2011-2015 роки становить 500,0 тис. грн.  
 

6. Очікувані результати реалізації Програми 
 

Реалізація програми повинна забезпечити: 
- створення умов для ефективного зберігання і обліку архівних фондів тимчасового 
зберігання; 
- виключення можливості псування архівних справ тимчасового зберігання або їх 
знищення шляхом розкрадання; 
- комплексне вивчення проблем, які є в архівних установах області; 
- знешкодження грибкових уражень на архівних документах тимчасового строку 
зберігання. 
 

7. Координація і контроль за ходом виконання Програми 
 
Відповідальність за виконання Програми несе Одеська обласна державна 

адміністрація, яка двічі на рік звітує перед Одеською обласною радою про результати 
виконання Програми. 

Координація виконання програми покладається на Державний архів області. 
З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості 

організаційного та фінансового забезпечення реалізації програми, забезпечення 
систематичного контролю за ходом її виконання здійснює постійна комісія Одеської 
обласної ради з питань культури та історичної спадщини. 

Головним розпорядником коштів є управління культури і туризму 
облдержадміністрації. 

 
 
 


