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Індек-
си Основні напрями роботи

Одини-
ця ви-
міру

Показники обсягу робіт

Всього по  
області  

(Україні)

Центральні 
державні 

архіви

Державні  
архіви  

областей

Архівні від-
діли рай-

держ-
адміністра-

цій

Архівні  
відділи 

 міських рад

план факт план факт план факт план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.                                                     
Забезпечення збереже-
ності та державний облік 
документів НАФ

1.1. Реставрація документів з 
паперовою основою арк. 6000 8510 6000 8510

1.2. Ремонт документів з па-
перовою основою арк. 696 2039  150 1387 401 454 145 198

1.3. Оправлення та підшивка 
документів од. зб. 2890 3780 1670 2143 1126 1399 94 238

1.4. Консерваційно-профілак-
тичне оброблення:

 - страхового фонду од. зб. (ру-
лон)

 - кінодокументів од. зб.

 - фотодокументів од. зб.

 - фонодокументів од. зб.

 - відеодокументів од. зб.

1.5. Створення страхового 
фонду: 

 - на документи з паперо-
вою основою

од. зб.
кадр не-
гатива

25
6250

17
6167

25
6250

17
6167

 - кінодокументів од. обл.
од. зб.

 - фотодокументів од. обл.
од. зб.

 - фонодокументів од. обл.
од. зб.

Звіт 
про виконання плану розвитку архівної справи

за 2016 рік (ф. 201)

Архівні установи Одещини: 
Звіт про виконання планових показників 

за 2016 рік 
і План розвитку архівної справи на 2017 рік

Розділ І. 
Звіти – 2016
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 - відеодокументів од. обл.
од. зб.

1.6. Картонування докумен-
тів од. зб. 10227 19219 3300 3469 4633 9461 2294 6289

1.7. Перевіряння наявності 
документів од. зб. 52391 55056 32160 29946 20296 20296 4814 4814

1.8
Виявлення унікальних 
документів
(перегляд документів):

 - управлінської докумен-
тації 400 507 400 507

переглянуто
виявлено

од. зб.
од. зб.

докумен-
тів

507
0

507
0

 - документів особового по-
ходження од. зб. 60 137 60 137  

переглянуто
виявлено

од. зб.
од. зб.

докумен-
тів

137
0

137
0  

 - науково-технічної доку-
ментації од. зб. 25 68 25 68  

переглянуто
виявлено

од. зб.
од. зб.

докумен-
тів

68
0

68
0  

 - кінодокументів од. обл. 3 3 3 3  
переглянуто
виявлено

од. обл.
од. обл.

3
0

3
0

 - фотодокументів од. обл. 100 276 100 276

переглянуто
виявлено

од. обл.
од. обл.

докумен-
тів

276
0

276
0

 - фонодокументів од. обл. 3 3 3 3
переглянуто
виявлено

од. обл.
од. обл.

3
0

3
0

 - відеодокументів од. обл. 5 5 5 5
переглянуто
виявлено

од. обл.
од. обл.

5
0

5
0

1.9 Здійснення грошової оцін-
ки унікальних документів документ 1 3 1 3

1.10. Страхування унікальних 
документів документ -

2.                                                                                                       
Створення та розвиток 
науково-довідкового апа-
рату до документів НАФ

2.1. Описування:
- управлінської докумен-
тації од. зб.

- документів особового 
походження

од. зб.
документ

250
4900

126
2614 250

4900
126
2614

- науково-технічної доку-
ментації од. зб. 200 300 200 300

- кінодокументів од. обл - - -
- фотодокументів од. обл. 1090 4537 1000 4392 50 88 40 57
- фонодокументів од. обл. 34 - 34
- відеодокументів од. обл. 36 - 36
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2.2. Удосконалення та пере-
роблення описів:
- управлінської докумен-
тації од. зб. 1524 2211 1000 1572 524 550 89

- документів особового  
походження од. зб. 30 33 30 33

- науково-технічної  
документації од. зб. 200 200 200 200

- кінодокументів од. обл. - -
- фотодокументів од. обл. - -
- фонодокументів од. обл. -
- відеодокументів од. обл. -

2.3. Каталогізація:
- управлінської докумен-
тації

од. зб.
картка

364
1062

465
1035 - 193

392
268
340

171
670

197
695

- документів особового по-
ходження

од. зб.
картка

80
80

395
276

80
80

395
276

- науково-технічної доку-
ментації

од. зб.
картка -

- кінодокументації од. обл.
картка -

- фотодокументації од. обл.
картка

80
80

395
276

80
80

395
276

- фонодокументації од. обл.
картка -

- відеодокументації од. обл.
картка -

3.

Формування НАФ та 
експертиза цінності до-
кументів. Організація  
зберігання документів 
в архівних підрозділах 
підприємств, установ і 
організацій 

3.1. Приймання на державне 
зберігання:
- управлінської докумен-
тації, од. зб. 12412 19532 3900 5094 5998 11687 2517 2751

- документів особового по-
ходження,

од. зб.
документ

50
800

431
16754

50
800

431
16754

- науково-технічної доку-
ментації од. зб. - -

- кінодокументів од. обл.
од. зб. - -

- фотодокументів од. обл.
од. зб. 390 1985 300 1840 50 88 40 57

- фонодокументів од. обл.
од. зб. 5 34 5 34

- відеодокументів од. обл.
од.зб. 25 36 25 36

- документів особового 
складу од. зб. 5683 - 5683

3.2. Організація роботи ЕПК
3.2.1. Схвалення ЕПК:

описів на:

 - управлінську докумен-
тацію од. зб. 14517 28265 5070 10088 7453 13360 1994 4817
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 - документи особового  
походження од. зб. 300 161 300 161 - -

 - науково-технічну  
документацію од. зб. - - - - -

 - кінодокументи од. обл. - - -
 - фотодокументи од. обл. 390 1985 300 1840 50 88 40 57
 - фонодокументи од. обл. 5 34 5 34 - -
 - відеодокументи од. обл. 25 36 25 36 - -

3.2.2. Погодження ЕПК:
описів справ з особового 
складу од. зб. 12565 19106 8140 8160 2570 3884 1855 7062

номенклатур справ номенкла-
тура 141 172 30 41 95 105 16 26

інструкцій з діловодства; інструкція 42 35 7 11 26 21 9 3

положень про служби ді-
ловодства;

положен-
ня 2 4 2 4

положень про ЕК; положен-
ня 87 69 17 19 65 34 5 16

положень про архівні під-
розділи

положен-
ня 55 33 10 10 41 7 4 16

3.3.
Експертиза цінності доку-
ментів, що зберігаються 
в архіві:

 - управлінської докумен-
тації од. зб. 524 940 - 220 524 631 89

 - документів особового  
походження од. зб. 300 161 300 161 - -

 - науково-технічної  
документації од. зб. - 98 - 98 - -

 - кінодокументів од. обл. - - - - -
 - фотодокументів од. обл. 300 2552 300 2552 - -
 - фонодокументів од. обл. 5 34 5 34 - -

 - відеодокументів од. обл. 25 36 25 36 - -

3.4. Упорядкування на  
договірних засадах:

 
- управлінської докумен-
тації постійного збері-
гання

од. зб.

 
- управлінської докумен-
тації тимчасового збері-
гання

од. зб.

 - документів із особового 
складу од. зб.

 - науково-технічної доку-
ментації од. зб.

3.5.

Здійснення контролю 
за станом діловодства та 
архівної справи на під-
приємствах, в установах 
та організаціях у зоні 
комплектування архівної 
установи та заходи щодо 
підвищення кваліфікації 
працівників діловодних, 
експертних та архівних 
служб
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3.5.1.
Кількість проведених 
перевірянь підприємств, 
установ і організацій з них:

переві-
ряння

комплексних 51 72 16 16 28 31 7 25
тематичних 69 93 13 13 50 76 6 4
контрольних 66 44 14 14 35 19 17 11

3.5.2.

Кількість проведених 
оглядів забезпечення 
збереженості документів 
НАФ та стану діловодства 
на підприємствах, в уста-
новах і організаціях 

огляд -

3.5.3.
Заходи з підвищення ква-
ліфікації працівників ді-
ловодних, експертних та 
архівних служб установ: 

3.5.3.1.

кількість проведених 
семінарів (курсів) з під-
вищення кваліфікації 
працівників діловодних, 
експертних та архівних 
служб установ, органі-
зованих архівною уста-
новою

семінар
(курси) 51 46 9 9 33 26 9 11

3.5.3.2. кількість слухачів, які взяли 
участь у семінарах (курсах) слухач 1126 918 150 180 737 504 239 234

3.5.3.3.

кількість проведених 
семінарів (курсів) з під-
вищення кваліфікації 
працівників діловодних, 
експертних та архівних 
служб установ, до яких 
залучалися працівники 
архівної установи

семінар
(курси) 7 5 2 5 5

4.
Використання інформації 
документів Національно-
го архівного фонду

4.1. Ініціативне інформування документ 69 78 2 9 56 55 11 14

4.2. Виконання запитів: запит 10947 22886 4200 6363 4597 6835 2150 9688

- тематичних
запит /
позит /
реком

885
2943
2425
81

130
186
77
58

55
78
59
19

700
2679
2289

4

- акти цивільного стану – " – 1200
2483
1842
184

1200
2483
1842
184

- -

- генеалогічних – " – 70
178
93
41

70
178
93
41

- -
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- соціально-правового ха-
рактеру:
надійшло
виконано

запит

– " –
8792

17382

17382
14541
683

2800

3516

3516
1507
546

4542

6757

6757
6481
71

1450

7109

7109
6553
66

- кількість звернень від 
громадян, розглянутих на 
особистому прийомі

звернення 3055 4691 2000 2257 965 2242 90 192

4.3. Підготовка:
 - виставок документів виставка 25 48 3 23 20 24 2 1

 - радіопередач радіопере-
дача 4 13 3 12 1 - - 1

 - телепередач телепере-
дача 9 154 6 150 - 3 4

 - публікацій у пресі публікація 22 115 4 99 23 12 5 4

4.4. Організація роботи корис-
тувачів у читальному залі

користу-
вач 479 1521 200 1103 188 205 91 213

- громадян України 449 1459 170 1041 188 205 91 213
- іноземних громадян 30 62 30 62
- кількість виданих справ справа 5640 22991 5000 20514 525 1563 115 914

5.
Зміцнення матеріально-
технічної бази архівів, 
їх охоронної і пожежної 
безпеки

5.1. Приміщення:

- заміна приміщень будівля
кв.м.

3
115,8

2
104,2

1
11,6

- отримання додаткових 
приміщень

будівля
кв.м.

3
91

1
9,6

3
91 - 1

9,6

5.2. Ремонт приміщень будівля
кв.м.

3
121

1
20,9

3
121 - 1

20,9

5.3.
Збільшення протяжності 
стелажного обладнання 
(стелажних полиць)

будівля
пог.м.

7
558,5

8
613,7

7
558,5

6
229,7

2
384,0

5.4. Встановлення сигналізації:
 - пожежної будівля 2 2 - -
 - охоронної будівля 2 2 - -

5.5. Ремонт сигналізації:
 - пожежної будівля

 - охоронної споруда

5.6.
Встановлення/ремонт 
автоматичних систем по-
жежогасіння

встанов-
лення

ремонт

1
-

1
-

5.7.
Встановлення/ремонт 
системи кондиціювання 
та вентиляції повітря

встанов-
лення

ремонт

1
-

1
-

5.8.
Оброблення дерев’яних 
конструкцій вогнезахис-
ним розчином

будівля
пог.м.

Директор Держархіву                                                                              В. В. Левчук
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Пояснювальна записка
до звіту про виконання плану розвитку архівної справи 

в Одеській області за 2016 рік (до ф. 201)

1. Забезпечення збереженості та державний облік документів НАФ

1.1.  – Реставрація документів з паперовою основою
По області річний план 6000 арк., виконано – 8510 арк. (140 %), з них:
Держархів області. 
Протягом року відреставровано 8510 аркуші (план – 6000 аркушів, виконання – 140 %) 

справ фондів Ф. 2. «Канцелярія Одеського градоначальства», Ф. 4 «Одеська міська Дума», 
Ф. 16 «Одеська міська Управа»;  Ф. 37 «Херсонська духовна консисторія»; Ф. 42 «Канцелярія 
опікуна Одеського учбового округу», Ф. 186 «Кузовкін (Ніколаєв) Микола Іванович – актор, 
антрепренер Одеського драматичного театру,  директор Одеської театральної школи М.І. 
Морської, власник Одеського театрального бюро», Ф. 249 «Земський банк Херсонської гу-
бернії»,  Ф. 59 «Одеський будівельний комітет», Ф. 305 «Бессарабсько-Таврійський земель-
ний банк», Ф. 329 «Гарріс Едмонд Генріхович – інженер, власникмеханічно-будівельного 
заводув м. Одесі», Ф.445 «Балтський повітовий суд», Ф. 727 «Богопільський повітовий суд», 
Р-1673 «Виконком Цебриковської районної ради депутатів трудящих, с. Цебриково Цебри-
ковського району Одеської області, Р-2233 Колекція «Письмові роботи учнів 4-10 класів 
сільських шкіл Одеської області на тему «Окупаційний режим німецько-фашистських за-
гарбників на Україні» .

Районні та міські архіви реставрацію не планували з причин відсутності справ, які потре-
бують реставрації.

1.2. – Ремонт документів з паперовою основою 
По області планувалося відремонтувати 696 арк., виконано  –  2039 арк. (290 %), з них:
Держархів області та КУ “Ізмаїльський архів”.   
Протягом року відремонтовано 1387 аркушів (план – 150 аркушів, виконання  - 900%)

Райони - при плані 401 аркуш відремонтовано 454 арк. (113% ).
Міста - при плані 145 аркушів відремонтовано 498 арк. (343%). 

1.3. – Оправлення та підшивка документів 
По області планувалося 2890 од. зб.,  виконано – 3780 од. зб. (130 %),  з них:
Держархів області та КУ “Ізмаїльський архів”.  
Оправлено та підшито 2143 справи (план 1670, виконання – 120%). 
Райони:  
при плані 1126 справ виконано 1399 справ (124%) . 
Міста:
при плані 94 справи виконано  238 справ (253 %)  

1.4. – Консерваційно-профілактичне оброблення 
Держархів області. 
Консерваційно-профілактична оброблення страхового фонду, кінодокументів, фоно-

документів, фотодокументів, відеодокументів не планувались. 
Районні та міські архіви цей вид робіт не планували.

1.5. – Створення страхового фонду
Держархів області
Створення страхового фонду здійснювалось за договором з Південним центром страхо-

вого фонду документів. 
Для створення мікрофотокопій страхового фонду на документи з паперовою основою 
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Держархівом надано 12 од. зб. / 4917 аркуші фонду Р-2000 «Виконком Одеської обласної 
ради депутати трудящих» (план – 25 од. зб. / 6250 кадрів). До Держархіву передано 5 руло-
нів 6167 кадрів з 17- од. зб. (на документи фонду Р-1234 «Виконком Одеської міської ради 
депутатів трудящих» - робота виконувалася у 2015 році), які профінансовано регіональ-
ною програмою «Архів – захист історичної памяті Одещини»; повний обсяг виконаної ро-
боти буде зберігатися у ПЦ СФД.

Районні та міські архіви не планували цей вид роботи через відсутність обладнання для 
мікрофільмування та фінансування. 

1.6. – Картонування документів 
По області планувалося закартонувати  10227 од. зб., виконано – 19219 од. зб. (187 %), з них:
Держархів області
Закартоновано 3469 од. зб. (план - 3300, виконання 160 %).
Райони – при плані 4633 справ виконано 9461 справа (204% ).
Міста – при плані 2294 справи виконано 6289 справ (274%)., в тому числі 1998 справ управ-

лінської документації та 4291 справа  документів з кадрових питань (особового складу). 

1.7. – Перевіряння наявності документів 
Для виконання «Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом докумен-

тів НАФ» на 2016 рік заплановано перевіряння наявності та фізичного стану документів
По області – 52391  од. зб., виконано – 55056 од. зб. (105 %), з них:
Держархів області та КУ “Ізмаїльський архів”-  перевірено наявність та фізичний стан 

29946 од. зб. (план – 32160 од. зб, виконання – 100 %; , з них:
Держархів області : перевірено наявність та фізичний стан 15901 од. зб. (план – 18115 од. 

зб., виконання – 100 %). Три фонди помилково занесені до плану бо були звірені у 2007, 
2012 роках, виявлено арифметичну помилка у підрахунку справ у фонді Р-849, тому кіль-
кість перевірених справ у 2016 році менша від запланованої.

КУ “Ізмаїльський архів”.  
Перевірено наявність та фізичний стан 14045 од. зб. (план – 14045 од. зб, виконання – 100 %). 
Райони - при плані 20296 справи виконано 20296 справ (100 %).
Міста -  при плані 4814 справ виконано 4814 справ (100 %).

1.8. – Виявлення унікальних документів (перегляд документів)
Держархів області 
Проглянуто переглянути 507 од. зб. управлінської документації, 137 документів особо-

вого походження, 68 од. зб. науково-технічної документації; 3 од. обл. кінодокументів, 276 
од. обл. фотодокументів, 3 од. обл. фонодокументів та 5 од. обл. відео документів. Унікаль-
них документів не виявлено. 

Районні і міські архіви цей вид робіт не планували.

1.9. – Здійснення грошової оцінки унікальних документів 
У 2016 р.  грошовою комісією Державного архіву Одеської області була здійснена грошо-

ва оцінка 3 унікальних документів НАФ (план – 1 ) з фондів ДАОО:
1. Ф. 1 опис 218 (1814) справа 9, аркуші 1, 1 зв., 9-18 ;
2. Ф. 6 опис 8 справа 2, аркуші 1-27, 32-47, 59-70;
3. Ф. 59 опис 2 справа 18, аркуш 8.

1.10. – Страхування унікальних документів. 
Не планувалось з причин відсутності фінансування.
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2. Створення та розвиток науково-довідкового апарату до документів НАФ

2.1. Описування документів
Всього по області виконано описування: 
- 126 од. зб. / 2614 док. документів особового походження (план - 250 од. зб. /4900 док., 

виконання 50 % / 53 %) 
- 300 од. обл. науково-технічної документації (план – 200 од. обл., виконання 150 %)
- 4537 од. обл. фотодокументів (план – 1090 од. обл., виконання 416 %)
- 34 од. обл. фонодокументів (не планувалося)
- 36 од. обл. відеодокументів (не планувалося).

Описування управлінської документації – не планувалося.
Описування кінодокументів – не планувалося.
- документів особового походження
Держархівом описано 126 од. зб. / 2614 док. особових фондів: голови Березівської район-

ної державної адміністрації, депутата чотирьох скликань Одеської обласної ради, депута-
та Березівської районної ради І.І. Ніточко (Р-8233); історика, суспільного діяча, публіцис-
та, професора, академіка Балканської Академії наук, учасника Великої Вітчизняної війни 
М.Д. Дихана (Р-8237); доктора історичних наук, професора З.В. Першиної (Р-8273).

Райони: описування документів особового походження не планувалося. 
Міста: описування документів особового походження не планувалося.

- науково-технічної документації  – описано 300 од. обл. (план – 200): науково-технічні 
документи по фондах Ф-329 «Гарріс Едмонд (Едмунд) Генріхович [особовий фонд]», оп. 1 
(1899-1902 рр.), 95 справ – 68 креслень; Р-5397 «Одеський інститут інженерів морського фло-
ту Міністерства морського і річкового флоту СРСР», оп. 4, спр. 64, 84, 117 – 232 креслення. 
Продовжено складання загального переліку науково-технічної документації.

Райони – описування науково-технічної документації та кінодокументів не планувалося.
Міста - описування науково-технічної документації та кінодокументів не планувалося.

- фотодокументів: - описано 4392 од. обл. фотодокументів: 2552 од. обл. фотодокумен-
тів, що зберігаються у особовому фонді фотохудожника, члена Спілки журналістів Укра-
їни, Спілки фотохудожників України, Спілки кінематографістів України Сидорського 
Леоніда Семеновича (народ. 22.01.1942); 1840 од. обл. фотодокументів – фотографій фото-
кореспондента газети «Чорноморські новини» Олега Володимирського.

Райони – при плані 50 од.обліку описано 88 од.обліку (176%).
Міста –  при плані 40 од.обліку описано 57 од.обліку (143%)

- фонодокументів – описано 34 од. обл. – авторські програми, що надійшли від Одесь-
кої обласної державної телерадіокомпанії («Етнічна Україна», «Сузір’я», «Рукописи не ги-
нуть», «Звукові символи часу», «Проти течії»).

- відеодокументів: – описано 36 од. обл., що надійшли від Одеської обласної державної 
телерадіокомпанії.

2.2. Удосконалення та перероблення описів 
По області:
- управлінської документації – план 1524 од. зб., виконано – 2211 (145 %)
- документів особового походження – 30 од. зб., виконано – 33 од. зб. (110 %)
- науково-технічної документації – план 200 одз зб., виконано – 200 од. зб. (100 %)
- кінодокументів  – не планувалося
- фотодокументів  – не планувалося
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- фонодокументів  – не планувалося
- відеодокументів – не планувалося
Держархів:
- управлінської документації - на 1572 од. зб. (план – 1000 од. зб., виконано – 1572 од. зб.,  

157 %), з них: 
1227 од. зб. по фонду «Архів управління служби безпеки України по Одеській області» 

(Р-8065 – оп. 1., 1918-1997 рр.)
55 од. зб. по фонду «Колекція метричних книг Відділу ДРАЦС по Іванівському району 

Роздільнянського міжрайонного управління юстиції Одеської області (Херсонська духовна 
консисторія)» (Ф. 905, оп. 1, 1863-1921 рр.);

19 од. зб. по фонду «Колекція метричних книг Відділу ДРАЦС по Миколаївському ра-
йону Березівського міжрайонного управління юстиції Одеської області (Херсонська духо-
вна консисторія)» (Ф. 922, оп. 1, 1882-1918 рр.);

240 од. зб. по фонду «Колекція метричних книг Відділу ДРАЦС Арцизького районного 
управління юстиції Одеської області (Кишинівська духовна консисторія: (1871-1918); Єпис-
копія Четатя-Албе – Ізмаїл (1918-1939), примарії)» (Ф. 897, оп. 1,3, 1871-1939 рр).

КУ «Ізмаїльський архів»:
18 од. зб. по фонду «Примарія міста Кілія» (Р-261, оп. 1, 1940-1944 рр.);
13 од. зб. по фонду «Суворовська районна прокуратура, с. Суворове Одеської області» 

(Р-1824, оп. 1, 1944-1959 рр.)
- документів особового походження – удосконалення 33 од. зб. по фондах: 163 «Петрієв 

(Петріашвілі) Василь Михайлович (1842-1908) – хімік, професор Новоросійського універ-
ситету» (12 оз. зб.); 164 «Іван Львович Липа (1865-1923) – суспільно-політичний діяч, лікар, 
літератор, видавець альманаху «Багаття»» (17 од. зб.); 165 «Сімейний фонд Миколи Васи-
льовича та Надії Анатоліївни Шугурових» (4 од. зб.) (план 30, виконання 110%).

- науково-технічної документації – удосконалено опис на 200 од. зб. фонду 59 «Одесь-
кий будівельний комітет» (план 200, виконання 100%).

- кінодокументів – не планувалося.
-фотодокументів – не планувалося.
- фотодокументів – не планувалося.
- відеодокументів - не планувалося.
Райони -при плані 524 од. зб. удосконалено 550 од. зб. (105%). 
Міста – удосконалення та перероблення описів управлінської документації по архівним 

відділам міських рад  не планувалося, але удосконалено 89 од.зб (архівний відділ Білго-
род-Дністровської міської ради) 

Районні та міські архіви не планували удосконалення описів НТД, кіно-, фото-, фоно- 
та відео документів.

1.3. Каталогізація

По області заплановно і виклонано каталогізацію:
- управлінської документації – план 364 од. зб. / 1062 картки,  виконано - 465 од. зб. / 1035 

картки (127 %)
- документів особового походження - план 80 од. зб. / 80 картки, виконано – 395 од. зб. / 

276 картки (345 %)
- науково-технічної документації – не планувалося
- кінодокументації – не планувалося
- фотодокументації  - план 80 од. зб. / 80 картки, виконано – 395 од. зб. / 276 картки (345 %)
- фонодокументації – не планувалося
- відеодокументації – не планувалося
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Держархів:
Каталогізація документів управлінської документації не планувалася в зв’язку з переходом 

на створення електронних баз даних замість складання паперових карток.
Каталогізація документів особового походження при плані 80 од. зб / 80 карток виконана в 

обсязі 395 од. зб. /276 картки по фонду Новоросійського університету (345%).
Каталогізація фотодокументації при плані 80 од. зб / 80 карток виконана в обсязі 395 од. 

зб. /276 картки по фонду Новоросійського університету, Ф. 45, оп. 5 (345%).
Каталогізація науково-технічної документації, кінодокументації, фонодокументації та відео-

документації не планувалася в зв’язку з укладанням зведених реєстрів та електронних варі-
антів описів на ці види документів. 

Каталогізація управлінської документації:
Райони: при плані 193 од. зб./ 392 картки  виконано 268 од.зб./ 340 карток (139%/87%). 
Міста - при плані 171 од. зб. /670 карток виконано 197 од.зб. /695 карток ( 115% / 104% ).
Каталогізація  фото-, фоно- і відеодокументів не здійснювалася через те, що описи на них 

та науково-довідковий апарат створювалися вже в електронному варіанті і в традиційній 
каталогізації немає потреби.

3. Формування НАФ та експертиза цінності документів.  
Організація зберігання документів в архівних підрозділах підприємств,  

установ і організацій

3.1. Приймання на державне зберігання:  
- управлінської документації :
По області заплановано приймання 12412 од. зб.,  прийнято 19532 од. зб. (157 %), в т.ч.:
Держархівом заплановано приймання 3900 од. зб.,  прийнято 5094 од. зб. (198,67 %), в т.ч.:
управлінської документації від таких організацій і підприємств:
Головне управління агропромислового розвитку
Южненська міська виборча комісія Одеської області
Головне управління праці та соціального захисту населення
Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова
Прикордонна держінспекція з карантину рослин
ПАТ «Українська залізниця» Регіональна філія «Одеська залізниця»
Спеціалізоване управління по дноуглиблюванним роботам «Чорномортехфлот»
Управління з питань фізичної культури та спорту
Управління охорони об’єктів культурної спадщини 
Управління справах сім’ї та молоді  
Головне управління ветеринарної медицини вОдеській області
Державна санітарно-епідеміологічна служба в Одеській області
Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного забезпечення
Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького
Управління Одеської ордена трудового Червоного прапору залізниці
Управління культури ОДА
Відділи ДРАЦС та ін.

Райони: при плані  5998 од. зб.  прийнято 11687 од. зб. (195%).
Міста: при плані 2517 од. зб. прийнято 2751 од. зб. (109%). 

- документів особового походження:
Держархівом планувалося прийняти 50 од. зб. / 800 док., прийнято  431 од. зб. / 16754 док. 

(215,50% / 1556,75 %). Надійшли такі фонди:
Сидорський Л.С., фотохудожник, член Національної спілки журналістів України, Національної 



одеські архіви. інформаційний бюлетень. випуск XX, 2016

13

спілки фотохудожників та союзу кінематографістів України
Хаїт В., редактор Одеського гумористичного журналу «Фонтан» 
Мельник І.К., доктор історичних наук, письменник, член Національної спілки журналістів України
Морозов  О.В., учасник Великої Вітчизняної війни, капітан далекого плавання
Розенбойм О.Ю, краєзнавець, журналіст, член історико-топонімічної комісії Одеської міської ради
Сімейний фонд «Лісенки-архітектори, діячі української науки та культури
Ніточко І.І., голова Березівської районної держадміністрації
Дихан М.Д, професор доктор історичних наук
Прийнята колекція передвиборчої документації за 2015 рік по виборах президента Украї-

ни, народних депутатів України, голів та депутатів місцевих рад, проведення референдумів

Райони  – не планувалося.
Міста – не планувалося.

- науково-технічної документації  -  не планувалося.
- кінодокументів  – не планувалося.
- фотодокументів  - 
По області планувалося приймання 300 од. обл., прийнято 1985 од. обл. / 2 од. зб. (508 %)

Держархів прийняв на державне зберігання 1840 од. обл./2 од. зб. фотодокументів (план 
– 300 од. обл./1 од. зб., виконання – 613.33 %) - фотографії фотокореспондента газети “Чор-
номорські новини” Олега Володимирського (2 компакт-диски).

Райони – при плані 50 од обліку прийнято 88 од. обл. (176%), 1 од.зб.
Міста – при плані 40 од. облікуприйнято 57од.обл. (143%),  57 од.зб.

- фонодокументів (аудіо документів) -
Держархівом заплановано 5 од. обл., прийнято 34 од. обл. /1 од. зб. (680 % виконання) 

– авторські програми, що надійшли від Одеської обласної державної телерадіокомпанії: 
тематичні телепередачі «Етнічна Україна», «Сузір’я», «Рукописи не гинуть», «Звукові сим-
воли часу», «Проти течії» та ін. 

- відеодокументів –
По області планувалося приймання Держархівом 25 од. обл., прийнято 36 од. обл. / 

3  од. зб. (144 %) від Одеської обласної державної телерадіокомпанії. 
Районні і міські архівні установи – не планували. 

- документів з особового складу 
Держархів – не планував і надходжень не було.
Райони: не планували і надходжень не було.
Міста - не планували , але прийнято 5683 од.зб документів з кадрових питань (особового 

складу).
Із-за кордону документи на державне зберігання не надходили.

3.2. – Організація роботи ЕПК.

3.2.1. – Схвалення ЕПК:
По області: описів на

· Управлінську документацію – план 14517 од. зб., виконано – 28265 од. зб. (195 %);
· Документи особового походження – план  300 од. зб., виконано -161 од. зб. (54 %);
· НТД – не планувалося
· Кінодокументи – не планувалося
· Фотодокументи – план 390 од. обл., виконано 1985 од. обл. (509%)
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· Фонодокументи – план 5 од. обл., виконано  - 34 (144 %);
· Відеодокументи - план  25 од. обл., виконано  - 36  (680 %);

3.2.1. – Схвалення ЕПК:
Держархів .   Схвалення описів на:
- управлінську документацію -
- 55 описів на 10088 од. зб. при плані 5070 од. зб. (199% виконання) наступних організа-

цій-джерел формування НАФ:
ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель»
Одеський міський центр зайнятості
Територіальна державна інспекція праці у Одеській області
Одеська обласна державна телерадіокомпанія
Управління державного казначейства у м. Одеса
Департамент розвитку інфраструктури житлово-комунального господарства ЛДА
Державна інспекція з карантину рослин по Одеській області
Управління державного казначейства у м. Одеса
Управління містобудування та архітектури ОДА
Одеська обласна організація профспілки працівників лісових галузей України
Управління охорони об’єктів культурної спадщини ОДА
Одеський національний морський університет
Одеська національна академія харчових технологій
Департамент соціального захисту населення
Державна інспекція сільського господарства в Одеській області
Одеський національний морський університет
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області
Головне управління Державної санітарно-епідеміологічної служби в Одеській області
Управління культури і туризму, національностей та релігій ОДА
Одеська філія ДП «Адміністрація морських портів України»  та інш. 

- документи особового походження - план на 300 од. зб., схвалено 5 описів на 161 од. зб. (53, 
67% виконання) з фондів особового походження (Петрієв (Петріашвілі) Василь Михайлович 
(1842-1908) – хімік, професор Новоросійського університету; Липа Іван Львович (1865-1923) 
– громадсько-політичний діяч, лікар, літератор, видавець альманаху «Багаття»; сімейний 
фонд Миколи Васильовича та Надії Анатолійовни Шугурових; Дихан Михайло Дмитрович 
– історик, громадський діяч, публіцист, професор; Ніточко Іван Іванович - голова Березів-
ської районної державної адміністрації, депутат чотирьох скликань Одеської обласної ради.

- науково-технічна документація – не планувалося
- кінодокументи – не планувалося
- фотодокументи – план  300 од. обл., виконано 1840 од. обл. (613,33 %)
- відеодокументи – план 25 од. обл., виконано 36 од. обл. (144 %) 
- фонодокументи – план 5 од. обл., виконано  - 34 од. обл. (680%);

Райони: 
схвалення описів на:
- управлінську документацію –на 13360 од.зб. (план – 7453, виконання – 179%);
- документів особового походження – не планувалося; 
- фотодокументи –на 88 од.обл. ( план - 50 од.обл.,  виконання -176%);
- відеодокументів – не планувалося;
Міста: 
схвалення описів на:
- управлінську документацію – на 4817 од. зб. (план – 1994 од. зб., виконання –242 %);
- документів особового походження – не планувалося; 
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- фотодокументи –на 57 од. обл. (план -  40 од.обл., виконання -143%); 
- відеодокументи – не планувалося.

3.2.2. – Погодження ЕПК:
По області:
· описів справ з особового складу  – план 12565 од. зб., виконано 19106 од. зб.  (152 %);
· номенклатур справ - план 141, виконано 172  (122 %);
· інструкцій з діловодства - план 42, виконано 35 (83 %);
· положень про служби діловодства - план 2, виконано 4 (200 %) ;
· положень про ЕК - план 87, виконано 69  (80 %);
· положень про архівні підрозділи - план 55, виконано 33 (60 %)

3.2.2. – Погодження ЕПК:
Держархів – погоджено:
- описів справ з особового складу – на 8160 од. зб. (план – 8140 од. зб., виконання – 100%): 

2313 од. зб. представили організації – джерела формування НАФ Держархіву та 5883 од. зб. 
надали установи - не джерела формування НАФ.

Описи справ з особового складу представили такі організації – джерела формування 
НАФ Держархіву:

ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель»
Одеський міський центр зайнятості
Територіальна державна інспекція з питань праці у Одеській області
Управління державного казначейства у м. Одеса
Департамент розвитку інфраструктури житлово-комунального господарства ОДА
Державна інспекція з карантину рослин по Одеській області 
Управління містобудування та архітектури ОДА
Управління охорони об’єктів культурної спадщини ОДА 
Департамент соціального захисту ОДА
Державна інспекція сільського господарства в Одеській області 
Головне управління Державної санітарно-епідеміологічної служби в Одеській області
Управління культури і туризму, національностей та релігій ОДА
Управління у справах фізичної культури та спорту
ПАТ «Енергопостачальна компанія «Одесобленерго»
Головне управління Державної санітарно-епідеміологічної служби в Одеській області
Одеський національний морський університет
Одеська філія ДП «Адміністрація морських портів України»та інш.

- номенклатур справ - 41 на 26690 статей (план - 30 номенклатур, виконано на 136,67 %). 
25 номенклатур на 21565 статтей представили організації – джерела формування НАФ Дер-
жархіву та 16 номенклатур на 5123 статтей надали установи - не джерела формування НАФ.

Номенклатури представили такі організації-джерела формування НАФ Держархіву:
Адміністрація Одеського морського порту
Одеський національний морський університет
КУ «Одеський обласний протитуберкульозний диспансер»
Одеський міський центр зайнятості
Департамент екології та природних ресурсів Одеської області
Головне управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області
Одеська національна наукова бібліотека
Управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини ОДА
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Південно-Українського територіаль-

ного управління
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Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області
Апарат Одеської обласної державної адміністрації
Управління з питань надзвичайних ситуацій ОДА
Департамент фінансів ОДА
КУ «Одеський академічний музично-драматичний театр імені  В.С. Василька» та ін.

- інструкцій з діловодства – 11 (план - 7, виконання – 157,14%). 
7 інструкції представили організації – джерела формування НАФ Держархіву та 4 ін-

струкцію надали установи - не джерела формування НАФ.
Серед організацій – джерел формування НАФ Держархіву, інструкції яких було пред-

ставлено на засідання, такі: 
Головне управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області
Управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини ОДА 

Одеська національна наукова бібліотека
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський обласний центр зайнятості
Одеська обласна державна адміністрація
КУ «Одеське обласне бюро судово-медичної експертизи

- положень про служби діловодства – 4 (план - 2, виконання – 200%). Серед організацій – 
джерел формування НАФ Держархіву, інструкції яких було представлено на засідання, такі: 

Управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини
Національний університет «Одеська морська академія»
Прокуратура Одеської області
Морехідний коледж технічного флоту Одеської національної морської академії

- положень про ЕК – 19  (план – 17, виконання – 111,74 %). 11 положень представили 
організації – джерела формування НАФ Держархіву та 8 положень надали установи - не 
джерела формування НАФ.

Серед організацій – джерел формування НАФ Держархіву, положення про ЕК яких 
було представлено на засідання, такі:   

КУ «Одеський обласний протитуберкульозний диспансер»
Національний університет «Одеська морська академія»
Межрегіональне управління національного агентства України з питань державної служби в 

Одеській, Миколаївській та Херсонській областях
Одеська національна академія харчових технологій
Департамент фінансів ОДА
КУ «Одеське обласне бюро судово-медичної експертизи» 
КУ «Одеський академічний український музично-драматичний театр імені В. Василька  
Морехідний коледж технічного флоту Одеської національної морської академії та ін.
 
- положень про архівні підрозділи – 10 (план – 10, виконання – 100%). 7 положення пред-

ставили організації-джерела формування НАФ Держархіву та 3 положення надали уста-
нови - не джерела формування НАФ. Серед організацій – джерел формування НАФ Дер-
жархіву, положення про архівні підрозділи яких було представлено на засідання, такі:

КУ «Одеський обласний протитуберкульозний диспансер» 
Національний університет «Одеська морська академія» 
Одеська національна академія харчових технологій
Одеська національна наукова бібліотека
Одеський обласний центр зайнятості 
Морехідний коледж технічного флоту Одеської національної морської академії
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області
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Погодження ЕПК.
Райони: погодження ЕПК:
- описів документів з особового складу –на 3884 од.зб. (план – 2570, виконання –151%); 
- номенклатур – 105 (план – 95, виконання –111%);
- інструкцій з діловодства –21 (план –26, виконання –81%); 
- положень про служби діловодства - не планували і не погоджували; 
- положень про ЕК –34 (план – 65, виконання – 52%); 
- положення про архівні підрозділи –7 (план – 41, виконання –17%); 
Міста:
описів справ з особового складу –на 7062 од.зб. (план – 1855, виконання –381%). 
- номенклатур –19 (план –26, виконання –163%);
- інструкцій з діловодства –3 (план-9, виконання –33%) ;
- положень про служби діловодства – не планувалося і не виконано.
- положень про ЕК –16 (план – 5, виконання – 320%);
положення про архівні підрозділи – 16 (план – 4, виконання –400%).

3.3. – Експертиза цінності документів, що зберігаються в архіві
По області:
управлінської документації : план  – 524 од. зб., виконано – 940 од. обл. (180 %)
документів особового походження: план – 300 од. зб., виконано – 161 од. обл.  (54 %)
науково-технічної документації: не планувалося,  виконано – 98 од. обл. (575 %)
кінодокументів: не планувалося
фотодокументів: план – 300 од. зб., виконано – 2552 од. зб. (850 %)
фонодокументів: план – 5 од. зб., виконано –  34 од. обл. (700 %)
відеодокументів: план – 25 од. зб., виконано – 36 од. обл (164 %)

Держархів:
- управлінської документації – не планувалось, але описано 220 од. зб. частини фонду  

Державного архіву Одеської області (ф. Р-1142, 2010-2013 роки)
- документи особового походження - план на 300 од. зб., схвалено 5 описів на 161 од. зб.  

(53, 67% виконання) з фондів особового походження (Петрієв (Петріашвілі) Василь Ми-
хайлович (1842-1908) – хімік, професор Новоросійського університету; Липа Іван Львович 
(1865-1923) – громадсько-політичний діяч, лікар, літератор, видавець альманаху «Багаття»; 
сімейний фонд Миколи Васильовича та Надії Анатолійовни Шугурових; Дихан Михайло 
Дмитрович – історик, громадський діяч, публіцист, професор; Ніточко Іван Іванович - го-
лова Березівської районної державної адміністрації, депутат чотирьох скликань Одеської 
обласної ради.

- науково-технічної документації - не планувалось,  але описано 98 од. зб., проведена екс-
пертиза цінності фондів ф. 329 «Гарріс Едмонд (Едмунд) Генріхович, 95 справ – 68 крес-
лень; ф. Р 5397«Одеський інститут інженерів морського флоту Міністерства морського і 
річкового длоту СРСР», 3 справи (спр. 64, 84, 117) – 232 креслення. 

- кінодокументів – не планувалось;
- фотодокументів – 2552 од. обл. (план - 300 од. обл., (850, 67% виконання) по фонду 

Л.С. Сидорського -  фотохудожника, член Національної Спілки журналістів, Національної 
Спілки фотохудожників України  та Національної Спілки кінематографістів України)

- відеодокументів – 36 од. обл. (план  5 од. обл. по фонду (144% виконання)  Одеської об-
ласної державної телерадіокомпанії)

- фонодокументів – 34 од. обл. (план 5 од. обл. по фонду (680% виконання)  Одеської об-
ласної державної телерадіокомпанії)

Райони: при плані 524 од.зб виконано 631 од.зб (120%)
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Міста:  експертиза цінності документів не планувалася, але виконано 89 од.зб. (архів-
ний відділ Білгород-Дністровської міської ради)

3.4. – Упорядкування на договірних засадах.
Упорядкування на договірних засадах не здійснювалося через відсутність в архівних 

установах області госпрозрахункових відділів (груп).

3.5. – Здійснення контролю за станом діловодства та архівної справи на підприєм-
ствах, в установах та організаціях у зоні комплектування архівної установи та заходи 
щодо підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб

3.5.1. Кількість проведених перевірянь підприємств, установ і організацій.
По області було здійснено 209 перевірянь (план – 186;  112 %), з них:
- комплексних – 72 (план  - 51, виконання - 140 %)
- тематичних –  93 (план  - 69, виконання – 135 %)
- контрольних – 44  (план  - 66, виконання - 66 %)
Держархів здійснив 43 перевіряння: 
- 16 комплексних (план – 16, виконання – 100 %), 
- 13 тематичних (план – 13, виконання – 100 %), 
- 14 контрольних (план – 14, виконання – 100 %)  
Перевіряння проводились в таких установах: 
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський національний морський університет
Господарський суд Одеської області
Департамент фінансів ОДА
Морехідний коледж технічного флоту НУ «ОМА»
Одеський державний екологічний університет
Одеський інститут фінансів Українського державного університету та міжнародної торгівлі
Одеський технічний коледж ОНАХТ
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області
Одеський академічний театр музичної комедії імені М. Водяного
КУ «Одеське обласне бюро судово-медичної експертизи»
Державний вищий навчальний заклад «Одеський державний коледж економіки, права та готель-

но-ресторанного бізнесу»
Державна служба з контролю якості лікарських засобів в Одеській області та ін.
    
Районні і міські архіви здійснили всього 166 перевірянь, з них:
- комплексних - 
Райони: при плані 28 перевірок виконано 31 (111%) 
Міста:  при плані 7 перевірок  виконано 25 (357% )
- тематичних-        
Райони: при плані 50 перевірок виконано 76 (152%) 
Міста: при плані 6 перевірок виконано 4 (67%) 
- контрольних-        
Райони: при плані 35 перевірок виконано 19 (54%) 
Міста:  при плані 17 перевірок виконано 11 (65%). 

3.5.2. – Кількість проведених оглядів забезпечення збереженості документів НАФ та 
стану діловодства на підприємствах, в установах і організаціях

Не планувались.
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3.5.3. – Заходи з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та ар-
хівних служб установ: 

По області планувалося і виконано:
3.5.3.1. - 51 семінар (курсів), проведено 46 (90 %), 
3.5.3.2. -  1126 слухачів, фактично було 918  (82 %),
3.5.3.3. – 7 семінарів із залученням працівників архівної галузі, виконано – 5 (70 %).

3.5.3.1. Кількість проведених семінарів (курсів) з підвищення кваліфікації працівників 
діловодних, експертних та архівних служб установ, організованих архівною установою

Держархів – проведено 9 семінари та лекцій (план – 9, виконання – 100%) за темами: 
«Упорядкування документів з особового складу та складання описів справ з кадрових питань» 

для Одеського міського управління юстиції 
«Складання номенклатури справ. Формування та передавання справ в архів установи» для 

Одеської національної наукової бібліотеки
«Експертиза цінності, впорядкування та складання описів на документи постійного строку 

зберігання та з кадрових питань (особового складу)» для секретірів, головних спеціалістів праців-
ників апарату суду та для кадрових працівників апарату суду при Одеському регіональному відді-
ленні Національної школи суддів України (2 заняття)

«Експертиза цінності, впорядкування та складення описів на документи постійного строку 
зберігання та з кадрових питань (особового складу)» для секретарів селищних рад при Одеському 
регіональному інституті Державного управління (2 заняття)

«Експертиза цінності, впорядкування та складення описів на документи постійного строку 
зберігання та з кадрових питань (особового складу)» для Головного управління Держпраці в Одесь-
кій області та Одеської національної академії харчових технологій

«Упорядкування архівних документів та формування особових фондів» для Одеської національ-
ної наукової бібліотеки

Райони: 
3.5.3.1. при  плані 33 семінари керівниками архівних відділів райдержадміністрацій 

проведено 26 (79% ).
Семінари організували 16 з 26 архівних відділів райдержадміністрацій: 
4 семінари – архівний відділ Ренійської  райдержадміністрації;
по 3 семінари – архівні відділи Болградської, Кодимської  райдержадміністрацій;
по 2 семінари – архівні відділи Великомихайлівської, Подільської, Саратської райдер-

жадміністрацій;
по 1 семінару – архівні відділи Ананьївської, Арцизької, Березівської, Білгород-Дні-

стровської, Біляївської, Ізмаїльської,  Любашівської, Овідіопольської, Окнянської, Савран-
ськоїї  райдержадміністрацій.

Міста: 
3.5.3.1. при  плані 9 семінарів керівниками архівних відділів міських рад (міських архі-

вів) проведено 11 (122%) 
Семінари організували 5 з 7 архівних відділів міських рад: 
4 семінари – архівний відділ Подільської міської ради;
3 семінари – архівний відділ Теплодарської міської ради;
2 семінари – архівний відділ Чорноморської міської ради
по 1 семінару – архівні відділи Білгород-Дністровської, Южненської    міських рад. 

3.5.3.2. Кількість слухачів, які взяли участь у семінарах (курсах)
Держархів:  при плані 150 слухачів у семінарах взяли участь 180 слухачів (120 %).
Райони: при  плані 737 слухачів у семінарах взяли участь 504 (68%)
Міста: при  плані 239 слухачів у семінарах прийняли участь 234 (98% ) 
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3.5.3.3. Кількість проведених семінарів (курсів) з підвищення кваліфікації праців-
ників діловодних, експертних та архівних служб установ, до яких залучалися праців-
ники архівних установ низової ланки

Держархів: планував прийняти участь в 2 семінарах з підвищення кваліфікації праців-
ників діловодних, експертних та архівних служб установ, але у зв’язку з перевиконанням 
інших видів робіт план пернесено на 2017 рік

Райони: при плані 5 семінарів прийняли участь в 5 семінарах (100%), а саме: в 2 семіна-
рах - архівні відділи Кілійської, Лиманської райдержадміністрацій; в 1 семінарі- архівний 
відділ Любашівської  райдержадміністрації

Міста: не планувалося.

4. Використання документів Національного архівного фонду

4.1. Ініціативне інформування –
Архівними установами області заплановано 69 ініціативних інформацій, підготовлено  

78 (113 %), в т.ч.     
Держархів області та КУ “Ізмаїльський архів”:  план – 2, виконано – 9 (450%).
Райони: при  плані 56 документів виконано 55 (98%) 
Міста: при плані 11 документів виконано 6 (55%)

4.2. Виконання запитів: заплановано по області 10947 запитів, виконано 22886 (209 %), з них:
 - тематичних запитів: план по області – 885, виконано -  2943 (333 %)
Держархів області та КУ “Ізмаїльський архів”: план - 130, виконано – 186 (143%), з них із 

позитивним результатом – 77 (41 %), з рекомендацією – 58.
Райони: при плані 55 тематичних запитів виконано 78 запитів (142%), з них 59 запитів 

з позитивною  відповіддю, 19 – з рекомендаціями. 
Міста: при плані 700 тематичних запитів виконано 2679 запитів (383 %), з них 2289 за-

пити з позитивною  відповіддю, на 4 запити надана рекомендація звернутися за місцем 
знаходження документів.

акти цивільного стану: 
Держархів області та КУ “Ізмаїльський архів”:  план  - 1200, виконано 2483 (207 %), з них із 

позитивним результатом – 1842 (74,5 %), з рекомендацією – 184.
Районні і міські архіви не планували через відсутність таких документів.
- генеалогічних: 
Держархів області та КУ “Ізмаїльський архів”: план - 70, виконано  178 (254 %), з них пози-

тивних – 93, з рекомендаціями – 41.
Районні і міські архіви не планували виконання генеалогічних запитів.
- соціально-правового характеру: план по області -  8792, виконано – 17382 (198 %)
Держархів області та КУ “Ізмаїльський архів”: план 2800, надійшло і виконано – 3516 

(125,5 %), із позитивним результатом – 1507 (43 %) , з рекомендаціями – 546.
Райони: при  плані –  4542 запитів надійшло і виконано 6757 (149%), з них  6481 (96%) за-

питів з позитивною відповіддю, на 71 запит надані рекомендації звернутися за місцем зна-
ходження документів. 

Міста: при  плані –  1450 запитів надійшло і виконано 7109 (490%), з них 6553 (92%) з по-
зитивною відповіддю.

- кількість звернень від громадян, розглянутих на особистому прийомі – план по об-
ласті 3055, прийнято 4691 (154 %) - це заявники, прийняті у столах довідок, з них:

Держархів: при плані 2000 звернень на особистому прийомі прийнято 2257 (113 % ).
Райони: при плані 965 звернень на особистому прийомі розглянуто 2242 (232%). 
Міста: при  плані  90 звернень на особистому прийомі розглянуто 192 (213% ). 
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4.3. Підготовка виставок, радіо-, телепередач і публікацій  
Виставки:  план по області - 25, виконано 48 (192 %). 
Держархів області та КУ “Ізмаїльський архів” - план 3, підготовлено - 23 (737,5%), в т. ч. 

11 он-лайн виставок. Значне перевиконання плану пояснюється тим, що архів отримував 
термінові завдання від облдержадміністрації, а також реагував на пропозиції від партне-
рів, які не можна було передбачити при складанні плану. 

Райони: план 20, виконано –24 (120%). 
Виставки підготували 13 з 26 архівних відділів райдержадміністрацій: 
Савранський  - 4 виставки; Балтськтий, Кодимський,  Татарбунарський -3 виставки; 

Білгород-Дністровський, Саратський - по 2 виставки; Арцизький, Ізмаїльський, Любашів-
ський, Овідіопольський, Окнянський, Подільський, Ренійський – по 1 виставці.

Міста: при плані 2 виставки виконано 1 виставку (50%):Архівний відділ Подільської 
міської ради.

Радіопередачі: план по області 4, виконано 13 (325 %), в т. ч.:
Держархів:  план 3, підготовлено – 12 (400%).
Райони: план 1, не виконано.
Міста: підготовка радіопередач не планувалося, але Архівний відділ Білгород-Дністров-

ської міської ради підготував 1 радіопередачу.
Телепередачі: план по області - 9, виконано 154 (1710 %). 
Держархів області: план 6 телепередач, підготовлено 150 (2500 %). Значне перевиконання 

пояснюється резонансною ситуацією навколо передачі Головного корпусу архіву єврей-
ській громаді і значним підвищенням інтересу ЗМІ до Держархіву, діяльності Громадської 
ради при архіві. 

Райони: підготовка телепередач не планувалося.
Міста: план - 3, виконано – 4 (133%).
2 телепередачі підготував  архівний відділ Подільської міської ради.
По 1 телепередачі підготували архівні відділи Білгород-Дністровської і Чорноморської 

міських рад. 
Публікації у пресі та наукових виданнях: 
план по області 22, виконано 115 (523 %). 

Держархів області та КУ “Ізмаїльський архів - 
план 4, виконано – 99 (2450 %).
Значне перевиконання пояснюється завершенням міжнародного проекту «Міста-порти 

Чорного моря» та активною участю співробітників архіву у міжнародних конференціях, зо-
крема, в організованій Держархівом першій в Україні конференції «Дипломатичні архіви як 
історичне джерело». Також у 2016 р. були опубліковані статті проведеної у 2015 році Другої 
міжнародної конференції «Архів. Історія. Сучасність», присвяченої 95-річчю Держархіву.

Райони: план 23, виконано – 12 (52%). 
Публікації підготували 7 з 26 архівних відділів райдержадміністрацій:
Біляївської, Кодимської, Подільської, Савранської, Татарбунарської - по 2 публікації; 

Арцизької, Великомихайлівської  – по 1 публікації.
Міста – план 5, виконано – 4 (80%).  Публікації підготували 2 з 7 архівних відділів місь-

ких рад: Подільської, Теплодарської – по 2 публікації.

4.4. Організація роботи користувачів у читальному залі
Архівами області заплановано приймання 479 користувача, прийнято 1521 (318 %), в т. ч.:
- громадян України: всього по області – план – 449, виконано 1459 (325%), з них:
Держархів та КУ «Ізмаїльський архів»: план 170 користувачів, прийнято - 1041 (612 %).
Райони: при  плані 188 користувачів скористалися послугами читального залу 205 (109 %)
Міста: при  плані 91 користувач скористалися послугами читального залу 213 (234 %)
- іноземних громадян
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Держархівом заплановано 30 іноземців, прийнято 62 (207 %). 
Райони:
Архівні відділи райдержадміністрацій  іноземних користувачів не приймали. 
Міста:
Архівні відділи міських рад та міські архіви іноземних користувачів не приймали.
- кількість виданих справ
По області заплановано видавання 5640 справ, видано 22991 справ (408 %), в т. ч. 
Держархів та КУ «Ізмаїльський архів»:  план 5000 справ, видано – 20514 (401%), з них дора-

дянського періоду – 10807 справ.
Райони: при плані 520 справ видано 1563 (301%).
Міста: при плані 115 справ видано 914 (795%)

5. Зміцнення матеріально-технічної  бази архівів, їх охоронної і пожежної безпеки

5.1. – Приміщення:
- заміна приміщень:
Держархів, КУ “Ізмаїльський архів” - не планувалося.
Райони – не планувалося.
Міста - не планувалося.
Районии- не планували, але отримали нові приміщення архівні відділи Біляївської 

РДА - 68,2 м2 та Роздільнянської  РДА - 36 м2 

Міста - Архівний відділ Чорноморської міської ради отримав нову робочу кімнату  пло-
щею 11,6 м2 замість робочої кімнати площею 11 м2

- отримання додаткових приміщень-
Держархів - не планувалося.
Райони - плані 3 архіви / 91 м2  не виконано.
Міста - не планували, але  архівний відділ Чорноморської міської ради отримав додат-

кову  робочу кімнату площею 9,6 м2.

5.2. Ремонт приміщень
По області:  план – 3 будівлі / 121 м2,  виконано – 1 буд. / 20,9 м2, інші через відсутність 

фінансування не виконано.
Держархів та КУ «Ізмаїльський архів» - не планувалося.
Райони:  плані 3 архіви/ 121 м2  не виконано.
Міста:  не планувалося , але архівний відділ Ізмаїльскої міської ради провів капітальний 

ремонт 1 архівосховища - 20,9 м2.
    
5.3. Збільшення протяжності стелажного обладнання
По області: планувалося у 7 будівлях /558,5 пог.м,  виконано  8 будівель / 613,7 пог.м. 
Держархів – не планувалося. 
Райони: 
при річному плані 7 архівів/558,5 погонних метрів збільшили протяжність стелажних 

полиць 6 архівів/229,7 погонних метра (86%/41%)
Збільшили протяжність стелажних полиць архівні відділи:
– Арцизької райдержадміністрації - на 84 пог.м.;
– Біляївської райдержадміністрації - на 32,5 пог.м;
– Великомихайлівської райдержадміністрації - на 23 пог.м;
– Кодимської райдержадміністрації  - на 19,2 пог.м.
– Любашівської райдержадміністрації – на 40 пог.м;
– Овідіопольської райдерадміністрації – на 31 пог.м

Міста: збільшення стелалжних полиць не планувалося, але Департамент архівної спра-
ви та діловодства Одеської міської ради  збільшив протяжність стелажних полиць на 270 
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пог. м; архівний відділ Ізмаїльської міської ради збільшив протяжність стелажних полиць 
на 114 пог.м. 

      
5.4.  Встановлення сигналізації.
По області: план  2 охоронних, 2 пожежних  сигналізації не виконано.
Держархів – не планувалося
Райони: план 2 пожежні сигналізації /2 охоронні сигналізації - не виконано.
Міста: не планували    
   
5.5. Ремонт сигналізації:
По області: не планувалося.
 
5.6. Встановлення/ремонт системи автоматичних систем пожежогасіння.
По області: не планувалось , але в 1 архівосховищі Ізмаїльської міської ради  після ре-

монту встановлена автоматична система пожежогасіння.

5.7. Встановлення/ремонт системи кондиціювання та вентиляції повітря
По області:  не планувалось, але в 1 архівосховищі Ізмаїльської міської ради  після ре-

монту встановлена система кондиціювання та вентиляції повітря.

5.8. Оброблення дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином
По області: Не планувалось.

Директор Держархіву                                                        В. В. Левчук  
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Звіт
про роботу Державного архіву Одеської області за 2016 рік (ф. 209)

1. Основні організаційні заходи

1.1. Кількість підготовлених і внесених в установленому порядку проектів рішень, 
розпоряджень органів вищого рівня, із них прийнятих, та конкретні заходи 
щодо їх виконання.

Державним архівом області протягом 2016 року проекти рішень та розпоряджень орга-
нів вищого рівня не розроблялись, але подавалися пропозиції і розрахунки до 2-х обласних 
програм.

Рішенням сесії Одеської обласної ради від 23.12.2016 затверджено обласну комплексну 
програму «Культура Одещини на 2017-2019 роки», в якій є розділ «Розвиток та популяри-
зація архівної справи «Архів – захист історичної пам’яті Одещини».

На тій же сесії прийнято проект Регіональної програми інформатизації Одеської об-
ласті на 2017 рік «Електронна Одещина»,  в якому по  п. 4.6. «Електронний архів Одеської 
області» закладено в обласний бюджет на Державний архів Одеської області 867 тис. грн 
(Капітальні вкладення:  спеціальні плагіни для сайту – 10 тис., УПС - 70 тис., придбання 
серверу 24 ТБ - 287 тис., придбання спеціальних скануючих пристроїв - 500 тис.).

Районні і міські архівні установи

Архівними відділами райдержадміністрацій підготовлені 6 проектів розпоряджень рай-
держадміністрацій, всі прийняті:

1 «Про затвердження графіків упорядкування та передачі документів на державне збе-
рігання, узгодження номенклатури справ, проведення перевірок, особистого прийому 
громадян на 2016 рік». Розпорядження від 09 грудня 2015 року № 399/А-2015 (Арцизь-
кий район);

2 «Про погодження номенклатур справ, упорядкування і передачу документів установ і ор-
ганізацій, сільських і селищних рад до архівного відділу районної державної адміністрації у 
2016 році». Розпорядження від 27 листопада 2015 року №421/А-2015 (Захарівський район);

3 «Про упорядкування документальних матеріалів організаціями району у 2016 році». 
Розпорядження від 23 березня 2016 р. №138 (Кілійський район)

4 «Про утворення експертної комісії архівного відділу Кодимської районної державної ад-
міністрації». Розпорядження від 10 лютого 2016 року № 55/А-2016 (Кодимський район); 

5 «Про утворення експертної комісії Кодимської районної державної  адміністрації». 
Розпорядження від 10 березня 2016 року № 102/А-2016 (Кодимський район);

6 «Про затвердження Положення про експертну комісію Котовської районної державної 
адміністрації». Розпорядження від 17 лютого 2016 року №77/16 (Подільський район).

Архівний відділ Білгород-Дністровської міської ради підготував проект 1 рішення міської ради, 
Южненський міський архів підготував  проект 1 розпорядження міського голови, всі прийняті:

1 Міська програма «Архів-захист історичної пам’яті міста Білгород-Дністровського на 
2016-2020 роки». Рішення Білгород-Дністровської міської  ради від 22 лютого 2016 
року (місто Білгород-Дністровський);

2 «Про затвердження графіка номенклатури справ, упорядкування та передачі доку-
ментів установ у міський архів на 2016 рік».  Розпорядження від 10 січня 2016 року 
№02-02-67р (місто Южне).



одеські архіви. інформаційний бюлетень. випуск XX, 2016

25

1.2. Здійснено заходи щодо виконання законів України, указів і розпоряджень Пре-
зидента України, постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів Укра-
їни, наказів Держкомархіву України, розпоряджень державних адміністрацій, 
рішень рад.

Держархів Одеської області:

1.2.1. На виконання наказу Державного комітету архівів України від 23 квітня 
2010 року № 58 «Про забезпечення підтримки та наповнення веб-порталу Держкомархі-
ву і державних архівних установ» Державний архів Одеської області постійно проводить 
роботу з оновлення та наповнення веб-сайту Державного архіву області. Створено веб-
сторінки 26 архівних відділів райдержадміністрацій та 7 міських рад.

1.2.2. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року № 
3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів ви-
конавчої влади» постійно проводиться робота по удосконалення веб-сайту Державного ар-
хіву Одеської області, запроваджено сторінки архівних установ районів та міст обласного 
значення на сайтах райдержадміністрацій та міських рад та організовано їх постійне напо-
внення і оновлення.

1.2.3. На виконання наказу Державного комітету архівів України від 21 червня 
2010 року № 84 “Про організацію системної роботи з інформування громадськості та вза-
ємодію із засобами масової інформації” Державний архів області надає до Державної ар-
хівної служби України плани і звіти заходів та подій суспільно-громадського значення, за 
участю представників засобів масової інформації.

1.2.4. На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 26.10.2015 № 699/
А-2015 у 2016 році керівництвом Державного архіву області здійснено 4 виїзних прийома гро-
мадян у Ізмаїльському, Саратському, Біляївському та Білгород-Дністровському районах. 

1.2.5. У лютому 2016 року директор Державного архіву області виступив на апаратній 
нараді обласної державної адміністрації на тему: «Про підсумки роботи державних архівних 
установ області»; травень, серпень - «Підсумки роботи по упорядкуванню документів в струк-
турних підрозділах облдержадміністрації», вересень – «Міжнародна діяльність Державного 
архіву Одеської області». Всього 4 виступи на апаратних нарадах облдержадміністрації.

1.2.6. На виконання резолюціі голови облдержадміністрації від 30.05.2016 № 537/
ДВО-07 щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2016 
року № 372-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 20-ї річниці 
Конституції України» Держархівом організовано виявлення архівних матеріалів за темою 
«28 червня 2016 року – 20-та річниця Конституції України» та оновлено он-лайн виставку 
документів, що ілюструють процес прийняття Конституції України, історію національно-
го законоутворення, яку розміщено на веб-сайті архіву.

1.2.7. На виконання наказу Голови Державної архівної служби України Т.І.Баранової 
від 05.07.2016 № 78 «Про участь державних архівних установ та спеціальних установ СФУ 
у відзначенні Дня Державного Прапора України та 25-ї річниці незалежності України» 
Державним архівом Одеської області виявлено архівні матеріали та оновлено тематичну 
он-лайн виставку документів і фотоматеріалів, яку розміщено на веб-сайті Державного ар-
хіву Одеської області.

1.2.8. На виконання резолюції заступника голови Одеської облдержадміністрації 
С.А. Бобровської від 09.11.2016 № 1045/ДВО-12 щодо виконання розпорядження Кабінета 
Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 998-р «Про заходи з увічнення пам’яті захис-
ників України на період до 2020 року» здійснено наступні заходи:

10 квітня 2016 року. Он-лайн виставка «До 71-ї річниці визволення Одеси від фашист-
ських загарбників (1944-2016»;

6 травня 2016 року. Он-лайн виставка до Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці Пере-
моги «Герої Одещини»;



одеські архіви. інформаційний бюлетень. випуск XX, 2016

26

22 вересня 2016 року. Он-лайн виставка документів та матеріалів з фондів Державного 
архіву Одеської області «До Дня Партизанської Слави»;

28 жовтня 2016 року. У рамках урочистих заходів з нагоди 72-ї річниці визволення 
України від фашистських загарбників, на офіційному веб-сайті Державного архіву Одесь-
кої області розміщено оновлену тематичну виставку он-лайн фотодокументів «Пам’ять 
Одещини»;

Постійно. У Держархіві Одеської області продовжується поповнення матеріалами «Кол-
лекція учасників антитерористичної операції». (Фонд № 8302, опис № 1, 13 справ постійно-
го зберігання за 2014-2015 рр. )

1.2.9. На виконання Наказу Голови Державної служби України Т.І. Баранової від 
17.11.2016 №54 щодо виконання Указу Президента України від 1 листопада 2016 року № 
480 «Про заходи у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів» здійснено наступні заходи:

21 листопада 2016 року. На веб-сайті Державного архіву Одеської області розміщено 
тематичну он-лайн виставку архівних документів і публікацій Державного архіву Одесь-
кої області «До роковин Голодомору: Одеська область. 1932-1933».

Архівні установи низової ланки
Проведено 3 «гарячих» телефонних ліній начальниками архівних відділів рай-

держадміністрацій, а саме:
1 «Що потрібно знати, щоб отримати архівну довідку в разі втрати Державного акту на 

право приватної власності на землю» 29 лютого 2016 року (Архівний відділ Поділь-
ської райдержадміністрації);

2 «Порядок видачі архівних витягів та довідок соціально-правового характеру» 30 верес-
ня 2016 року (Архівний відділ Ренійської райдержадміністрації);

3 «Ведення обліку архівних документів на підприємствах, в організаціях та установах» 
01 листопада 2016 року (Архівний відділ Ренійської райдержадміністрації).

Проведено 3 «гарячих» телефонних ліній начальниками архівних відділів міських 
рад, а саме:
1. «Про порядок надання довідок про майно та власність» 16 березня 2016 року. (Архівний 

відділ Подільської міської ради);
2. «Про порядок надання довідок про заробітну плату»26 жовтня 2016 року. (Архівний від-

діл Подільської міської ради);
3. «Про надання архівних довідок» 03 листопада 2016 року (Архівний відділ Теплодар-

ської міської ради).

1.3. Кількість підготовлених і поданих до місцевих органів виконавчої влади і орга-
нів місцевого самоврядування доповідних записок, інформацій та ін., результа-
ти їх розгляду.

Держархівом підготовлено та подано до місцевих органів виконавчої влади і органів 
місцевого самоврядування 291 доповідних записок та інформацій, в основному з питань 
розвитку архівної справи, аварійності будівлі архіву, покращення матеріально-технічного 
стану, результатів роботи із зверненнями громадян тощо.

Райони –  подали 20 доповідних записок та інформацій;

Міста – подали 23 доповідних записок та інформацій.

По області всього було подано 334 доповідних записок та інформацій.
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1.4. Кількість проведених засідань дирекцій, колегій та перелік розглянутих питань.

проведено 35 апаратних нарад при директорі Державного архіву і 3 засідання колегії Державного 
архіву області. На колегіях було обговорено 12 питань:

1. Про підсумки діяльності державних архівних установ Одеської області за 2015 рік.

2. Про стан використання бюджетних коштів та їх економію в Державному архіві області 
за І квартал 2016 року.

3. Про стан роботи зі зверненнями громадян за І квартал 2016 року.

4. Про результати перевірки роботи служби діловодства, ЕК, архівного підрозділу Одесь-
кого обласного ендокринологічного диспансеру.

5. Про результати  проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями 
обов’язків і завдань. Організація вивчення та застосування на практиці методичних реко-
мендацій щодо заповнення та декларування доходів державними службовцями, зобов’язань 
фінансового характеру та майнового стану державного службовця і членів сім’ї.

6. Про приймання документів НАФ на державне зберігання за І півріччя 2016 року.  

7. Про роботу відділу формування НАФ та діловодства за І півріччя 2016 року.

8. Про роботу читальних залів архіву у І півріччі 2016 року корпус №1 вул. Жуковського, 18 
та корпус №2 вул. Пирогорвська, 29. 

9. Про підсумки проведення архівної практики студентів у Державному архіві Одеської області. 

10. Про стан роботи з оцифровування та сканування документів НАФ, поповнення фонду  
користування.

11. Про підготовку та регулярне оновлення веб-сторінки Державного архіву Одеської області. 

12. Про дотримання вимог законодавства про охорону праці в Державному архіві Одеської 
області.

За результатами розгляду вищезазначених питань прийнято 12 рішень колегії, видано 
3 наказа.

7 квітня 2016 р. Відбулась Робоча колегія Державного архіву Одеської області за участю 
начальників відділів Держархіву та керівників архівних установ Одещини - міських архі-
вів, архівних відділів міських рад і районних державних адміністрацій, трудових архівів 
Одеської області, під головуванням директора Держархіву В.В. Левчука та заступника ди-
ректора Держархіву О.І. Ксендзик. Захід відбувся у друзів та багаторічних партнерів Дер-
жархіву – в приміщенні актової зали Одеського вищого професійного училища Морського 
туристичного сервісу.Директор Держархіву В.В. Левчук оголосив присутнім головні здо-
бутки архівної галузі Одещини у попередньому році, окреслив основні завдання які поста-
ють перед архівними установами області у 2016 році та ознайомив присутніх з ситуацією 
навколо надання нового приміщення Держархіву.

Керівники архівних установ Одеської області виступили з інформацією про діяльність 
архівів Одещини, існуючі проблеми та шляхи їх вирішення (покращення матеріально-тех-
нічного забезпечення установ та співпраця з місцевими органами влади та самоврядуван-
ня, підвищення ефективності виконання соціально-правових та тематичних запитів гро-
мадян, створення сучасних електронних баз даних та організація процесу оцифрування 
фондів, популяризація архівної справи та інформування громадськості про діяльність 
архівів на веб-сторінках архівів та у засобах масової інформації тощо), обмінялися прак-
тичним досвідом роботи. Архівісти Одещини разом з начальниками відділів Державного 
архіву Одеської області розглянули низку актуальних питань та отримали методичні реко-
мендації щодо подальшої діяльності у 2016 році.
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Районні і міські архівні установи

Архівними відділами райдержадміністрацій підготовлені 
17 виступів на апаратних нарадах при райдержадміністраціях: 

8 з 26 архівних відділів райдержадміністрацій ставили на розгляд на апаратних нарад 
актуальні питання розвитку архівної галузі:

Ізмаїльський, Савранський – по 4;
Татарбунарський – 3;
Саратський - 2;
Арцизький, Березівський, Кодимський, Овідіопольський - по 1.

Найбільш актуальні питання, які було розглянуто - ведення діловодства та стан упо-
рядкування справ постійного зберігання, з особового складу в організаціях списку № 1; 
виконання плану розвитку архівної справи; виконання запитів громадян та ін.:

1 «Про роботу архівного відділу за 2015 рік» 01 лютого 2016 року (Арцизький район);
2 «Про підсумки роботи архівного відділу за 2015 рік» 22 лютого 2016  року (Березів-

ський район);
3 «Про виконання плану розвитку архівної справи за 2015 рік» 18 січня 2016 року (Із-

маїльський район);
4 «Про стан роботи архівного відділу зі зверненнями громадян» 

22 лютого 2016 року (Ізмаїльський район); 
5 «Про стан упорядкування документів структурними підрозділами райдержадмін-

страції» 06 червня 2016 року (Ізмаїльський район);
6 «Про стан роботи архівного відділу зі зверненнями громадян» 07листопада 2016 

року (Ізмаїльський район);
7 «Про роботу архівного відділу райдержадміністрації щодо виконання  річного пла-

ну розвитку архівної справи у 2015 році та планування на 2016 рік» 26 лютого 2016 
року (Кодимський район);

8 «Про передачу документів сільських, селищних рад Овідіопольського району на постій-
не зберігання до архівного відділу районної державної адміністрації, які зберігаються 
на місцях понад встановлені строки» 19 квітня 2016 року (Овідіопольськеий район);

9 «Про виконання графіку упорядкування документів в установах, підприємствах, 
організаціях району та їх приймання на державне зберігання до архівного відділу в 
2015 році» 21 грудня 2015 року (Савранський район);

10 «Про виконання плану розвитку архівної справи у Савранському районі за 2015 р.» 
25 січня 2016 року (Савранський район);

11 «Про виконання запитів громадян та юридичних осіб» 16 травня 2016 року (Савран-
ський район);

12 «Про виконання плану розвитку архівної справи у Савранському районі за 1 півріч-
чя» 11 липня 2016 року (Савранський район);

13 «Звіт про виконання плану розвитку архівної справи за 2015 рік» 
26 січня 2016 року (Саратський район);

14 «Звіт про виконання плану розвитку архівної справи за 1 квартал 2016 року» 05 квіт-
ня 2016 року (Саратський район);

15 «Про роботу архівного відділу райдержадміністрації за 2015 рік» 
04 січня 2016 року (Татарбунарський район)

16 «Про роботу архівного відділу райдержадміністрації за І кв. 2016 року» 11 квітня 
2016 року (Татарбунарський район);
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17 «Про роботу архівного відділу райдержадміністрації за І півріччя 2016 року» 12 лип-
ня 2016 року (Татарбунарський район).

1.5. Розроблено нормативно-правових актів, у т. ч. тих, що підлягають державній ре-
єстрації, з них зареєстровано.

У 2016 році нормативно-правові акти, що підлягають державній реєстрації, не розроблялись.

1.6. Кількість здійснених комплексних, тематичних, контрольних перевірок архів-
них відділів райдержадміністрацій і міських архівів.

Здійснено 2 тематичні перевірки: 4 архівних відділів - Овідіопольської, Білгород-Дні-
стровської, Лиманської, Саратської райдержадміністрації та 2 архівних відділів – Білгород-
Дністровської та Чорноморської міських рад. Також було перевірено роботу трудових ар-
хівів вищезазначеного районів.

За результатами перевірок складені довідки та надані рекомендації з упорядкування 
документів постійного зберігання та з особового складу, складання номенклатур справ, з 
питань ведення обліку документів.

1.7. Проведено нарад, семінарів, конференцій, круглих столів, їхня тематика; взято 
участь у нарадах, що проводилися іншими установами.
Держархів: протягом звітного періоду проведено 11 семінарів з установами

Районні і міські архівні установи:

Протягом звітного періоду архівні відділи райдержадміністрацій провели 26 семінарів, 
взяли участь у 5 семінарах; архівні відділи міських рад провели 11 семінарів, участь у се-
мінарах не брали.

1.8. Підготовлено оглядових і узагальнюючих документів.

Архівами низової ланки протягом звітного періоду оглядові та узагальнюючі докумен-
ти не готувалися.

1.9. Здійснено заходи щодо розвитку мережі архівів для зберігання документів, що 
не входять до складу НАФ (їх загальна кількість).

Заходи щодо розвитку мережі архівів для зберігання документів, що не входять до скла-
ду НАФ, здійснювалися на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 17 
вересня 2002 року № 685 «Про утворення трудових архівів». 

Для зберігання документів, що не входять до складу НАФ, в Одеській області створено 
26 трудових архіви.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 02.06.2014 № 864/5 «Про затвер-
дження Типового положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради для 
централізованого тимчасового зберігання архівних документів» в Одеській області створе-
но 13 об’єднаних трудових архівів при районних радах (на базі існуючих трудових архівів 
при райрадах).

1.10.       Підготовлено оглядових і узагальнюючих документів.

Архівами низової ланки протягом звітного періоду оглядові та узагальнюючі докумен-
ти не готувалися.
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1.11.   Здійснено заходи щодо розвитку мережі архівів для зберігання документів,  
              що не входять до складу НАФ (їх загальна кількість).

Заходи щодо розвитку мережі архівів для зберігання документів, що не входять до скла-
ду НАФ, здійснювалися на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 17 
вересня 2002 року № 685 «Про утворення трудових архівів». 

Для зберігання документів, що не входять до складу НАФ, в Одеській області створено 
26 трудових архіви.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 02.06.2014 № 864/5 «Про затвер-
дження Типового положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради для 
централізованого тимчасового зберігання архівних документів» в Одеській області створе-
но 13 об’єднаних трудових архівів при районних радах (на базі існуючих трудових архівів 
при райрадах).

2. Забезпечення збереженості та державний облік документів  
Національного архівного фонду

Упродовж 2016 року значна увага приділялася виконанню Програми здійснення контролю за 
наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду на 2009-2019 рр. 
та задовільненню потреб  користувачів 2-хстолів довідок та 2-х читальних залів архіву, кількість 
яких значно збільшилася  у зв’язку з міграційними процесами, приватизацією та підвищеним ін-
тересом до генеалогічних досліджень. 

Максимум зусиль пркладалося для виконання Перспективного плану робіт з науково-тех-
нічного опрацювання документів на 2013-2019 рр., робота ускладнювала завантаженістю збе-
рігачів фондів поточними видами робіт (перевірка нумерації, видача справ з архівосховищ переви-
конується до 200%). 

Активно продовжувалося створення фонду користування (скан-копії та цифрові копії) на 
документи НАФ – метричні книги, особливо цінні документи  (креслення, літографії, мапи, 
фотографії дореволюційного та радянського періодів.). Оцифровані описи фондів дорадянсько-
го (вже розміщені у мережі Інтернет на сайті Держархіву у розділі «Електронний архів») і ра-
дянського періодів та більшої частини фондів партійних органів. У 2016 році продовжувалося 
оцифровання описів фондів первинних партійних організаціцй. Започатковано нову угоду Дер-
жархіву з ПП «Архівні інформаційні системи» на виготовлення цифрових копій з документів 
фондів з єврейської тематики: у 2016 році виготовлено 214656 кадрів цифрових копій. 

Проведена значна робота по удосконаленню обліку документів, вивірянню, уточненню та 
поповненню облікових даних. Уточнені та внесені зміни до назв 16 фондів – фондів особового 
походження, фондів радянського періоду. Поповнено базу даних «Архівні фонди України» 
3100 фондами.

Значну увагу було приділено роботі в архівосховищах. Всі справи, прийняті на державне збері-
гання у 2016 р., були закартоновані і розміщені на стелажах - документи з продовження діяльності 
фондоутворювачів, книги РАЦС за 1940 рік, фонди особового походження та документація ліквідо-
ваних (реорганізованих)  структурних підрозділів облдержадміністрації.

Активно укладалися бази даних на особливо цінні документи, що виявлялися у справах 
фондів Держархіву Одеської области і систематизувалися  по окремих реєстрах за видами доку-
ментів: періодичні видання – 1117 док. (протягом року 338), креслення – 2838 док.(протягом року 
300), побутові предмети – 33 (протягом року 1), листівки – 3600 док., фотографії – 4919 док. (про-
тягом року 265), візитні картки – 330 док., печатки – 32 (протягом року 21), малюнки і літографії 
– 752 док.(протягом року 2). Ця робота була розпочата у 2001 році. У 2015 р. створені додаткові 
колекції марок (40) і екслібрисів (37), у 2016 році започатковані нові види: ордени - 1, медалі – 19, 
жетони – 1, нагрудні знаки - 4, орденські планки - 2, значки - 3.
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2.1. Проведення заходів щодо поліпшення умов зберігання документів, опти-
мального розміщення в архівосховищах, контролю за наявністю та фізичним станом 
документів.

2.1.1. Робота архівосховищ. 

Держархів Одеської області та КУ «Ізмаїльський архів»

У 2016 р. було проведено низку заходів щодо поліпшення умов зберігання документів, 
оптимального розміщення в архівосховищах, контролю за наявністю та фізичним станом 
документів: 

- в справах постійного зберігання для видачі до читального залу, столу довідок та спів-
робітникам пронумеровано 168590 арк. управлінської документації (план 130000) з них: 
Держархів Одеської області – 164993 арк. і КУ «Ізмаїльський архів» - 3597 арк. та 15146 аркушів 
документів особового походження (план 4000) Держархів Одеської області;  

Перенумеровано: Держархів Одеської області - 59397 аркушів управлінської документації. 
(план 36000) та 2506 аркушів документів особового походження (не планували).

Перевірено нумерацію: 2664947 аркушів у справах для видачі до читального залу, столу 
довідок та співробітникам (план - 740000), в т. ч.:

Держархів Одеської області - 1022409 аркушів: 
- 406191 аркушів справ періоду до 1917 р.; 
- 616218 аркушів справ періоду після 1917 р. ; 
КУ «Ізмаїльський архів» – 1642538 аркушів:
- 1420143 аркушів справ періоду до 1917 р.; 
- 222395 аркушів справ періоду після 1917 р.

Оформлено 372 обкладинок справ та описів (план 120), у т. ч. - 
Держархів Одеської області - 367; 
КУ «Ізмаїльський архів» - 5.  

Проставлено 1637 архівних шифрів з одного боку (план 4800) та з обох боків 12385 (план 
2400),  у т. ч. 

Держархів Одеської області – 1637 та 12380; 
КУ «Ізмаїльський архів» - 8 з обох боків. 

Закартоновано: Держархів Одеської області 3469 справ (план 3300).
Написано і наклеєно ярликів: Держархів Одеської області - 919 (план 300).

Видано з архівосховищ 57193 справ (план 25000): 
Держархів Одеської області - 50404 справи; 
КУ «Ізмаїльський архів» – 6789 справ.

Видано 10378 описів (план 3150), в т. ч. : 
Держархів Одеської області - 9854 описів, 
КУ «Ізмаїльський архів» – 524 описів. 

Перевірено наявність та фізичний стан 29946 справи (план – 32160), з них:
Держархів Одеської області - 15901 справа: 
- 1362 справи періоду до 1917 р. по фонду № 4 «Одеська міська дума», 
- 8980 справ радянського періоду,
- 5559 справ колишніх партійних фондів.
КУ «Ізмаїльський архів» – 14045 справ: 
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- 5068 справ періоду до 1917 р.;
- 8977 справа періоду після 1917 р. 

Переміщено справ всередині архівосховищ в картонажах – 932 (план 1000).
Переглянуто 15 справ для виявлення документів із згасаючим текстом (план 300), на всі 

документи складено картки.
В усіх 14 архівосховищах постійно ведеться контроль температурно-вологісного режиму. 

Архівні установи низової ланки

Протягом звітного періоду перевірено наявність та фізичний стан: 
Райони - при плані 20296 справ виконано 20296 справ (100%);
Міста -  при плані 4814 справ виконано 4814 справ (100%).

2.1.2. Підготовка справ до реставрації.

Держархів Одеської області  та КУ «Ізмаїльський архів»

До реставрації та оправлення було підготовлено і передано 382 справ, описів та журна-
лів (план – 195):

Держархів Одеської області – 299 справ та описів;
КУ «Ізмаїльський архів» 83 справ та описів. 
До оцифрування підготовлено 213742 аркушів (план 75000).

2.1.3. Реставраційні роботи.

Держархів Одеської області  та КУ «Ізмаїльський архів»

На реставрацію було передано 66496 аркушів (план 6000). При підготовці до реставрації 
було розшито 65109 аркушів (план – 6000). 

Реставровано: Держархів Одеської області – 8510 арк. (план – 6000 арк.),  в т. ч.:
- 1078 аркуші – першої складності;
- 6771 аркушів – другої складності;
- 661 аркушів – третьої складності;

Відремонтовано: КУ «Ізмаїльський архів» - 1387 аркушів (план-150).
Після реставрації було нарощено з пресуванням документів 66496 корінців (план 6000), в т. ч. 
Держархів Одеської області - до нестандартних аркушів – 6029; до стандартних – 59080;
КУ «Ізмаїльський архів» - 1387.
Підрізано 9176 аркушів (план – 6000),  в  т. ч. КУ «Ізмаїльський архів» - 1207 аркушів. 
Після реставрації було сформовано в справи 66496 аркушів (план – 6000).
Для оправи документів було зброшуровано з формуванням блоків документів: 
Держархів Одеської області - 68637 аркушів (план – 27700), в т. ч.:
- першої складності – 0 аркушів;
- другої складності – 16302 аркушів; 
- третьої складності – 15072 аркушів;
- четвертої складності – 37263 аркушів.  

Оправлено та підшито 2143 справ, описів та журналів (план – 1670), у т. ч.:
 Держархів Одеської області – підшито та оправлено 2060 од. зб. (план – 1590);
- кількістю до 25 аркушів – 887 справ;
- кількістю до 50 аркушів – 446 справи; 
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- кількістю до 100 аркушів – 301 справ; 
- кількістю понад 150 аркушів – 253 справ; 
- підшивка проста - 173 справ. 

КУ «Ізмаїльський архів» - підшито та оправлено 83 од. зб. (план – 80).

2.1.4. Створення фонду користування через сканування та оцифрування документів.

Держархів Одеської області

Для фонду користування створено 214656 цифрових фотокопій (план – 30000) аркушів 
з 1450 описів та 3411 справ таких фондів:

   
Ф. № 37 «Херсонська духовна консисторія» (метричні книги);
Ф. № 175 «Банкірська контора Самуїла Матусовича Барабаша»;
Ф. № Р–128 «Одеська єврейська кустарно – промислова реміснича школа «Кустрем № 2»;
Ф. № Р-969 «Виконком Одеської окружної ради робітничих, селянських та червоноармійських де-
путатів (окрвиконком)»;
Ф. № Р-1510 «Одеський обласний комітет Всесоюзного товариства земельного облаштування 
трудящих євреїв («ОЗЕТ»)»;
Ф. № Р-3106 «Медичний відділ Одеського представництва Всесвітньої єврейської конференції до-
помоги («Верелів»)»;
Ф. № Р–5138 «Одеське відділення Спілки ремісничої та землеробської праці серед євреїв («ОРТ»)»;
Ф. № Р-5275 «Одеська районна комісія Всеукраїнського єврейського громадського комітету допо-
моги постраждалим від погромів («Евобщестком»)»

Скановано 3323 фотографії з фотофонду. 

2.1.5. Робота бібліотеки.

Держархів Одеської області

Бібліотека поповнилась 55 од. обл., у т. ч. виданнями: 
· Музичко О. Південна вісь Соборності: націє творчі процеси в Українському 

Причорномор’ї (кінець 19 – перша половина 20 ст.). – Одеса, 2015. – 360 с. 
· Скарбниця культури. Випуск 4. ОННБ ім. Горького // упоряд. Л. М. Бур’ян. – Одеса, 

2014. – 306 с.
· Багацький В. В., Кормич Л. І. Історія України. Підручник.  3-вид. -  К.: Алерта, 2010. - 388 с.
· Проблеми слов’янознавства. Випуск 31. - Львів, 1985. - 96 с.
· Шаповал Ю. І. ЧК- ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи. – Київ: Абрис, 1997. – 608 с.
· В. Романовский, В. Рудой, Ю. Устименко. Никто пути пройденого у нас не отберет. - 

Санкт- Петербург, 2014. - 94 с.
· Одеська болгаристика. Одеська національний університет ім. І. І Мечнікова. - Одеса, 

2014. – 163 с.
· Багацький В. В., Кормич Л. І. Культурологія: історія і теорія світової культури 20 століт-

тя. – Київ: Кондор, 2007. – 304 с.
· Симоненко В. К. Восхождение длиною в жизнь. 50 лет в альпинизме // Сборник статей. 

- Киев, 2010. - 176 с.
· Змерзлий Б. В. Правовое урегулирование торгового судоходства в Черноморско-Азов-

ском регионе в конце 18-20 вв. - Симферополь, 2014.- 512 с.
· Матеріали Кам’янець-Подільської обласної комісії із встановлення і розслідування зло-

чинів нацистів в регіоні 1944-1945 рр. (Серія: «Праці Державного архіву Хмельницької 
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області», випуск 11) - Хмельницький, 2015.-453 с.
· Василівська старовина. Сімейний архів дворянської родини Попових 1730-1920 рр. 

Опис фонду 535 Державного архіву Автономної республіки Крим -  Василівка - Запо-
ріжжя, 2014. - 288 с.

· История села Прохорово и его православного прихода. В память первого настояте-
ля устроителя прихода и строителя храма протоиерея отца Олега Гревцова / Сост. 
А. П.  Чилей.- Одесса, 2012.-56 с.

· Городское управление жилищно-коммунального хозяйства г. Ильичёвск 50 лет / Сост. 
Ю.И. Бузько, С.В. Мыза; главный редактор Ю.И. Бузько. Южно-Украинский институт 
биографий (Ильичёвск) – Одесса, 2015. - 159 с.

· Киянская О. И., Фельдман Д. М. Очерки истории русской советской литературы и жур-
налистики, 1920-1930 годы. Портреты и скандалы.– Москва, 2015. – 448 с.

· Плесская Э. Г. Прогулки «немецкой» Одессой. Альбом-путеводитель с планом г. Одессы, 
на немецком языке – Одесса, 2014. – 74 с.

· Книга памяти Украины. Победители. Одесская область, т. 5, г. Одесса, Ананьевский, 
Арцизский и Балтский районы / Сост. Областное отделение поисково-издательского 
агентства «Книга памяти Украины». – Одесса, 2014. – 644 с.

· Мануілова К. Політика коренізації в південно-західних національно-адміністративних 
районах УРСР (1923-1939 рр.). Монографія – Одеса, 2013 – 152 с.

· Гончар М. В. Нижча професійна освіта на Півдні України у другій половині 19 – на по-
чатку 20 століття. Методичні рекомендації. – Херсон, 2015 – 86 с.

· Стародавнє Причорномор’я. Наукове видання,  випуск 11 – Одеса, 2016. – 608 с. 
· Міжнародна наукова конференція. 11 читання пам’яті професора П. Й. Каришковсько-

го, 11-13 березня 2016 р. – Одеса, 2016 – 11 с.
· Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. – Выпуск 4. – Одес-

са, 2007 – 302 с.
· Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. – Выпуск 16. – 

Одесса, 2013 – 293 с.
· Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. – Выпуск 20. – 

Одесса, 2016 – 311 с.
· На волнах нашей памяти. Посвящается Одесской детской музыкальной школе № 5 / 

Руководитель проекта и авторской группы Калмыкова Л. П. – Одесса, 2016 – 116 с.
· Куліш С. М. Традиції та новації у процесі підготовки науково-педагогічних кадрів Хар-

ківського університету у 19 - на початку 20 століття. Монографія.- Харків, 2013 – 552 с.
· Хрустовський С., Аргатюк С. Я люблю тебе, Авангард! – Одеса, 2016 – 144 с.
· Героическая оборона Одессы 1941 г. Военно-исторический музей Южного оперативно-

го командования – Одесса, 2014 – 108 с.
· Лопотан В. И., Васильева В. З. История одной школы  (история становления образо-

вания в Бессарабии и народное образование в селе Новоселовка, Килийского района 
Одесской области). – Одесса, 2016 – 167 с. 

· Архів. Історія. Сучасність. Випуск 2. Матеріали 2-ї Міжнародної науково-практичної 
конференції, присвяченої 95-річчю Державного архіву Одеської області (1920-2015), 
Одеса, 3-4 вересня 2015 р. / Одеська обласна держадміністрація, Одеська обласна рада, 
Державний архів Одеської області/ Ред. кол.: В. В. Левчук (голова) та ін.; Наук. ред. 
І. В.  Сапожников, Л. Г. Білоусова; Відп. ред. С. Є. Березін; Кол. авторів. – Одеса: Бонда-
ренко М. О., 2016. – 444 с. (Серія: Праці Державного архіву Одеської області.- Т. 45)

· Снапкоўскі У.Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі, у дзвюх частках, Вучэбны да-
паможнік для студэнтаў факультэта міжнародних адносін. Частка 1 Ад пачаткаў 
дзяржаўнасці да канца 18 ст – Мінск, 2003 – 281 с.

· Снапкоўскі У.Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі, у дзвюх частках, Вучэбны дапа-
можнік для студэнтаў факультэта міжнародних адносін. Частка 2 Ад канца 18 да пачат-
ку 21 ст. – Мінск, 2004 – 303 с.
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· Урсу Д. П. Университет длиною в жизнь. Путь историка – Одесса, 2016. – 504 с.
· Боделан Р.  Простите меня, одесситы! – Одесса, 2016 – 187 с.
· Дерибасовская – Ришельевская. Одесский альманах. - №3 (66). -  2016 – Одесса, 2016 -  381 с.
· Истфак, как мы его помним (Воспоминания выпускников исторического факультета 

Одесского государственного университета имени И. И. Мечникова). - Одесса, 2015 – 340 с.
· Слабченко Е. Дипломатична історія України /Упорядник Ірина Матяш. - Київ, 2016 – 496 с.
· Південь України у вітчизняній та європейській історії. Матеріали 3-ї Міжнародної на-

уково-практичної конференції, 15-16 вересня 2016 р., м. Одеса. – Одеса, 2016. - 460 с.
· Державний архів Миколаївської області. Путівник. – Миколаїв, 2014 – 1144 с.
· Дашкевич Я. Р. Вірмени в Україні. Збірник наукових праць – Львів, 2012 – 1328 с.
· Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах, выпуск 21 – Одесса, 

2016 – 294 с.
· Зарічук В. О. На землі моїх предків. Краєзнавча поема. - Одеса, 2012 – 328 с.
· Зарічук В. О. Містечко Гросулове. Історичні нариси. – Одеса, 2013 –72 с.
· Наследие Ф. П. Де-Волана. Из истории порта, города, края. – Одесса, 2002-252 с.
· О. И. Бурдейный, И. П. Серов, А. А. Сурилов. С должною и непременною верностию. 

Очерки истории Одесского казначейства, 1826-1920. – Одесса, 2015 – 370 с.
· Pergament. Anuarul arhivelor republicii Moldova, 3-4, 2000-2001 – Chisinau, 2001 – 208 c/
· Pergament. Anuarul arhivelor republicii Moldova, 5-6, 2002-2003 – Chisinau, 2003 – 240 c/
· Pergament. Anuarul arhivelor republicii Moldova, 10-11, 2007-2008 – Chisinau, 2008 – 252 c/
· Revista de istorie a Moldovei, №1 (81), 2010 - Chisinau, 2010 – 179 с.
· Revista de istorie a Moldovei, №1 (105), 2016 - Chisinau, 2016 – 152 с.
· Revista de istorie a Moldovei, №2 (106), 2016 - Chisinau, 2010 – 148 с.
· Moldovenii sub teroarea bolsevica – Serebia, 2010 – 144 c/
· Institutiile administrative locale in Basarabia (1812-1838). Documente si material - Chisinau, 

2011 – 288 с.
· Raporturi identitare in romanesc din pershectiva istorica:scoli si interhretari- Chisinau, 3-5 

noiembrie 2016 – 80 с.
· Identitati nationale in dialog intercultural:unitate prin diversitate - Chisinau, 2016 – 364 с.

У бібліотеці розміщено 55 друкованих видань. Співробітникам архіву видано 109 книг, 
журналів та газет.
2.1.6. Видача справ у тимчасове користування.  

Держархів Одеської області

У тимчасове користування видано 102 од. зб. з фондів: 

· Ф. 1 «Управління Новоросійського та Бессарабського генерал – губернатора» – Кому-
нальній установі «Одеський літературний музей»;

· Ф. 2 «Канцелярія Одеського градоначальника» – Комунальній установі «Одеський лі-
тературний музей»;

· Ф. 5 «Управління тимчасового Одеського генерал – губернатора» – Комунальній уста-
нові «Одеський літературний музей»;

· Ф. 10 «Одеський тимчасовий комітет у справах друку Головного управління у справах 
друку» - Комунальній установі «Одеський літературний музей»;

· Ф. 16 «Одеська міська управа» – Одеському муніципальному музею особистих колекцій 
імені О. В. Блещунова;

· Ф. 39 «Одеський міський рабинат» – Комунальній установі «Одеський літературний музей»;
· Ф. 42 «Канцелярія попечителя Одеського навчального округу» – Комунальній установі 

«Одеський літературний музей»;
· Ф. 141 «Сімейний фонд Стурдза – Гагаріни – князі, поміщики, домовласники» – Кому-
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нальній установі «Одеський літературний музей»;
· Ф. 147 «Особовий фонд Скальковський Аполлон Олександрович – історик, статистик. 

Директор Головного статистичного комітету Новоросійського краю» – Одеському му-
ніципальному музею особистих колекцій імені О.В.Блещунова;

· Ф. 150 «Особовий фонд Маркевич Олексій Іванович» – професор історії Новоросій-
ського університету» – Одеському муніципальному музею особистих колекцій імені 
О. В. Блещунова;

· Ф. 153 «Особовий фонд Лінниченко Іван Андрійович – професор Новоросійського уні-
верситету, доктор россійської історії, член-кореспондент С.-Петербурзької Академії 
наук» - Одеському муніципальному музею особистих колекцій імені О. В. Блещунова;

· Ф. 154 «Особовий фонд Едуардс Борис Васильович – художник, скульптор, власник 
художньо-промислової майстерні в місті Одесі» – Комунальній установі «Одеський лі-
тературний музей»;

· Ф. 156 «Особовий фонд Штерн Сергій Федорович – редактор газети «Одеський лис-
ток», громадський діяч» - Комунальній установі «Одеський літературний музей»;

· Ф. 161 «Особовий фонд Борзенко Олександр Олександрович – професор цивільного права 
Новоросійського університету» – Комунальній установі «Одеський літературний музей»;

· Ф. 199 «Особовий фонд Шеміотів – поміщиків Могилівської та Херсонської губерній, 
одеських домовласників» - Комунальній установі «Одеський літературний музей»;

· Ф. 634 «Прокурор Одеського окружного суду» - Комунальній установі «Одеський літе-
ратурний музей»;

· Ф. 776 «Особовий фонд Брунс Генрих – інженер» – Комунальній установі «Одеський 
літературний музей»;

· Р-65 «Управління особливо уповноваженого по евакуації полонених та біженців Одесь-
кого району при головнокомандуючому усіма військовими силами Півдня Росії» – Ко-
мунальній установі «Одеський літературний музей»;

· Р-1142 «Державний архів Одеської області» - Одеському музею Холокосту;
· Р-1234 «Виконком Одеської міської ради депутатів трудящих»  - Комунальній установі 

«Одеський літературний музей»;
· Р-2238 «Одеська обласна комісія сприяння роботі Надзвичайної державної комісії по 

встановленню та розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників та їх 
спільників та заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організа-
ціям, підприємствам та установам» - Одеському музею Холокосту;

· Р-2261 «Дирекція Одеського порту Губернаторства Трансністрії» – Одеському музею 
Холокосту;

· Р-2276 «Дирекція постачання примарій Одеського муніципалітету» – Одеському му-
зею Холокосту;

· Р-2353 «Друга поліцейська дільниця префектури поліції міста Одеси» – Одеському му-
зею Холокосту;

· Р-2354 «Дев’ята поліцейська дільниця префектури поліції міста Одеси» – Одеському 
музею Холокосту;

· Р-6712 «Управління культури Одеської облдержадміністрації» – Управлінню культу-
ри, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини;

· 8062 «Регіональне відділення Фонду державного майна в Одеській області» – Регіо-
нальному відділенню Фонду державного майна по Одеській області; 

· 8062 «Регіональне відділення Фонду державного майна в Одеській області» - Малинов-
ському районному суду м. Одеси;

· Р-8140 «Особовий фонд Дузь Іван Михайлович – професор, доктор філологічних наук, 
заслужений діяч культури» - Комунальній установі «Одеський літературний музей»;

· Р-8237 «Особовий фонд Дихан Михайло Дмитрович – професор, доктор історичних 
наук» - Комунальній установі «Одеський літературний музей»;

· Бібліотечний фонд, журнали «Кадима» №№ 3,4,7,10 – Комунальній установі «Одесь-
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кий літературний музей»;
· Бібліотечний фонд, «Одеська газета» – Одеському музею Холокосту;
· П-11 «Одеський обком Компартії України» – Одеському музею Холокосту;
· П-13 «Партійний архів Одеського обкому Компартії України – Одеському музею Холокосту;
· П-92 «Документи та матеріали по історії Великої Вітчизняної війни на території Одесь-

кої області» - Одеському музею Холокосту;
· П-6723 «Татарбунарський районний комітет (райком) Компартії України» – Одесько-

му музею Холокосту;
· П-7109 «Болградський райком Компартії України Одеської області» – Одеському му-

зею Холокосту;

2.1.7. Виявлення унікальних документів

Держархів Одеської області

Для виявлення унікальних документів було переглянуто:
Державним архівом Одеської області – 
- 507 справ управлінської документації (план 400) по фонду 1 «Управління новоросій-

ського і бессарабського генерал-губернатора»,
- 137 справ документів особового походження (план 60), фонди: Ф. 142 «Родиний фонд 

Яковлевих», опис 1 – 20 од.зб.; Ф. 184 «В. П. Яворська-Фролова»,  опис 1 – 30 од. зб.; Ф. 186 
«М.  І. Кузовкін-Ніколаєв», опис 1 – 23 од. зб.; Ф. 187 «І. М. Бондаренко», опис 1 – 13 од. зб.; 
Ф. 329 «Г. Е. Гарріс», опис 1 – 51 од. зб.

- 68 од. обл. науково-технічної документації по документах особового фонду 329 «Г.Е. 
Гарріс»,

- 3 од. обл. кінодокументів,
- 276 од. обл. фотодокументів, 
- 3 од. обл. фонодокументів,
- 5 од. обл. відео документів.

Не виявлено унікальних документів. 
2.2. Відомості про кількість фондів і частин фондів, що надійшли до архіву у звітному році.

Держархів Одеської області

Прийнято 19 нових фондів та 40 частин фондів, 5500 справ, в т.ч.:
• 3 особових нових фонди – 319 справ/4258 док;
• 3 частини особових фондів – 103 справи/12456 док.;
• 16 нових фондів – 468 справ;
• 37 частин фондів - 4610 справ.

Нові надходження фондів та частин фондів:

1. Ф. 897 «Колекція метричних книг Відділу державної реєстрації актів цивільного стану Ар-
цизького районного управління юстиції в Одеській області - 8 од. зб. за 1935 – 1940 роки.

2. Ф. 900 «Колекція метричних книг Відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
Білгород – Дністровського міськрайонного управління юстиції по Білгород-Дністров-
ському району – 6 од. зб. за 1940 рік.

3. Ф. 901 «Колекція метричних книг Відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
Білгород – Дністровського міськрайонного управління юстиції по місту Білгород – Дні-
стровську – 8 од. зб. за 1939 - 1940 роки.

4. Ф. 903 «Колекція метричних книг Відділу державної реєстрації актів цивільного стану Бол-
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градського районного управління юстиції в Одеській області  - 19 од. зб. за 1938 – 1940 роки.
5. Ф. 906 «Колекція метричних книг Відділу державної реєстрації актів цивільного стану 

Ізмаїльського міськрайонного управління юстиції в Одеській області по ізмаїльському 
району   - 8 од. зб. за 1937 – 1940 роки.

6. Ф. 907 «Колекція метричних книг Відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
Ізмаїльського міськрайонного управління юстиції в Одеській області по м. Ізмаїлу - 2 од. 
зб. за 1940 рік. 

7. Ф. 908 «Колекція метричних книг Відділу державної реєстрації актів цивільного стану Кі-
лійського районного управління юстиції в Одеській області  - 31 од. зб. за 1935 – 1940 роки.

8. Ф. 914 «Колекція метричних книг Відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
Ренійського районного управління юстиції в Одеській області  - 17 од. зб. за 1940 рік.

9. Ф. 915 «Колекція метричних книг Відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
Саратського районного управління юстиції в Одеській області - 8 од. зб. за 1917 – 1940 
роки.

10. Ф. 916 «Колекція метричних книг Відділу державної реєстрації актів цивільного стану Тару-
тинського районного управління юстиції в Одеській області  - 21 од. зб. за 1938 – 1940 роки.

11. Ф. 917 «Колекція метричних книг Відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
Татарбунарського районного управління юстиції в Одеській області - 4 од. зб. за 1940 рік.

12. Р-2147 «Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова» – 1152 од. зб., за 1902-1944 роки. 
13 Р-5397 «Одеський національний морський університет» – 1002 од. зб. за 1930-1943, 2000-

2001 роки.
14. Р-6240 «Департамент соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації» – 

161 од. зб. за  2009 - 2015 роки.
15. Р-6291 «Державна інспекція з карантину рослин по Одеській області» – 204 од. зб. за 

2002 - 2012 роки.
16. Р-6712 «Управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної 

спадщини Одеської облдержадміністрації» – 250 од. зб. за 2003 – 2015 роки.
17. Р-7010 «Управління Одеської ордена Трудового Червоного прапору залізниці» – 798 од. 

зб. за 1971 – 1988 роки.
18. Р-7141 «Державне підприємство «Одеський регіональний центр стандартизації, метро-

логії та сертифікації (ДП «Одесастандартметрологія»)» – 25 од. зб. дск за 1968-2007 роки. 
19. Р - 7398 «Публічне акціонерне товариство «Чорномортехфлот» - 40 од. зб., за 1994 – 2015 роки.
20. Р-7430 «Управління у справах фізичної культури та спорту» – 139 од. зб. за 1997 – 2015 роки. 
21. Р-7861 «Головне управління Державної санітарно-епідеміологічної служби в Одеській 

област»і – 157 од. зб. за 1975 – 2016 роки.
22. Р-7914 «Одеська державна ордена Дружби народів наукова бібліотека ім. М. Горького» 

– 30 од. зб. за 2005 рік.
23. Р-7950 «Департамент розвитку інфраструктури та житлово - комунального господар-

ства» – 122 од. зб. за 2005-2014 роки.
24. Р-8085 «Відділ державної реєстрації актів громадянського стану Головного управління 

юстиції в Одеській області» – 156 од. зб. за 1940 рік.
25. 8199 «Департамент агропромислового  розвитку» – 50 од. зб. за 2012 - 2015 роки.
26. 8203 «Колекція передвиборчої документації по виборах Президента України, народних 

депутатів України, голів та депутатів місцевих рад, проведення референдумів» – 26 од. 
зб. за 2015 рік.

27. 8204 «Управління у справах сім’ї та молоді» – 118 од. зб. за 2007-2014 роки.
28. Р-8218 «Відділ державної реєстрації актів цівільного стану Балтського районного управ-

ління юстиції в Одеській області» - 16 од. зб. за 1940 рік.
29. Р-8219 «Відділ державної реєстрації актів цівільного стану Березівського районного 

управління юстиції в Одеській області» - 2 од. зб. за 1937 – 1939 роки. 
30. Р-8220 «Відділ державної реєстрації актів цівільного стану Біляївького районного управ-

ління юстиції в Одеській області» - 6 од. зб. за 1929 – 1940 роки.
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31. Р-8222 «Відділ державної реєстрації актів цівільного стану по Іванівському району Роз-
дільнянського міжрайонного управління юстиції в Одеській області» - 2 од. зб. за 1939 
– 1940 роки.

32. Р-8223 «Відділ державної реєстрації актів цівільного стану Кодимського районного 
управління юстиції в Одеській області» - 7 од. зб. за 1940 рік.

33. Р-8224 «Відділ державної реєстрації актів цівільного стану Лиманського районного 
управління юстиції в Одеській області» - 2 од. зб. за 1939 – 1940 роки.

34. Р-8225 «Відділ державної реєстрації актівцівільного стану по місту Подільську та По-
дільському району Подільського міжрайонного управління юстиції в Одеській області» 
- 4 од. зб. за 1939 – 1940 роки.

35. Р-8227 «Відділ державної реєстрації актівцівільного стану Любашівського районного 
управління юстиції в Одеській області» - 2 од. зб. за 1936 – 1940 рік.

36. Р-8232 «Відділ державної реєстрації актівцівільного стану Ширяївського районного 
управління юстиції в Одеській області» - 3 од. зб. за 1936 – 1940 роки.

37. 8243 ОАФ «Козацькі товариства Одещини» - 4 од. зб. за 2004 - 2015 роки.
38. 8281 «Іллічівська міська виборча комісія Одеської області» – 27 од. зб. за 2015 рік. (новий фонд)
39. 8283 «Южненська міська виборча комісія Одеської області» - 14 од. зб. за 2015 рік. (новий 

фонд)
40. 8285 «ПАТ «Реом»» - 1 од. зб. дск за 2016 р.(новий фонд)
41. 8286 «ПАТ Науково - виробниче підприємство «Вега»» - 6 од. зб. дск за 1981-2016 роки. 

(новий фонд)
42. 8287 «Одеське міське управління юстиції» - 66 од. зб. за 2008-2009, 2011 – 2016 роки. (но-

вий фонд)
43. 8288 «Жовтневе районне управління юстиції у м. Одесі» – 1 од. зб. за 2002 рік. (новий фонд)
44. 8289 «Центральне районне управління юстиції у м. Одесі» – 3 од. зб. за 2000-2002 роки. 

(новий фонд)
45. 8290 «Київське районне управління юстиції у м. Одесі» – 15 од. зб. за 2001 - 2008 р. (новий 

фонд)
46. 8291 «Іллічівське районне управління юстиції у м. Одесі» – 2 од. зб. за 1999, 2001 роки. 

(новий фонд)
47. 8292 «Приморське районне управління юстиції у м. Одесі» – 6 од. зб. за 2003, 2004, 2006, 

2007 роки. (новий фонд)
48. 8293 «Суворовське районне управління юстиції у м. Одесі» – 1 од. зб. за 2002 рік. (новий 

фонд)
49. 8294 «Малиновське районне управління юстиції у м. Одесі» – 12 од. зб. за 1999, 2000, 

2003-2008 роки. (новий фонд)
50. 8295 «Територіальна державна інспекція з питань праці у Одеській області» – 57 од. зб. 

за 2002-2015 роки. (новий фонд)
51. 8296 «Управління охорони об’єктів культурної спадщини» – 193 од. зб. за 1994-2014 роки. 

(новий фонд)
52. 8297 «Головне управління ветеринарної медицини в Одеській області» – 58 од. зб. за 

1992-2016 роки. (новий фонд)
53. Р-8301 «Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Кілійського районного 

управління юстиції в Одеській області» - 6 од. зб. за 1940 рік. (новий фонд).

Фонди особового походження
54. Р-8185 «Сидорський Леонід Семенович, фотохудожник, член Спілки журналістів, Спіл-

ки фотохудожників та Спілки кінематографістів України» - 56/10836 док. неописаних 
од. зб. за 2006 - 2015 роки.

55. Р-8217 «Хаїт Валерій Ісаакович, редактор Одеського гумористичного журналу «Фон-
тан»» - 45/1618 док. неописаних од. зб. за 1999 – 2015 роки.

56. Р-8277 «Мельник Ігор Кирилович, доктор історичних наук, письменник, член Націо-
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нальної спілки журналістів України, член Міжнародного союзу літераторів Росії – 2/2 
док. неописаних од.зб. за 1989-2013 рр.

57. Р-8298 Морозов Олексій Васильович, учасник Великої Вітчизняної війни, капітан дале-
кого плавання» – 17/108 док. неописаних од. зб. за 1952 – 2016 рр. (новий фонд)

58. Р-8299 «Розенбойм Олександр Юлійович,  краєзнавець, журналіст, член історико-топо-
німічної комісії Одеської міської ради» – 149/2010 док. неописаних од. зб. за 1904 – 2016 
роки. (новий фонд)

59. Р-8300 «Сімейний фонд Лісенків – архітекторів, діячів української науки і культури: 
Лісенко Вадим Андрійович, архітектор, академік, депутат Одеської обласної ради; Лі-
сенко Андрій Онисимович,  перший післявоєнний архітектор Одеси, літератор;  Лісен-
ко Тамара Олександрівна (Чернякова), інженер, викладач» – 153/2140 док. неописаних 
од. зб. за 1896-2016 роки. (новий фонд).

Районні і міські архівні установи

На державне зберігання до архівних відділів райдержадміністрацій надійшло 62 нових 
фондів та 316 частин фондів; до архівних відділів міських рад – 5 нових фондів та 40 час-
тини фондів 

2.3. Відомості про кількість виявлених документів історико-культурної спадщини, 
що знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються 
історії України.

Без змін.

1. Створення та розвиток науково-довідкового апарату до документів Національ-
ного архівного фонду

Одним з основних питань розвитку даного напрямки роботи Держархіву є створення елек-
тронного науково-довідкового апарату до нових надходжень, адже саме це дає можливість 
дослідникам працювати з цими фондами. Кожного року обробляється понад 5000 документів з 
фондів особового походження: у 2016 році було доповнено описи на особові фонди доктора істо-
ричних наук, професора Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, історіографа 
Д.П. Урсу (Р-8275), фотохудожника Л. С. Сидорського. 

Крім описування нових фондів, значну увагу приділялося удосконаленню описів фондів, що 
зберігаються в Держархіві з 1920-х років.  Це, перш за все, фонди особового походження, описи яких 
не відображають склад документів повністю і потребують уточнення заголовків та хронологічних 
меж. Особливо проблемними є описи фондів релігійних установ, що містять метричні книги, зо-
крема, найбільш запитуваних фондів Херсонської духовної консисторії та колекцій метричних 
книг, що надійшли у 2007-2016 рр. з районних та міських відділів ДРАЦС. Цей вид роботи прово-
дився у 2016 році паралельно з підготовкою випуску 3 «Зведеного каталогу метричних книг», в ре-
зультаті чого  встановлені записи за деякі роки, що вважалися відсутніми, деякі частини метрик 
перенесені до інших фондів, детально розкрито зміст кожної справи,укладено внутрішні описи до 
справ. Крім уточнення заголовків справ в описах, укладалися нові історичні довідки на фонди, пере-
ліки нових та старих географічних назв та ін.

Наступним найактуальнішим блоком питань є створення різних видів НДА на фонди репре-
сивних органів на виконання Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуніс-
тичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 26, ст. 
218. Так, протягом 2016 року у Держархіві укладався опис та бази даних на фільтраційні справи 
з фонду Р-8065 «Архів управління СБУ в Одеській області». Загальна кількість справ – більше 27 
тисяч, які надійшли до Держархіву в майже неописаному стані (4 рукописні описи містили лише 
короткий заголовок та номер справи). З 2008 року архівісти здійснюють описування цих справ, за-
лучаючи студентів-практикантів 5 вищих навчальних закладів. Станом на 01.01.2017 р. описано 
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близько 16 тисяч одиниць зберігання. Окрім типових для фільтраційних справ документів (анкета 
та протокол допиту) у справах містяться документи, які підтверджують особу - паспорти СРСР, 
Німеччини, Румунії, Болгарії та інших країн, посвідчення, документи «фольксдойче», фотографії, 
відомості про освіту та навіть метрики. Ці вкрай важливі документи виносяться у заголовок, вияв-
ляються їх крайні дати, перевіряється правильність написання прізвища та імені (різними мовами, 
якщо є), що полегшує пошукову роботу як співробітників, так і користувачів. Також створюється 
комп’ютерна база даних «Архів Управління служби безпеки України в Одеській області. Ф. Р-8065», 
зокрема, на опис 1а (журнали на фільтраційні справи громадян за 1942-1955  рр. – наявні, знищені, пе-
редані)», яка дозволяє не тільки знайти інформацію з наявних у нашому архіві фільтраційних справ, 
а й дізнатися про долю відсутніх (знищених або переданих) справ. 

Каталогізація в архівних установах області здійснювалася як традиційним шляхом (заповне-
нням карток), так і шляхом створення тематичних електронних баз даних. Станом на 01.01.2017 р. 
у Державному архіві Одеської області налічується 322 бази даних об’ємом 338 ГБ. 

Так, проблемним питанням є те, що значна кількість цих баз створювалася від  1996 року у неспе-
ціалізованих програмах, через що наразі вони займають значний обсяг інтернет-простору і потребу-
ють конвертації. Крім того, для оптимального користування та оприлюднення у мережі Інтернет 
всі бази даних необхідно взаємозв’язати. Цю проблему можливо вирішити лише за допомогою спеці-
алістів ІТ-сфери, тому є нагальна необхідність створення спеціалізованого відділу інформатизації.

Новаторським напрямком роботи Держархіву є оцифрування описів та справ для дистан-
ційного користування дослідниками, забезпечення їх збереженості та полегшення праці зберіга-
чів.  Науково-довідковий апарат Держархіву став доступним користувачам у мережі інтернет: 
на сайті розміщено переліки всіх фондів, а також фотокопії описів, довідників та справ. Найбільш 
запитуваним користувачами у 2016 року став Інтернет-проект «Метрика» - на веб-сайті 
Держархіву оприлюднено цифрові копії 802 метричних книг. На 2017  рік заплановано продовжити 
роботу у цьому напрямку у співпраці з спеціалізованими установами по дигіталізації архівів.

Результативним напрямком роботи Держархіву є залучення до створення НДА студентів на-
вчальних закладів. У 2016 р. проводилася архівна практика студентів 2-х вищих навчальних 
закладів: історичного факультету Одеського національного університету імені І.І.  Мечникова, 
історико-філологічного факультету Південноукраїнського педагогічного університету імені К.Д. 
Ушинського. Студенти залучаються до архіву: створення електронних варіантів описів, система-
тизації картотек і баз даних, укладання внутрішніх описів до справ. Найбільш значущими стали 
2 проекти у співпраці зі студентами історичного факультету ОНУ ім. І.І.  Мечникова: створен-
ня опису  фонду «Народний архів» (керівник О.О.Синявська) та удосконалення опису і складання 
внутрішніх описів до справ етнографічної колекції П.Т.  Маркушевського (керівник Н.О. Петрова).

Новим напрямком роботи стала співпраця з волонтерами, які залучаються до створення 
електронних варіантів описів, систематизації картотек і баз даних, укладання внутрішніх опи-
сів до справ. У 2016 р. дослідник архіву Е.В. Менц на волонтерських засадах уклав іменний перелік 
народжених у 1919-1921 роках по фонду РАЦС і передав у користування Держархіву. Укладання 
внутрішніх описів до 200 метричних книг для архіву здійснювали 4 користувачі-волонтери (О. 
(Краковський, О.Пєший, та ін.).

3.1. Назви найважливіших фондів, в яких проведено описування документів, удо-
сконалення та перероблення описів, каталогізація

Всього по області проведено описування документів, удосконалення та перероблення 
описів, каталогізація по 25 фондах.

Держархів області – 17 фондів
1. «Новоросійський університет», Ф. 45.
2. «Одеський будівельний комітет», Ф. 59.
3. «Петрієв (Петріашвілі) Василь Михайлович (1842-1908) – хімік, професор Новоросійсько-
го університету [особовий фонд]» (Ф. 163); 
4. «Іван Львович Липа (1865-1923) – суспільно-політичний діяч, лікар, літератор, видавець 
альманаху «Багаття» [особовий фонд]» (Ф. 164); 
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5. «Шугуров Микола Васильович (1843-06.11.1091) - історик, письменник, поет, голова Ні-
жинського повітового суду» (Ф. 165);
6. «Гарріс Едмонд (Едмунд) Генріхович [особовий фонд]», Ф-329.
7. «Благочиніє Арцизького округу Херсонської духовної консисторії (колекція метрич-
них книг відділу реєстрації цивільного стану Арцизького районного управління юстиції 
Одеської області (Ф. 897).
8. «Колекція метричних книг Відділу ДРАЦС по Іванівському району Роздільнянського між-
районного управління юстиції Одеської області (Херсонська духовна консисторія)» (Ф. 905);
9. «Колекція метричних книг Відділу ДРАЦС по Миколаївському району Березівського між-
районного управління юстиції Одеської області (Херсонська духовна консисторія)» (Ф. 922);
10. «Одеський інститут інженерів морського флоту Міністерства морського і річкового 
флоту СРСР» (Р-5397).
11. «Архів управління служби безпеки України в Одеській області» (Ф. Р-8065). 
12. «Сидорський Леонід Семенович (народ. 22.01.1942) - фотохудожник, члена Спілки журна-
лістів України, Спілки фотохудожників України, Спілки кінематографістів України» (Р-8185)
13. «Ніточко Іван Іванович (народ. 15.06.1949 р.) - голова Березівської районної державної 
адміністрації, депутат чотирьох скликань Одеської обласної ради, депутат Березівської ра-
йонної ради [особовий фонд]» (Р-8233); 
14. «Дихан Михайло Дмитрович (25.08.1925–06.07.2006) - історик, суспільний діяч, публіцист, 
професор, академік Балканської Академії наук, учасник Великої Вітчизняної війни» (Р-8237); 
15. «Першина Заїра Валентинівна (23.02.1925-19.05.2003) - доктор історичних наук, профе-
сор» (Р-8273).
16. Кінофонд.
17. Фотофонд.

КУ «Ізмаїльський архів» - 2 фонди
1. «Примарія міста Кілія» (Р-261);
2. «Суворівська районна прокуратура, с. Суворове Одеської області» (Р-1824)

Районні і міські архіви
Описування документів
Проведено описування 
- документів особового походження
Райони: описування документів особового походження не планувалось 
і не проводилось. 
Міста: описування документів особового походження не планувалось  і не проводилось.

фотодокументів:
Райони – описано 88 од.обл. Міста – описано 57 од.обл.
відеодокументів:
Райони і міста – описування відеодокументів не планувалось  і не проводилось.

Удосконаленням описів займались 3 із 26 архівних відділів райдержадміністрацій.
Проведено удосконалення описів: 
Райони:
– удосконалено опис №1 справ фонду  «Сільськогосподарський виробничий коопера-
тив імені Христо Ботєва» с.Задунаївка в кількості 119 справ (Архівний відділ Арцизької 
райдержадміністрації);
– удосконалено опис №1 справ фонду «Кодимська міська рада та виконком» у кількості 
328 справ (Архівний відділ Кодимської райдержадміністрації);
– удосоконалено опис №1 справ фонду «Відділ Держземагенства у Любашівському ра-
йоні» в кількості 103 справи (Архівний відділ Любашівської райдержадміністрації).
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Каталогізація: 
Розробкою традиційного виду науково-довідкового апарату протягом   2016 року займа-

лися  9 з 26 районів області, 4 з 7 міських архівів. Розроблялися переважно фонди виконко-
мів, рад, адміністрацій, сільськогосподасько-виробничих комплексів. Всього опрацьовано: 
райони – 7 фондів, міста – 4 фонди; складено карток: райони - 183, міста - 367. Найактивні-
ше працювали такі районні архівні відділи:

Саратський - 50 карток; Ізмаїльський - 42 картки; Любашівський - 28 карток; Болград-
ський - 19 карток; Великомихайлівський - 17 карток; Кодимський, Зарівський – по 10 кар-
ток; Подільський – 5 карток; Арцизький – 2 картки.

Міські архіви:
Ізмаїл - 160 карток; Подільськ - 120; Теплодар - 75; Білгород-Дністровський - 12.

Райони
Арцизький район - Арцизька міська рада, 56 справ/4 картки
Болградський район - Болградська районна рада , 5 справ/20 карток
Великомихайлівський район - Великомихайлівська районна рада, 30 справ/ 35 карток
Захарівський район - Захарівська  районна рада,10 справ/20 карток
Ізмаїльський   район - Ізмаїльська райдержадміністрація, 60 справ/56 карток
Кодимський район - Кодимська райдержадміністрація, 22 справи/20 карток
Любашівський район - Любашівська районна рада, 30 справ/60 карток
Подільський район -  Бочманівська сільська рада, 10 справ/10 карток
Роздільнянський район - Роздільнянська міська рада, 5 справ/15 карток
Саратський район - Саратська районна рада, 10 справ/50 карток

Міста
Місто Білгород-Дністровський -  Білгород-Дністровська міська рада та виконком, 15 
справ/20 карток
Місто Ізмаїл - Ізмаїльська міська рада та виконком, 90 справ/318 карток
Місто Подільськ - Котовська міська рада та виконком, 26 справ/257 карток
МістоТеплодар - Теплодарська міська рада та виконком, 20 справ/100 карток

3.2. Назви довідково-інформаційних видань, підготовка яких проводилася у звітному 
році; етапи роботи з підготовки видань у звітному році. 

Вийшли з друку 2 видання, підготовлені до друку – 2 видання, здійснювалася робота по 
підготовці 10 видань:

Архів. Історія. Сучасність» (Одеса, 3-4 вересня 2015 р.) – погляд з минулого у майбутнє 
// Архів. Історія. Сучасність.  Випуск 2. Матеріали II Міжнародної науково-практичної 
конференції, присвяченої 95-річчю Державного архіву Одеської області (1920-2015), Одеса, 
3-4 вересня 2015 р. / Одеська обласна держадміністрація, Одеська обласна рада, Держав-
ний архів Одеської області / Ред. кол.: В. В. Левчук (голова) та ін.; Наук. ред. І. В. Сапожни-
ков, Л. Г. Білоусова; Відп. ред, С. Є. Березін; Кол. авторів. – Одеса: Бондаренко М. О., 2016. 
– 444 с. (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області». – Т. XLV).

Урсу Д.П. Университет длиною в жизнь. Путь историка / Д.П. Урсу – Одесса: Бондаренко 
М.А., 2016. – 504 с., 18 илл. (Серія «Праці Державного архіву Одеської області». – Т. XLVI).

Державний архів Одеської області. Фонди особового походження. Путівник. Том I.
Оновлений варіант для серії «Архівні зібрання України» підготовлено у електронному 

форматі (макет) у 2014 році. Протягом 2016 року вносилися корективи, уточнення до назв 
фондів та доповнення щодо фондів, які надійшли у 2015-2016 роках році.  Підготовлено 
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електронний варіант  видання (макет). Вихід з друку  заплановано на 1 квартал 2017 року.

Державний архів Одеської області. Анотований реєстр описів фондів політичних пар-
тій та громадських об’єднань Архіву Одеського обкому Компартії України. 1905 – 1991. 
Спеціальний довідник.

Упродовж  2016 року здійснювалося редагування та внесення уточнень. Підготовлено 
електронний варіант  видання (макет). Вихід з друку  заплановано на 1 квартал 2017 року.

Крім вищезазначеного, Державний архів Одеської області здійснював роботу по підго-
товці ще 10-ти видань: 

Українське село у 1932-1933 роках: Одещина.
Видання, робота над яким велася з 2007 р. спільно з кафедрою України ОНУ ім. І.І. Меч-

никова по підготовці тексту, завершена у 2013 р. Протягом 2015 року силами членів Гро-
мадської ради, зокрема,  науковцями кафедри історії України ОНУ імені І.І. Мечникова, 
на волонтерських засадах здійснювалася додаткова робота по доповненню тексту новими 
матеріалами, звірянню тексту з оригіналами спогадів, редагуванню тощо. Фінансування 
видання на 2015 рік  не відбулося, на 2016 рік фінансування теж не передбачене, тому Дер-
жархів тимчасово виключив це видання з плану роботи на 2016 рік. Включено до плану на 
2017 рік з нагоди відзначення 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років, так як очікується 
фінансування за програмою соціально значущих видань області. Робота на волонтерських 
засадах буде продовжуватися, також ведуться пошуки спонсорів. 

Белоусова Л.Г. Этеристы в документах Государственного архива Одесской области. 
Науково-довідкове видання (стаття, збірник документів, алфавітний список етеристів) 

підготовлено авором-укладачем до макетування. Фінансування виготовлення макету та 
публікація передбачалися за рахунок спонсорських коштів від Греко-Української торго-
вельної палати, але перенесено спонсором на невизначений термін. У зв’язку з виконан-
ням з боку Держархіву запланованих видів робіт, видання виключене з плану Держархіву 
на 2016 рік. Вихід з друку передбачається за умови спонсорської допомоги. 

Державний архів Одеської області. Фонди дорадянського періоду. Путівник. Том II. 
Спеціальний довідник.

Роботу по описуванню фондів завершено. У 2016 р. велася робота по укладанню по-
кажчиків. Виготовлення макету і  видання планується на  2017 р. Перенесення термінів 
пов‘язане з тим, що запланованого на цю роботу  бюджету часу  не вистачило.

Державний архів Одеської області. Фонди періоду тимчасових румунської та німець-
ко-румунської окупацій. 1918-1940, 1941-1944. Путівник. Том III. Спеціальний довідник.

Упродовж 2016 року описано всі фонди 1918-1940 рр. (вик. О.О. Феденко), вносился уточ-
нення і доповнення до анотацій на фонди 1941-1944 років.   Виготовлення макету, укладан-
ня покажчиків і публікація перенесені на 2017 рік.  Перенесення термінів пов’язане з тим, 
що запланованого бюджету часу не вистачило.

Державний архів Одеської області. Фонди політичних партій та громадських об’єднань 
Архіву Одеського обкому Компартії України. 1905 – 1991. Путівник. Том IV. Спеціальний 
довідник.

Упродовж 2016 року продовжувалося описування фондів, внесення уточнень до назв 
фондів. Роботу виконано на 92 %. Публікацію видання перенесено на 2017 рік у зв’язку із 
значним обсягом роботи по уточненню облікових даних.

Державний архів Одеської області. Анотований реєстр описів фондів періоду тимчасових 
румунської та німецько-румунської окупацій. 1918-1940, 1941 – 1944. Спеціальний довідник.
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Упродовж  2016 року продовжквалася робота по  редагуванню, внесенню уточнень до 
назв фондів. Виготовлення макету та публікація видання перенесені на 2017 р. (при наяв-
ності фінансування).
Державний архів Одеської області. Зведений каталог метричних книг. Випуск 3. Бес-
сарабія: Благочинія Кишинівської духовної консисторії та Ізмаїльської єпархії Румун-
ської православної церкви. 1869-1937 (Арцизький, Білгород-Дністровський, Болградський, Із-
маїльський, Кілійський, Ренійський, Саратський, Тарутинський, Татарбунарський райони Одесь-
кої області). Довідник.

Упродовж 2016 року продовжувалося описування фондів.  Роботу по підготовці видання 
виконано на 65%.  На 2017 рік заплановано додаткове описування 118 справ метричних книг 
Бессарабії за 1940 рік, що надійшли до Держархіву у 2016 р. і хронологічно завершили надхо-
дження метрик дорадянського періоду.  Макетування і вихід з друку заплановано на 2017 рік

Державний архів Одеської області, Комунальна установа «Ізмаїльський архів». Зведе-
ний каталог метричних книг. Випуск 4.  Православ’я: Бессарабія (Арцизький, Білгород-
Дністровський, Болградський, Ізмаїльський, Кілійський, Ренійський, Саратський, Тарутинський, 
Татарбунарський райони Одеської області). Довідник.

Упродовж  2016 року здійснювалося описування фондів (виконано на 40 %), яке буде 
продовжене у 2017 році. Макетування  і вихід з друку запланованот на 2017 рік.

3.3. Впровадження в архіві автоматизованих інформаційно-пошукових систем.

Всього по області впроваджено 118 баз даних, з них нових баз даних – 26.
Держархів Одеської області

Укладалося 52 електронні бази даних, з них нових – 26.
Відділ науково-довідкового апарату (6 баз даних, з них 2 поповнених)

1. «Архів Управління служби безпеки України в Одеській області». Ф. Р-8065. Електронний 
варіант опису № 1 (фільтраційні справи громадян за 1942-1955 рр.). Укл. О. Ю.  Штепко. 
18,4 МБ.

2. Архів Управління служби безпеки України в Одеській області. Ф. Р-8065. База даних на 
опис 1а (журнали на фільтраційні справи громадян за 1942-1955 рр. – наявні, винищені, 
передані). Укл. О. Ю. Штепко. 200 КБ.

3. Колекція відділу реєстрації актів цивільного стану Білгород-Дністровського районного 
управління юстиції Одеської області; Ф. 900, оп. 5 – 286 КБ.

4. Колекція відділу реєстрації актів цивільного стану Білгород-Дністровського районного 
управління юстиції Одеської області; Ф. 900, оп. 3 – 35 КБ.

5. Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Кілійського район-
ного управління юстиції Одеської області; Ф. 908, оп. 1 – 46 КБ.

6. Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Кілійського район-
ного управління юстиції Одеської області; Ф. 908, оп. 3 – 37 КБ.

Відділ зберігання та обліку документів (6 поповнених баз даних)
1. База даних «Архівні фонди України» для Центрального фондового каталогу / Укл. 
С.  В.  Виногловська, О. Ю. Штепко, О. О. Солончук. 32,2 МБ
2. Реєстр описів фондів Держархіву Одеської області дорадянського періоду / Укл.  
В. Ю. Алексєєва, С. В. Виногловська; С. Л. Коносевич. 3,1 МБ 
3. Перелік фондів Держархіву Одеської області радянського періоду та періоду незалежнос-
ті/ Укл. С. В. Виногловська, О. А. Корецька, В. К. Січкаренко, О. О. Солончук, О.  Ю.  Штеп-
ко. С. Л. Коносевич. 9,8 МБ
4. Перелік фондів відділів реєстрації актів цивільного стану Одеської області. 1919-1940 рр. 
/ Укл. С. В. Виногловська, С. Л. Коносевич. 178 КБ 
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5. Реєстр журналів бібліотеки Держархіву Одеської області / Укл. О. А. Корецька, В. К.  Січ-
каренко; 431 КБ 
6. Перелік фотографій з фондів Держархіву Одеської області / Укл. В. К. Січкаренко; 2,62 МБ

Відділ формування НАФ (7 баз даних, з них 5 поповнених)
1. Довідки обстеження по результатах комплексних, тематичних та контрольних пере-

вірок діловодних та архівних структурних підрозділів установ, підприємств / Укл. 
Т. В.  Ратушна, Г. Б. Успенська, О. М. Бабко, В. О. Капиджиоглу, Л. І. Лісунець; 3,4 МБ

2. Картотека обліку роботи з юридичними особами – джерелами формування НАФ / Укл. 
Т.В. Ратушна, Г.Б. Успенська, О.М. Бабко, В.О.Капиджиоглу, Л.І Лісунець; 300 КБ

3.  Протоколи засідання ЕПК (витяги з протоколів засідання ЕПК) / Укл. В. О. Капиджио-
глу, О. М. Бабко; 43,2 МБ 

4. Опис кінодокументів Державного архіву Одеської області / Укл. Т. В. Ратушна, Г.  Б. Успен-
ська, О. М. Бабко;

5. Опис фотодокументів Державного архіву Одеської області / Укл. Т. В. Ратушна, Г. Б. Успен-
ська, О. М. Бабко; 30,2 МБ 

6. Опис фонодокументів Державного архіву Одеської області / Укл. Т. В. Ратушна, Г. Б. Успен-
ська, О. М. Бабко;

7. Опис відеодокументів Державного архіву Одеської області / Укл. Т. В. Ратушна, Г. Б. Успен-
ська, О. М. Бабко;

Відділ інформації, використання документів, публікацій та зовнішніх зв’язків 
26 баз даних, в.ч. – 12 нових

1. Перелік документів до виставки «Революційна доба на Одещині. 1917-1920» / Укл. 
С. М.  Герасимова
2. Перелік документів до виставки «Державний архів Одеської області: історія, традиції, 
особистості» /Укл. С. М. Герасимова, Л.  Г. Білоусова (нова)
3. Перелік документів до виставки «Визволення Одеси від фашистських загарбників» / 
Укл. С. Є. Березін.
4. Перелік документів до виставки «До 30-ї річниці Чорнобильської трагедії» / Укл. С.Є. 
Березін
5. Перелік документів до виставки «Герої Одещини» / Укл. С. Є. Березін.
6. Перелік документів до виставки «До Дня Конституції України». / Укл. С. Є. Березін
7. Перелік документів до он-лайн виставка «До Дня Незалежності України» / Укл. С. Є. Березін
8. Перелік документів до виставки «Плани Одеси. 1784-1894 рр.» / Укл. А. В.  Скальський
9. Перелік документів до виставки «Вони народилися в Одесі…» / Укл. О. В. Мартиненко (нова)
10. Перелік документів до виставки «До Дня Партизанської Слави»/ Укл. С. Є. Березін
11. Перелік фотодокументів до виставки «Пам’ять Одещини» / Укл. С. Є. Березін
12. Перелік документів до виставки «Одеська область 1932-1933» / Укл. О. В. Мартиненко
13. Перелік документів до виставки «Друковані видання і публікації Державного архіву 
Одеської області» / Укл. С. Є. Березін
14. Перелік документів до виставки «Як Бродська синагога стала архівом» / Укл. С. М. Ге-
расимова (нова)
15. Перелік документів до виставки «Тисячі поцілунків» / Укл. С. М. Герасимова, Г. М. Па-
ніван (нова)
16. Перелік документів до виставки «Жінка в історії» / Укл. С. М. Герасимова, Г. М. Паніван (нова)
17. Перелік документів до виставки «Дні В. Жаботинського в Одесі» / Укл. Л. Г. Білоусова, 
О.В. Мартиненко (нова)
18. Перелік документів до виставки «Шевченко і Одеса» / Укл. Л. Г. Білоусова, О. В. Марти-
ненко, С. Є. Березін
19. Перелік документів до виставки «Гумор та сатира - характер одеситів» / Укл. С. М. Ге-
расимова, Г. М. Паніван (нова)



одеські архіви. інформаційний бюлетень. випуск XX, 2016

47

20. Перелік документів до виставки-презентації «Дипломатична Одеса в архівних документах» 
до конференції «Дипломатичні архіви як історичне джерело» / Укл. Л. Г. Білоусова (нова)
21. Перелік документів до виставки-презентації «Одеса в період румунсько-німецької оку-
пації 1941-1944» / Укл. С. М. Герасимова, Г. М. Паніван (нова)
22. Перелік документів до виставки «До 150-річчя від дня народження Михайла Грушев-
ського» (29 вересня 2016 р.) / Укл. Л. Г. Білоусова, О. В. Мартиненко, С. Є. Березін (нова)
23. Перелік документів до виставки «Музейна ніч» / Укл. Л. Г. Білоусова, С. М. Герасимова (нова)
24. Перелік документів до виставки «Холокост в Одесі» / Укл. Л. Г. Білоусова, О. В. Марти-
ненко (нова)
25. Перелік документів до виставки «До 25-ї річниці Всеукраїнського референдуму та під-
твердження Акту проголошення незалежності України» / Укл. О. В. Мартиненко, С. М. Ге-
расимова, В.П. Деречіна (нова)

Бази даних, укладені користувачами Держархіву
на волонтерських засадах (7 нових баз даних)

1. Іменний покажчик народжених за фондом Одеського відділу РАЦС за 1919 – 1921 роки . 
Укл. Е. В. Менц (нова).
2. Опис Фонду користування на оцифровані справи ф. 6 «Попечительний комітет про іно-
земних поселенців Південного краю Росії. Укл. О. М. Келєр (нова). 89 КБ. Оцифровано 55 
справ, 54,4 ГБ (нова)
3. Внутрішні описи до метричних книг Херсонської духовної консисторії. Укл. 
4. Електронний опис справ фонду 333 «Одеське відділення Російського технічного товари-
ства». Укл. Т. В. Биханова. 632 КБ (нова)
5. Електронний опис справ фонду 2 «Канцелярія одеського градоначальника», опису 3 ( 
Господарський стіл) – справи 1 – 1807 . Укл. А. Саханенко. 2,3 МБ (нова)
6. Іменні покажчики до фондів навчальних закладів. Укл. Ю. В. Прокоп. 11,6 МБ (нова)
7. Внутрішні описи до метричних книг Херсонської духовної консисторії. Укл. А. В. Пиво-
вар, О.І. Пєший. 71,9 МБ (нова)
8. Опис креслень у фондах банків (ф. 249). Укл. А.В. Пивовар. 802 КБ (нова)

Районні і міські архівні установи

Оновлено 66 електроних баз даних: усі архівні відділи райдержадміністрацій, міських 
рад та трудові архіви доповнили електронні бази даних, що включають повні переліки 
фондів станом на 01.01.2017 р. з такими відомостями: номер фонду і дата його прийняття в 
архів, назва фонду (попередня назва фонду), хронологічні рамки фонду, кількість справ у 
фонді всього, номери описів та їх хронологічні рамки, кількість справ за описом, адреса та 
відомості про наявність фондоутворювача, відомості про місце зберігання частини фонду, 
реорганізацію установи та ін. Бази даних постійно оновлюються та в кінці року надаються 
Державному архіву області.

Усі архівні відділи райдержадміністрацій, міських рад та трудові архіви області онови-
ли, доповнили матеріали для своїх ВЕб-сторінок - 66 інформаційних блоків.

4. Формування Національного архівного фонду. Експертиза
цінності документів. Організація зберігання НАФ в архівних

підрозділах установ, підприємств і організацій.

Пріоритетним напрямком роботи 2016 року був контроль за діловодством та станом відо-
мчих архівів 224-х установ – джерел комплектування НАФ у зв’язку з підготовкою до переходу на 
електронний документообіг.
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Держархів прийняв активну участь у формуванні фондів, що передавалися в Держархів у зв’язку 
з  управлінською реформою Одеської обласної державної адміністрації: у процесі ліквідації 
та реорганізації всіх департаментів та управлінь адміністрації  проводились постійні консульта-
ції діловодних служб з питань упорядкування документів та передачі їх на державне зберігання. Та-
кож Держархів проводив постійні консультації діловодних служб  міських та районних управліннь 
юстиції у зв’язку з їх ліквідацією 

Продовжено роботу відповідно до  Зведеного плану-графіку на 2012-2016 роки першочергово-
го приймання на постійне зберігання документів, що зберігаються в установах – джерелах комп-
лектування державних архівних установ, архівних відділів міських рад понад встановлені строки. 
Проблемою залишається робота з акціонерними товариствами-джерелами комплектування, які  
знаходяться я в стані ліквідації і фактично припинили діяльність, в зв’язку з чим доступ до до-
кументів НАФ є обмеженим. 

Особлива увага приділялася поповненню НАФ різноманітними видами документації, зокрема, 
фондами особового походження: поповнено фонд доктора історичних наук, письменника, члена 
Національної спілки журналістів України, члена міжнародного союзу літераторів Росії Мельни-
ка  І. К.; прийнято фонди: Морозова О. В. - учасника Великої Вітчизняної війни, капітана далекого 
плавання;, Розенбойма О. Ю. краєзнавця, журналіста, члена історико-топонімічної комісії Одесь-
кої міської ради; сімейного фонду «Лісенки – архітектори, діячі української науки та культури»;  
Дихана М. Д., професора, доктора історичних наук. Суттєво поповнилися фонди фотодокумен-
тами, що надійшли від відомих одеських фотохудожників Л. Сидорського і О. Владимирського  не 
тільки на паперових носіях, а й в електронному (цифровому) виді.

У 2016 р. Держархівом продовжено роботу з Одеським національним медичним університетом 
щодо передачі на постійне зберігання особових справ студентів  університету за 1920-1941 роки, 
результатом цієї роботи став опис  справ постійного зберігання за вище зазначені роки, передачу 
справ заплановано на 2017 рік. Здійснювалася робота з перегляду та експертизи цінності довоєнних 
справ Одеського національного морського університету за 1928-1944 роки та їх приймання складу 
НАФ, як цінного генеалогічного джерела, складено опис справ постійногозберігання  за 1930-1943 
роки та прийнято на державне зберігання документи за вищезазначеним описом.

За ініціативи керівництва архіву та громадської ради при архіві  створено новий фонд-колекцію 
«Народний архів», який формувався за участю  громадськості матеріалами з особистих та сі-
мейних архівів одеситів. Також створено фонд-колекцію «Одещина в АТО: спогади, свідчення, 
фотографії».

У 2016 році описано та прийнято колекцію документації по виборах президента України, 
народних депутатів України, голів та депутатів місцевих рад, проведення референдумів 
за 2015 рік.

Продовжувалося приймання книг записів актів громадянського стану від відділів ДРАЦС, 
які є особливо запитуваними громадянами у зв’язку з активізацією генеалогічних досліджень та 
міграційними процесами. 

Упродовж 2016 року проведено 11 засідань ЕПК, на яких розглядалися питання  удосконалення 
описів фондів відділів ДРАЦС, приймання особових фондів, стану упорядкування і зберігання до-
кументів в установах джерелах формування НАф та ін. 

Відповідно до наказу Укрдержархіву від 29.12.2011 № 139 «Про вжиття заходів щодо упорядку-
вання та приймання документів НАФ на постійне зберігання, що знаходяться в архівних підроз-
ділах підприємств, установ і організацій понад встановлені строки» Державним архівом Одеської 
області в 2012 році складено графік першочергового приймання документів НАФ на постійне збері-
гання, що знаходяться в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій  понад встановле-
ні строки, згідно якому передбачено передавання до Держархіву 40628 справ постійного зберігання 
із 92 установ – джерел комплектування НАФ за 2012-2016 роки. За цей період часу передали доку-
менти 105 установ та відділів  ДРАЦС в кількості 33209 справ. 

Питання якісного складу  фондів та формування НАФ за активною участю громадськості ши-
роко піднімалися Держархівом у ЗМІ на прес-конференціях і брифінгах.
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4.1. Кількість погоджених архівом положень про архівні підрозділи, діловодні 
служби, експертні комісії, інструкцій з діловодства. Кількість погоджених архівом номен-
клатур справ підприємств, установ і організацій-джерел комплектування архівів, окре-
мо  – кількість погоджених номенклатур справ інших підприємств, установ і організацій.

Кількість погоджених архівом положень про архівні підрозділи, діловодні служби, екс-
пертні комісії, інструкцій з діловодства

Держархів :
10 Положень про архівні підрозділи.
4 Положення про діловодні служби
19 Положень про ЕК;
11 Інструкцій з діловодства;

Архівними відділами райдержадміністрацій:
21 Інструкція з діловодства;
34 Положення про Експертні Комісії;
7 Положень про архівні підрозділи.

Архівними відділами міських рад:
3 Інструкції з діловодства;
16 Положень про ЕК,
16 Положень про архівні підрозділи 

Кількість погоджених архівом номенклатур справ підприємств, установ і організа-
цій-джерел комплектування архівів, окремо – кількість погоджених номенклатур справ 
інших підприємств, установ і організацій.

• Держархів - 41 номенклатура на 26690 статей, з них:
25 номенклатур справ організацій - джерел комплектування та 
16 номенклатур справ організацій, які не є джерелами комплектування архіву 

• Архівні відділи райдержадміністрацій - 105 номенклатур, з них:
71 номенклатура справ організацій - джерел комплектування архівних відділів райдер-

жадміністрацій на 12896 статей
34 номенклатури справ організацій, які не є джерелами комплектування архівних відді-

лів на 4777 статей.

• Архівні відділи міських рад - 26 номенклатур, з них:
14 номенклатур справ організацій - джерел комплектування архівних відділів міських 

рад на 3071 статей та 
12 номенклатур справ організацій, які не є джерелами комплектування архівних відді-

лів міських рад на 2491 статей.

4.2. Кількість здійснених комплексних, тематичних та контрольних перевірок 
роботи з документами в установах, організаціях і підприємствах.   

Держархів здійснив 43 перевіряння (100%): 

- 16 комплексних (план – 16, виконання – 100 %), 
- 13 тематичних (план – 13, виконання – 100 %), 
- 14 контрольних (план – 14, виконання – 100 %)  

Перевіряння проводились в таких установах: 
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський національний морський університет
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Господарський суд Одеської області
Департамет фінансів ОДА
Морехідний коледж технічного флоту НУ «ОМА»
Одеський державний екологічний університет
Одеський інститут фінансів Українського державного університету та міжнародної торгівлі
Одеський технічний коледж ОНАХТ
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області
Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного
КУ «Одеське обласне бюро судово-медичної експертизи»
Державний вищий навчальний заклад «Одеський державний коледж економіки, права та готельно-
ресторанного бізнесу»
Державна служба з контролю якості лікарських засобів в Одеській області та інш.

Районні і міські архівні установи

Протягом 2016 року архівними установами районів та міст обласного значення здійсне-
но 166 перевірок, з них:

Райони:
31 комплексна, 76 тематичних та 19 контрольних перевірок
Міста:
25 комплексних, 4 тематичні та 11 контрольних перевірок.
 
Найкращі показники по перевіркам:

- комплексні:
Райони: Саратський - 7;
Міста: Одеса - 20.
          
- тематичні:
Райони:Овідіопольський - 20;
Міста: Подільськ –2.         

- контрольні:
Райони: Кілійський – 4.

Міста: Одеса  - 4.

Архівними відділами райдержадміністрацій здійснено:

Комплексні перевірки 

• Ананьївський район-1
— Ананьївської міської ради

• Болградський район-2
— відділу культури Болградської райдержадміністрації;
—  управління ветеринарної медицині в Болградському районі 

• Великомихайлівський район-1
— Гребениківської сільської ради

• Захарівський район-4
— Управління агропромислового розвитку Фрунзівської райдержадміністрації;
— Управління соціального захисту населення Фрунзівської райдержадміністрації;
— Відділу культури Фрунзівської райдержадміністрації;
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— Фінансового управління Фрунзівської райдержадміністрації
Іванівський район-3

— Білчанської сільської ради;
— Червонознамянської сільської ради;
—  відділу освіти Іванівської райдержадміністрації

• Ізмаїльський район-2
— Ларжанської сільської ради;
— Лощинівської сільської ради

• Кодимський район-2
— Писарівської сільської ради;
— Будеївської сільської ради;

• Любашівський район-2
— Любашівської райдержадміністрації; 
— Управління державної казначейської служби України у Любашівському районі

Окнянський район-4
— Управління ветеринарної медицини у Красноокнянському районі;
— Красноокнянського районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді;
— Управління агропромислового розвитку Красноокнянської райдержадміністрації;
— Сектору у справах сім`ї, молоді та спорту Красноокнянської районної державної 

адміністрації
• Ренійський район-2

— Ренійської гімназії Ренійської районної ради;
— Орлівської загальноосвітньої школи

• Савранський район-2
— Управління агропромислового розвитку Савранської районної державної адміні-

страції;
— управління освіти, молоді та спорту Савранської райдержадміністрації

• Саратський район-7
— Забарівської сільської ради;
— Кривобалківської сільської ради
— Миколаївка-Новоросійської сільської ради;
— Міняйлівської сільської ради;
— Ройлянської сільської ради;
— Старосільської сільської ради;
— Фараонівської сільської ради

• Татарбунарський район-1
— Кочкуватської сільської ради

Тематичні перевірки:
• Арцизький район - 3

— Виноградівської сільської ради;
— Веселокутської сільської ради;
— Кам’янської сільської ради.

• Березівський район-2
—  Ряснопільської сільської ради;
—  Степанівської сільської ради

• Болградський район - 4
— управління юстиції в Болградському районі;
— Дмитрівської сільської ради;
— Червоноармійської сільської ради:
— Владиченської сільської ради.
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• Іванівський район - 1
— Петрівської селищної ради

• Ізмаїльський район - 2
—  Кам’янської сільської ради;
—  Новонекрасівської сільської ради

• Кодимський район - 5
— Загнітківської сільської ради;
— Крутівської сільської ради;
— Лабушненської сільської ради;
— Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю    «Івашківське»  

с. Івашків;
—  Смолянської сільської ради. 

• Лиманський район - 3
— Райкому профспілки працівників сільського господарства»;
— Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю  «Комінтернів-

ська птахофабрика»;
— Державної податкової інспекції у Лиманському районі

• Подільський район - 4.
— Бочманівської сільської  ради;
— Станіславської сільської ради;
— Косівської  сільської ради;
— Мардарівської сільської ради.

• Миколаївський район -3
— Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Надія Украї-

ни»;
— Новопетрівської сільської ради;
— Стрюківської сільської ради.

• Овідіопольський район - 20
— Овідіопольської селищної ради;
— Аванградівської селищної ради;
— Барабойської сільської ради;
— Великодолинської селищної ради;
— Дальницької сільської ради;
— Доброолександрівської сільської ради;
— Йосипівської сільської ради;
— Калаглійської сільської ради;
— Кароліно-Бугазької сільської ради;
— Мар’янівської сільської ради;
— Миколаївської сільської ради;
— Молодіжненської сільської ради;
— Надлиманської сільської ради;
— Новоградківської сільської ради;
— Новодолинської сільської ради;
— Петродолинської сільської ради;
— Прилиманської сільської ради;
— Роксоланівської сільської ради;
— Суходолинської сільської ради;
— Таїровської селищної ради.
• Роздільнянський район - 1
— Роздільнянського районного центру зайнятості
• Савранський район - 3
— відділу реєстрації актів цивільного стану Савранського районного управління юс-
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тиції;
— Неділківської сільської ради;
— Савранського районного споживчого товариства

• Саратський район – 17
— Долинської сільської ради; 
— Зорянської сільської ради; 
— Кулевчанської сільської ради;
— Мирнопільської сільської ради
— Михайлівської сільської ради; 
— Надеждинської сільської ради;
— Плахтіївської сільської ради; 
— Розівської сільської ради; 
— Сергіївської сільської ради; 
— Ярославської сільської ради;
— відділу культури Саратської райдерадміністрації;
— відділу освіти Саратської райдерадміністрації;
— Саратська міжрайонна податкова інспекція;
— управління агропромислового розвитку Саратської райдерадміністрації;
— управління Пенсійного фонду в Саратському районі;
— управління юстиції в Саратському районі
— фінансового управління Саратської райдержадміністрації.

• Татарбунарський район - 1
—  Трапівської сільської ради.

• Ширяївський район - 7
— Держземагентства у Ширяївському районі;
— Миколаївської сільської ради;
— Ширяївської райдержадміністрації; 
— Управління агропромислового розвитку Ширяївської райдержадміністрації;
— відділу культури Ширяївської райдержадміністрації;
— Ширяївської селищної ради;
— Управління соціального захисту населення Ширяївської райдержадміністрації 

Контрольні перевірки:

• Ананьївський район - 1
— Ананьївської Першої сільської ради

• Біляївський район - 2
— Управління ветеринарної медицини у Біляївському районі;
— Біляївська районна державна лікарня ветеринарної медицини;
— Управління державної казначейської служби у Біляївському районі

• Ізмаїльський район - 2
— управління агропромислового розвитку Ізмаїльської райдержадміністрації ;
— фінансового управління Ізмаїльської райдержадміністрації 

• Кілійський район - 4
— Державного підприємства «Морський торговельний порт «Усть-Дунайськ» м. Вилкове;
— Кілійського районного управління юстиції;
— Управління Держпаного казначейства у Кілійському районі;
— Кілійської райдержадміністрації.

• Кодимський район - 1
— Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю  «Промінь» с. 

Лисогірка.
• Миколаївський район - 1
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— відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації .
• Ренійський район  - 2 

— відділу статистики у Ренійському районі; 
— відділу культури Ренійської райдержадміністрації

• Савранський район - 2
— Савранської загальноосвітньої школи I-III ступенів;
— управління Держпродспоживслужби у Савранському районі.

• Татарбунарський район - 1
— Дивізійської сільської ради.

Архівними відділами міських рад здійснено:

Комплексні перевірки:

• місто Одеса - 20
— департаменту комунальної власності Одеської міської ради;
— управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;
— управління капітального будівництва Одеської міської ради;
— управління дорожнього господарства Одеської міської ради;
— управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської 

міської ради;
— управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради;
— інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради;
— служби у справах дітей Одеської міської ради;
— управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради;
— департаменту культури та туризму Одеської міської ради;
— департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
— департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради;
— департаменту освіти та науки Одеської міської ради;
— департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради;
— департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради;
— департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради;
— департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської 

ради;
— департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронни-

ми органами Одеської міської ради;
— управління реклами Одеської міської ради;
— управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської місь-

кої ради.
• місто Білгород-Дністровський - 1

— Білгород-Дністровького морського торговельного порту
• місто Подільськ - 1

— Котовського міжрайонного управління юстиції;
• місто Южне - 3

— управління статистики Южненської міської ради;
— Управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської 

ради;
— фінансового управління Южненської міської ради

Тематичні перевірки:

• місто Білгород-Дністровський - 1
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— Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції
• місто Подільськ - 2

— відділу освіти Котовської міської ради;
— Подільської  міської організації профспілки працівників освіти і науки України
— місто Южне - 1
— Южненської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів 

України» 

Контрольні перевірки:

• місто Одеса - 4
— управління реклами Одеської міської ради;
— Комунального підприємства «Міське агентство з приватизації житла»;
— Комунальної установи «Зоологічний парк культури»;
— Відділу освіти Київської районної адміністрації

• місто Білгород-Дністровський - 1
— Сергіївської селищної ради

• місто Ізмаїл - 2
— Музею О.В.Суворова;
— Приваатного акціонерного товариства  «Дунайсудноремонт»

• місто Подільськ - 1
— Подільської об’єднаної державної податкової інспекції

• місто Южне - 3
— Державної податкової інспекції у місті Южному;
— Южненської міської ради та виконкому;
— Южненського міського управління юстиції.

4.3. Проведення нарад, семінарів із працівниками діловодних служб і архівних 
підрозділів, їхня тематика

Держархів – проведено 9 семінарів та лекцій (план – 9, виконання – 100%) за темами: 

«Упорядкування документів з особового складу та складання описів справ з кадрових пи-
тань» для Міського управління юстиції 

«Складання номенклатури справ. Формування та передавання справ в архів установи» для 
Одеської національної наукової бібліотеки

 «Експертиза цінності, впорядкування та складення описів на документи постійного стро-
ку зберігання та з кадрових питань (особового складу)» для секретірів, головних спеціаліс-
тів працівників апарату суду та для кадрових працівників апарату суду при  Одеському 
регіональному відділенні Національної школи суддів України (2 рази проводили)

 «Експертиза цінності, впорядкування та складення описів на документи постійного стро-
ку зберігання та з кадрових питань (особового складу)» для секретарів селищних рад при 
Одеському регіональному інституті Державного управління (2 рази проводили)

 «Експертиза цінності, впорядкування та складення описів на документи постійного стро-
ку зберігання та з кадрових питань (особового складу)» для Головного управління Дер-
жпраці в Одеській області та Одеської національної академії харчових технологій

«Упорядкування архівних документів та формування особових фондів» для Одеської на-
ціональної наукової бібліотеки
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Районні і міські архівні установи

Протягом 2016 року керівниками архівних відділів райдержадміністрацій проведено 
26  семінарів, керівниками архівних відділів міських рад проведено 10 семінарів.

Райони
Семінари організували 16 з 26 архівних відділів райдержадміністрацій: 
4 семінари - архівний відділ Ренійської райдержадміністрації;
по 3 семінари - архівні відділи Болградської та Кодимської райдержадміністрацій;
по 2 семінари - архівні відділи Великомихайлівської, Подільської, Саратської райдержад-
міністрацій;
по 1 семінару – архівні відділи Ананьївської, Арцизької, Березівської, Білгород-Дністров-
ської, Біляївської, Ізмаїльської, Любашівської, Овідіопольської, Окнянської, Савранської 
райдержадміністрацій.

Міста
Семінари організували 5 з 7 архівних відділів міських рад: 
4 семінари - архівний відділ Подільської міськоїради;
3 семінари - архівний відділ Теплодарської міської ради;
2 семінари – архівний відділ Чорноморської міської ради;
по 1 семінару – архівні відділи Білгород-Дністровської та Южненської міських рад.

26 практичних семінарів проведені керівниками  
архівних відділів райдержадміністрацій на теми:

1. Семінар-нарада з фондоутворювачами на тему: «Організація діловодства в устано-
ві» 30 вересня 2016 року (Ананьївський район) 

2. Семінар-навчання із обраними вперше секретарями сільських рад на тему: «Упо-
рядкування управлінської документації, складанні описів» серпень 2016 року (Ар-
цизький район)

3. Семінар з головами та секретарями районної, міської, селищної та сільських вибор-
чих дільниць на тему: «Описування справ виборчої документації постійного, тим-
часового та особового складу з послідуючим затвердженням ЕПК Державного архіву 
області» (Березівський район)

4. Семінар-навчання з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних 
та архівних служб установ та організацій району натему: «Основні положення Пра-
вил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, 
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»
8 листопада 2016 року (Білгород-Дністровський район)

5. Семінар-нарада з працівниками діловодних та архівних служб «Про порядок скла-
дання номенклатури справ» 22 лютого 2016 року (Біляївський район)

6. Семінар навчання з відповідальними за архівну справу в відділі Держгеокадастру у 
Болградському районі, та управліннях: фінансовому райдержадміністрації, ветме-
дицини, юстиції в Болградському районі на тему: «Проведення експертизи цінності 
документів та формування справ документів НАФ та з особового складу» 05 лютого 
2016 року (Болградський район)

7. Семінар з секретарями сільських рад району на тему: «Організація архівної справи 
в радах» 12 квітня 2016 року (Болградський район)

8. Семінар - навчання з відповідальними за архівну справу в міськсільвиконкомах на 
тему: «Складання номенклатури справ на 2017 рік» 10 листопада 2016 року (Бол-
градський район)
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9. Семінар з секретарями сільських та селищних рад на тему: «Ведення номенклатур 
справ, упорядкування та формування документів» 21 січня 2016 року (Великоми-
хайлівський район)  

10. Семінар з секретарями сільських та селищних рад  на тему: «Упорядкування та фор-
мування документів» 16 серпня 2016 року (Великомихайлівський район)  

11. Семінар-навчання для секретарів сільських рад на тему: «Упорядкування докумен-
тів та складання описів  справ» 12 липня 2016 року (Ізмаїльський район)

12. Семінар-навчання з працівниками, відповідальними за ведення архівної справи і діло-
водства в установах і організаціях району на тему: «Робота установ, організацій щодо 
складання паспортів архівних підрозділів» 26 листопада 2015 року (Кодимський район)

13. Семінар-навчання з працівниками, відповідальними за ведення архівної справи і ді-
ловодства в установах і організаціях району на тему: «Ведення обліку архівних доку-
ментів установ, організацій і підприємств, змін щодо нормативно-методичного за-
безпечення  роботи експертної комісії установи та порядку проведення експертизи 
цінності документів» 25 лютого 2016 року (Кодимський район)

14. Семінар-навчання з працівниками, відповідальними за ведення архівної справи і діло-
водства в установах і організаціях району на тему: «Забезпечення збереженості архівних 
документів установ, організацій і підприємств» 26 травня 2016 року (Кодимський район)

15. Семінар-навчання з працівниками Любашівської об'єднаної державної податкової 
інспекції на тему: «Підготовка документів до передачі в архів у зв'язку з ліквідацією 
установи» 21 квітня 2016 року (Любашівський район)

16. Семінар-навчання з посадовими особами, секретарями сільських, селищних рад, 
працівниками райдержадміністрації за темою: «Впровадження Правил організації 
діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах міс-
цевого самоврядування, на підприємствах,в установах і організаціях, затверджених 
Наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5». 
26 лютого 2016 року (Овідіопольський район)

17. Семінар-нарада з секретарями сільських рад та діловодами установ та орнаізації ра-
йону   на тему: «Підведення підсумків 2016 року та планування на 2017 рік. Зміни у 
законодавстві» 20 грудня 2016 року (Окнянський район)

18. Семінар-навчання з секретарями сільських рад,працівниками райдержадміністра-
ції за темою: «Впровадження «Правил організації діловодства та архівного збе-
рігання документів у державних органах,органах місцевого самоврядування,на 
підприємствах,в установах і організаціях, затверджених Наказом Міністерства юс-
тиції України від 18.06.2015р. № 1000/5» в процесі роботи впродовж ділового року» 
12 лютого 2016 року (Подільський район)

19. Семінар-навчання з секретарями сільських рад,працівниками райдержадміністра-
ції за темою : «Про проведення анкетування юридичних осіб-джерел формування 
НАФ з метою вивчення стану впровадження електронного документообігу (СЕД), 
наявності електронних документів, їх відповідності вимогам Порядку роботи з 
електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архів-
не зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 
№  886/5» 14 квітня 2016 року (Подільський район)

20. Семінар-навчання з працівниками Ренійського районного управління юстиції на 
тему «Складання описів справ постійного зберігання, тимчасового зберігання  та 
з особового складу. Порядок списування справ тимчасового зберігання» 30 травня 
2016 року(Ренійський район)

21. Семінар-нарада з секретарями та діловодами органів місцевого самоврядування на 
тему «Складання номенклатури справ» 28 червня  2016 року(Ренійський район)
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22. Семінар–навчання з працівниками управління Ветеринарної медицини у Реній-
ському районі на тему «Ведення архівної справи та діловодства. Складання описів 
справ постійного зберігання, тимчасового зберігання і з особового складу та порядку 
списування справ тимчасового зберігання» 25 липня 2016 року (Ренійський район)

23. Семінар-навчання з працівниками Державної податкової інспекції у Ренійському районі 
ГУ ДФС в Одеській області на тему «Упорядкування архівних документів: складання опи-
сів справ постійного зберігання, тимчасового зберігання і з особового складу та порядку 
списування справ тимчасового зберігання» 04 серпня 2016 року (Ренійський район)

24. Семінар з відповідальними за архів  підприємств, установ, організацій на тему: 
«Впровадження в практику нових Правил організації діловодства та архівного збері-
гання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на під-
приємствах, в установах і організаціях» 13 жовтня 2016 року (Савранський район)

25. Семінар з керівниками діловодних служб організацій та підприємств на тему: «Скла-
дання номенклатур справ» 19 січня 2016 року (Саратський район)

26. Семінар з керівниками діловодних служб організацій та підприємств на тему: «Скла-
дання описів справ» 9 червня 2016 року (Саратський район)

Проведено 10 практичних семінари керівниками архівних відділів міських рад:
1. Семінар з працівниками архівних установ підприємств, закладів міста на тему: «Робота 

з архівними документами – облік» 6 червня 2016 року (місто Білгород-Дністровський)
2. Навчально-методичний семінар з працівниками діловодних служб організацій та 

установ міста на тему: « Практичні поради для працівників, відповідальних за ді-
ловодство та архів установ, підприємств і організацій з питань організації роботи з 
електронними документами у діловодстві та їх передавання на архівне зберігання» 
8 лютого 2016 року (місто Подільськ)

3. Семінар-навчання з працівниками, відповідальними за ведення архівної справи і ді-
ловодства в установах і організаціях міста на тему: «Питання складання описів справ  
установ і організацій міста тимчасового зберігання та з кадрових питань (особового 
складу) та порядку списування справ тимчасового зберігання» (20 травня 2016 року 
(місто Подільськ)

4. Навчально-методичний семінар з працівниками діловодних служб організацій та уста-
нов міста на тему: «Виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного 
та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 р., Постанови Верховної Ради України «Про 
перейменування деяких населених пунктів» від 12.05.2016 р. та рішення Котовської місь-
кої ради «Про перейменування Котовської міської ради, її виконавчого комітету та ви-
конавчих органів ради» від 09.06.2016 р.» 14 червня 2016 року (місто Подільськ)

5. Семінар-навчання з працівниками, відповідальними за ведення архівної справи і ді-
ловодства в установах і організаціях міста на тему: «Порядок видачі довідок соціаль-
но-правового характеру» 2 листопада 2016 року (місто Подільськ)

6. Семінар з начальниками та спеціалістами структурних підрозділів виконкому на 
тему: «Про список №1 юридичних осіб-джерел формування НАФ, які передають до-
кументи до Теплодарського міського архіву» 29 лютого 2016 року (місто Теплодар)

7. Семінар з начальниками та спеціалістами структурних підрозділів  та апарату викон-
кому на тему: «Описи справ постійного зберігання, номенклатура справ виконавчого 
комітету Теплодарської міської ради» 12 травня 2016 року (місто Теплодар)

8. Семінар з начальниками та спеціалістами структурних підрозділів  виконкому на 
тему: «Здача документів до архівного відділу у 2016 році» 31 жовтня 2016 року (місто 
Теплодар)
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9. Семінар з працівниками діловодних служб апарату та відділів  Іллічівського міськви-
конкому на тему: 9 червня 2016 року (місто Чорноморськ)

10. Семінар з працівниками діловодних служб установ міста Іллічівска на тему: «Новації 
у сфері діловодства та архівної справи» 29 серпня 2016 року (місто Чорноморськ)  

5. Використання інформації документів НАФ

У 2016 р. продовжувалася практика підготовки документальних та он-лайн виставок на ак-
туальні теми – до державних свят, з історії України, Другої Світової війни, роковин Чорнобиль-
ської трагедії, історії  дипломатії та міжнародних відносин

Державний архів області упродовж 2016 р. активно співпрацював із ЗМІ, використовуючи 
різні напрямки інформування громадськості. Практикувалися виступи на телебаченні архівістів 
спільно з дослідниками, популяризація генеалогічних досліджень, зустрічі з науковцями, зокрема, з 
представниками іноземних наукових інституцій, результати архівної практики студентів. Ін-
формацію про архів оприлюднювали 20 засобів масової інформації: Одеська обласна державна теле-
радіокомпанія «38-й канал»; ТРК «Град», ТРК «Одеса», ТК «Первый городской», «ГЛАС», «А 1», 
Інтернет-видання «Рупор Одессы», ДТК«Думская ТV»,  ТРК «РИО», ТРК «7 канал» та ін.

Взаємодія з громадськістю в інформаційному просторі набула у 2017 році нових обертів. 
Голова Громадської ради Л.В. Ковальчук продовжила організацію громадськості та депутутського 
корпусу для вирішення проблемних питань архівної галузі спільно з Державним архівом Одеської 
області. З  метою  відкритого  інформування суспільства  про стан і нагальні проблеми архівної 
справи Громадська рада  проведено 10 засідань.

22 лютого 2016 року, на підтримку Одеського архіву, широка громадськість міста провела загальні 
збори на історичному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, де сфор-
мувала координаційний орган. Представники архівних установ України, навчальних закладів, бібліотек, 
музеїв, інших українських та міжнародних культурно-освітніх інституцій, політиків, засобів масової 
інформації і всі небайдужі громадяни висловили свою думки з приводу долі Одеського архіву. Для захисту 
Національного архівного фонду, колективу архіву, інтересів громадян та установ, була сформована Гро-
мадська ініціатива «Друзі архіву». Головою об’єднання була обрана Лідія Всеволодівна Ковальчук – канди-
дат філологічних наук, доцент, директор Міжнародного Академічного центру, голова громадської ради 
при Держархіві; заступниками голови стали Світлана Володимирівна Овчаренко, доктор філософських 
наук Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, та 
Сергій Миколайович Єрмошкін, PhD, філолог, правник, голова правління Одеського ромського конгресу, 
заступник голови Громадської ради при Держархіві. Було вироблено план дій щодо захисту архіву та 
надання цій відомій на міжнародному просторі державній установі гідного приміщення для забезпечення 
виконання Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи».

Держархів і громадськість широко висвітлювали питання у засобах масової інформації, зокрема, у 
соціальних мережах, на радіо та телебаченні. Архівістами проведено 12 прес-конференцій, підготов-
лено 150 телепередач (інтерв’ю), також більше 300 сюжетів засоби масової присвятили проблемам  
архіву. Матеріали оперативно оприлюднювалися на офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської 
області. Питання невирішеності владою багаторічної проблеми по переміщенню установи з аварійної 
будівлі колишньої Бродської синагого до нового приміщення, обладнаного за сучасними міжнародними 
стандартами архівної справи, залишається у центрі уваги громадськості в Україні та за кордоном.

Продовжується плідна багаторічна співпраця Держархіву з ТРК «Град», яка висвітлює всі за-
ходи архіву та події, починаючи з 1994 року. У 2016 р. вийшло 32 присвячених архіву телесюжети 
з найбільшою серед інших телеканалів частотою виходів в ефір - це новини, спеціальні репортажі, 
програми «Тема дня», «Итоги с Еленой Астрахович» та ін.

Держархів, Телерадіокомпанія «Град» і Громадська ініціатива «Друзі Архіву» представили у 
2016 році новий спільний телевізійний проект «Архівна Одіссея». Серія телепередач присвячена 
маловідомим сторінкам історії Одеси та регіону, що знайшли своє відображення в унікальних доку-
ментах з фондів Державного архіву Одеської області. Про власні архівні пошуки та цікаві знахідки 
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розповіли архівісти та дослідники у 16-ти випусках циклу (в ефір вийшло 13 випусків). Унікаль-
ність цього проекту, який буде продовжено у 2017 році – у тісній взаємодії архіву, громадськості 
та ЗМІ. ТРК «Град» є фінансовим та інформаційним спонсором проекту, який широко оприлюд-
нюється у мережі Інтернет (на сайтах архіву та «Граду»).

Упродовж 2016 року Держархівом опубліковано і підготовлено до публікації  4 довідково- 
інформаційних видання (2 в паперовому варіанті, 2 – в електронному варіанті),  та велася робота 
по підготовці ще 12-ти видань. 

98 публікацій архівістів побачили світ у 24-х наукових виданнях  та  у 3-х газетах. Статті 
вийшли з друку у наукових періодичних виданнях, збірниках наукових праць, матеріалах міжна-
родних конференцій, таких як: «Архіви України», «Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і 
знахідки. Міжнародний збірник наукових праць. Інститут історії України НАН України», «Чор-
номорська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного ін-
ституту козацтва Інституту історії України НАН України», «Південний Захід. Одесика. Істо-
рико-краєзнавчий науковий альманах», «Драгоманівські історичні студії», «Актуальні питання 
вірменознавства», «Український історичний журнал», «Україна дипломатична. Дипломатична 
та консульська служба у вимірі особистості», «Південь України у вітчизняній і європейській істо-
рії», «Украинско-китайские отношения: неизвестные страницы истории и современность», «Ві-
сник Одеського історико-краєзнавчого музею», «Дом князя Гагарина. Сборник научных статей и 
публикаций. Одесский литературный музей», «Наукові праці історичного факультету Запорізь-
кого національного університету», «Scriptorium nostrum», «Tyragetia», «Дослідники історії Пів-
денної України: біобібліо-графічний довідник», «Черноморский маяк», «Situl istoric Tabăra regelui 
suedez Carol al XII-lea de la Varniţa. Restaurarea memoriei / The historic site of the Camp of Swedish King 
Charles XII at Varniţa. Recovery of the  memory. – Kishinev», «Збірник тез доповідей, підготовлених 
учасниками літнього стажування «Сталий розвиток 2020», «Інтелігенція і влада», «Науковий 
вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету», «Збірник наукових праць. Серія «Іс-
торичні науки», а також у газетах і журналах -  «Одеські вісті», «Маяк», «Придунайські вісті».

Надзвичайно активно розвивалися наукові та міжнародні зв’язки Держархіву. Архівісти Оде-
щини взяли участь у 31 міжнародному заході (країни - Греція, Угорщина, Австрія, Молдова, Польща, 
Білорусія) та у 27 Всеукраїнських конференціях, засіданнях Громадської ради, читаннях, форумах, семі-
нарах, лекціях-зустрічах, презентаціях, виставках. Особливими подіями стали: проведення Міжнарод-
ної конференції «Дипломатичні архіви як історичне джерело»  (м. Одеса, 38 доповідачів, 98 учасників); 
участь у міжнародних конференціях «Музей. Історія. Одеса» (м. Одеса), «Вірмени Поділля - історія та 
сучасність» (м. Вінниця), «Південь України у вітчизняній та європейській історії» (м. Одеса), «From the 
Aegean to the Black Sea» («Від Егейського до Чорного моря», м. Афіни, Греція), «Hungaricana and beyond» 
(м. Будапешт, Угорщина); участь у міжнародному науково-дослідницькому проекті «The Black Sea Port-
Cities» за прогамою «Thalis» «Міста-порти Чорного моря» (11 країн). У 2016 році Держархів став пер-
шим від України членом міжнародної організації ICARUS (International Center for Archival Research). 

Упродовж  2016 року у читальному залі архіву працювало 62 іноземних дослідника з 21  країни 
(Росія – 12, Німеччина – 8, США – 6,  Ізраїль – 4, Польща – 4, Румунія – 3, Молдова – 3, Туреччина  – 
3, Греція, Франція – 4, Канада – 2, Італія – 2, Білорусь – 1, Аргентина – 1, Австрія – 1, Австра-
лія – 1, Болгарія – 1, Швейцарія – 1, Бельгія – 1, Литва – 1, Латвія - 1). 38 іноземних користувачів 
працювали над генеалогічними темами.

5.1. Тематика інформаційних документів, виставок, радіо-телепередач, публіка-
цій у пресі, плакатів, альбомів за документами архіву.

Інформаційні документи (9)
Держархів Одеської області (3) 

1. «М. С. Грушевський і Одеса» - адресат: Управління освіти і науки Одеської облдержадміні-
страції.

2. «Видатні діячі УНР і Одеса» - адресат: Управління освіти і науки Одеської облдержадміні-
страції.
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3. Про створення та діяльність Науково-дослідницького інституту експериментальної 
офтальмології у 1936 – 1942 роках – адресат: Державна Установа «Інститут очних хвороб і 
тканинної терапії імені В. П. Філатова Національної академії медичних наук України».

КУ «Ізмаїльський архів» (6)
1. Історична довідка про заснування села Турлаки Аккерманського повіту, його соціаль-

но-економічний розвиток в XIX-XX віці – адресат: с. Випасне Білгород-Дністровського району 
Одеської області, загальноосвітня школа I-II ступенів.

2. Історична довідка про церкву «Введение во храм Пресвятой Богородицы» села Вве-
денка – адресат: с. Введенка Саратського району Одеської області, ієрей Ногай В.

3. Історична довідка про церкву «Рождества Пресвятой Богородицы» села Фараонівка – 
адресат: с. Фараонівка Саратського району Одеської області, Самойленко В.В.

4. Історична довідка про заснування районної газети «Ленінський шлях» – адресат: м. 
Болград, редакція газети «Дружба».

5. Історична довідка про Свято-Успенську церкву села Кубей – адресат: с. Кубей Болград-
ського району Одеської області, директор музею Сакали М. П.

6. Історична довідка про Свято-Вознесенську церкву міста Ізмаїла – адресат: м. Ізмаїл, на-
стоятель Свято-Вознесенської церкви Димитров Н.Г. 

Виставки (23)

Держархів Одеської області (21, в т. ч. 12 он-лайн виставок)

1. Виставка архівних документів і матеріалів «Як Бродська синагога стала архівом».
15 січня 2016 р., у  приміщенні Головного корпусу Державного архіву Одеської області. Ви-

конавці – С. Герасимова, Г. Паніван, С. Березін.

2. Он-лайн виставка До Дня Соборності України «Революційна доба на Одещині. 1917-1920».
21 січня 2016 р., на веб-сайті Державного архіву Одеської області.
Виконавці – С. Герасимова, С. Березін.

3. Виставка унікальних документів «Тисячі поцілунків»
14 лютого 2016 р., у приміщенні Головного корпусу Державного архіву Одеської області.
Виконавці – С. Герасимова, Г. Паніван, С. Березін.

4. Виставка документів Держархіву «До річниці створення Одеської області».
29 лютого 2016 р.,  у приміщенні Обласної державної адміністрації
Виконавець  - С. Березін.

5. Он-лайн виставка архівних документів і матеріалів «До річниці Кобзаря. Т. Г. Шевчен-
ко (1814-1861)».
9 березня 2016 р., на веб-сайті Державного архіву Одеської області.

Виконавці  - О. Мартиненко, С. Березін.

6. Он-лайн виставка «До 72-ї річниці визволення Одеси від фашистських загарбників 
(1944-2016)».

10 квітня 2016 р. ., на веб-сайті Державного архіву Одеської області.
Виконавці  - Г. Паніван, С. Березін.

7. Он-лайн виставка «До 30-ї річниці Чорнобильської трагедії».
26 квітня 2016 р., на веб-сайті Державного архіву Одеської області.
Виконавці  - О. Мартиненко, С. Березін.

8. Он-лайн виставка: До Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці Перемоги «Герої Одещини».
6 травня 2016 р., на веб-сайті Державного архіву Одеської області.
Виконавці  - С. Березін, В. Деречіна.
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9. Виставка архівних документів і матеріалів «Одеса в період окупації та визволення від 
фашистських загарбників 1941-1944 рр.».

6 травня 2016 р., у  приміщенні Головного корпусу Державного архіву
Одеської області.

Виконавець  - С. Березін.

10. Виставка «Музейна ніч» - Держархів спільно з Музеєм муніципальних колекцій О. Бле-
щунова. Матеріали на тему «Культурні проекти, які не відбулися» - з фонду І. Линниченка 
«Проект каталогу майбутнього музею Старої Одеси»: список мап і планів, видів міста, 
окремих будинків і памятників, портретів одеських старожилів».

19 травня 2016 р., у  приміщенні Музею муніципальних колекцій О. Блещунова.
Виконавці  - Л. Білоусова, С. Герасимова

11. Он-лайн виставка «До Дня Конституції України».
24 червня 2016 р., на веб-сайті Державного архіву Одеської області.
Виконавці  - С. Березін, В. Деречіна.

12. Нова он-лайн виставка архівних документів: До 75-ї річниці з початку Героїчної обо-
рони Одеси  «Одеса. 5.VIII-16.X.1941».

5 серпня 2016 р., на веб-сайті Державного архіву Одеської області.
Виконавці  - С. Березін, В. Деречіна.

13. Виставка архівних документів і матеріалів «Дипломатична Одеса в документах Дер-
жавного архіву Одеської області» 

3 вересня 2016 р., у приміщенні Одеського літературного музею.
Виконавці  - Л. Білоусова, О. Мартиненко, С. Герасимова, С. Березін.

14. Он-лайн виставка документів та матеріалів з фондів Державного архіву Одеської облас-
ті «До Дня Партизанської Слави».

22 вересня 2016 р., на веб-сайті Державного архіву Одеської області.
Виконавці  - С. Березін, В. Деречіна.

15. Нова он-лайн виставка архівних документів і матеріалів «До 150-ї річниці з дня наро-
дження М.С. Грушевського».

27 вересня 2016 р., на веб-сайті Державного архіву Одеської області.
Виконавці  - О. Мартиненко, С. Березін.

16. Виставка архівних документів  «Я – Жаботинський» - спільно з Одеським літератур-
ним музеєм.

28 вересня 2016 р., у приміщенні Одеського літературного музею.
Виконавець  - О. Мартиненко.

17. Виставка архівних документів і матеріалів Держархіву «Холокост в Одесі» - спільно з 
Одеським Музеєм Холокосту.
13 жовтня 2016 р., у приміщенні Одеського музею Голокосту
Виконавець  - Л. Білоусова, О. Мартиненко, В. Деречіна.

18. Он-лайн виставка фотодокументів Державного архіву Одеської області до 72-ї річниці 
визволення України від фашистських загарбників «Пам’ять Одещини».

28 жовтня 2015 р., на веб-сайті Державного архіву Одеської області.
Виконавець  - С. Березін.

19. Он-лайн виставка документів, матеріалів та публікацій «Одеська область 1932-1933» 
(До роковин Голодомору 1932-1933 рр. в Україні).

21 листопада 2016 р., на веб-сайті Державного архіву Одеської області.
Виконавці  - Л. Білоусова, О. Мартиненко, М. Зарицька, С. Березін.

20. Он-лайн виставка архівних документів та матеріалів «До 25-ї річниці Всеукраїнського 
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референдуму та підтвердження Акта проголошення незалежності України».
1 грудня 2016 р., на веб-сайті Державного архіву Одеської області.
Виконавці  - В. Деречіна, С. Герасимова, О. Мартиненко, С. Березін.

21. Виставка видань Держархіву 2015-2016 рр. «До Дня працівників архівних установ України».
22 грудня 2016 р., у приміщенні Одеського літературного музею.
Виконавці  - О. Мартиненко, С. Березін

КУ «Ізмаїльський архів» (2)
1. Виставка «Выход в город», присвячена історії вулиць міста Ізмаїл кінця XIX – I половини 
XX століття, підготовлена КУ «Ізмаїльський архів» спільно з Ізмаїльським історичним му-
зеєм О. В. Суворова.
24 березня 2016 р., у залі Ізмаїльського історичного музею О. В. Суворова.

2. Виставка «Первые за партой» присвячена 142-ої річниці з дня заснування 4-класної чоло-
вічої гімназії, підготовлена КУ «Ізмаїльський архів» спільно з Ізмаїльським історичним му-
зеєм О.В. Суворова, музеєм спеціалізованої загальноосвітньої школи № 1 ім. О.В. Суворова.
30 вересня 2016 р., у залі Ізмаїльського історичного музею О.В. Суворова.

Районні і міські архівні установи

Протягом 2016 року підготовлено:
Райони:24 виставки.
Виставки підготували 13 з 26 архівних відділів райдержадміністрацій: 
Савранський - 4 виставки;
Балтськтий, Кодимський, Татарбунарський – по 3 виставки;
Білгород-Дністровський, Саратський - по 2 виставки;
Арцизький, Ізмаїльський, Любашівський, Овідіопольський, Окнянський, Подільський, 
Ренійський, – по 1 виставці.
Міста: 1 виставку підготував Архівний відділ Подільсько міської ради.

Районні архіви

Тематика виставок:
Архівний відділ Арцизької райдержадміністрації підготував 1 виставку документів:

— фотовиставку, присвячену 25-річчю незалежності України та 200-річчю Арцизу.
Архівний відділ Балтської райдержадміністрації підготував 3 виставки документів:

— До Дня визволення м.Балта та району від німецько-фашистських загарбників (29 бе-
резня) організовано тематичну виставку «Вічна пам’ять героям Великої Вітчизняної ві-
йни». До уваги відвідувачів були запропоновані тематичні підбірки «Партизанський 
рух на Україні та Балтщині», «Визволення м. Балти від німецько-фашистських загарб-
ників», до яких увійшли історичні матеріали, які були зібрані в різні роки місцевими 
краєзнавцями, матеріали місцевих періодичних видань, фото та біографії визволите-
лів Балтського району тощо. Зазначена робота була проведена спільно з працівниками 
центральної бібліотечної системи;
— до Дня незалежності України «Моя Україна!». Виставка була представлена Деклараці-
єю про державний суверенітет України від 16.07.1990 р., матеріалами періодичних видань 
України з 90-х років до цього часу «Історія України. Сучасний погляд», а також збіркою 
«Національна символіка України» В.І.Сергійчука (Київ, «Веселка», 1992 р.), популярним 
історичним нарисом «Державний Гімн України» (Київ, «Музична Україна», 2006 р.);
— до Дня міста. До матеріалів виставки увійшли друковані видання з історії Балтщини «Бал-
та. Коротка історична довідка. Проспект» (м. Одеса, видавництво «Чорномор’я», 1997 р.), 
О.Таскін «Юзефград – Балта» (Видавничий центр «Студія «Негоціант», 2005 р.), «Балтщи-
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на – край європейських джерел» (Асоціація підприємців Балтського району Одеської об-
ласті, 2012 р.), буклет «Об’єкти культурної спадщини Балтського району» (Балта, 2013 р.)
Виставки відбулися в приміщенні архівного відділу.

Архівний відділ Болградської райдержадміністрації підготував 2 виставки документів 
у робочій кімнаті архівного відділу :

— до 20 річниці Конституції України з 27 червня 2016 по 01 липня 2016 були представле-
ні документи фонду № р-5 «Болградська районна рада» «Принятие основного закона»;
— до 25 річниці незалежності України з 22 серпня 2016 по 29 серпня 2016 року

Архівний відділ Ізмаїльської райдержадміністрації підготував 1 виставку документів:
—до Дня пам’яті жертв Голодоморів.

Архівний відділ Кодимської райдержадміністрації підготував 3 виставки документів:
— під час проведення семінару-навчання для осіб, відповідальних за ведення діловод-
ства та архівної справи на підприємствах, в установах і організаціях з питань роботи 
установ, організацій щодо складання паспортів архівних підрозділів була підготовлена 
і проведена  виставка  «Архівні документи  органів  державної  влади та місцевого  само-
врядування» 26 листопада 2015 року ;
— під час проведення семінару-навчання для осіб, відповідальних за ведення діловод-
ства та архівної справи на підприємствах, в установах і організаціях з питань ведення 
обліку архівних документів установ, організацій і підприємств, змін щодо нормативно-
методичного забезпечення роботи експертної комісії установи та порядку проведення 
експертизи цінності документів була підготовлена і проведена виставка «Облікові до-
кументи архіву» 25 лютого 2016 року;
— під час проведення семінару-навчання для осіб, відповідальних за ведення архівної 
справи і діловодства в установах і організаціях району з питань забезпечення збереже-
ності архівних документів установ, організацій і підприємств була підготовлена і про-
ведена  виставка «Зберегти документальну спадщину». 26 травня 2016 року
Архівний відділ Любашівської райдержадміністрації підготував 1 виставку доку-

ментів:
— 02 лютого 2016 року підготовлено 1 виставку архівних документів на тему : «90 років Лю-

башівському району». Виставка була розміщена у фойє Любашівської районної ради.  
Архівний відділ Овідіопольської райдержадміністрації підготував 1 виставку до-

кументів:
— Під час проведення семінару-навчання 26 лютого 2016 року була проведена виставка 
«Документи організацій, установ та підприємств Овідіопольського району» та «Доку-
менти архіву».
Архівний відділ Окнянської райдержадміністрації підготував 1 виставку документів:
— З 24 по 25 листопада 2016 року у робочому кабінеті завідувача архівного сектора на 
тему: « Згадаємо про невинно убієнних 1932-1933 років в України».
Архівний відділ Подільської райдержадміністрації підготував 1 виставку документів:
— під назвою: «Творці подій державотворення», присвячену історії державотворення . 
На підставі архівних документів, які на зберіганні в архівному відділі - підшивки район-
ної громадсько-політичної  газети «Котовські вісті» проведено серпневу виставку.
Архівний відділ Ренійської райдержадміністрації підготував 1 виставку документів:
— 28 червня 2016 року «Архівні документи організацій, установ та підприємств Реній-

ського району»  під час проведення семінару-наради  з секретарями та діловодами 
органів місцевого самоврядування на тему «Складання номенклатури справ» 

Архівний відділ Савранської  райдержадміністрації підготував 4 виставки доку-
ментів:

— «Україна соборна і незалежна: шляхами творення» - до Дня Соборності України 
Виставка документів і матеріалів в кабінеті начальника архівного відділу діяла з 20 січ-
ня 2016 року по 26 лютого 2016 року;
— «До Дня Конституції України» . Виставка діє з 21 червня .2016 року;
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— «До 25-ої річниці незалежності України»;
— «Поборники незалежності» - до 40-ої річниці утворення Української громадської гру-
пи сприяння виконання Гельсинських угод (до 9 листопада )
Архівний відділ Саратської райдержадміністрації підготував 2 фотовиставки доку-

ментів:
— «Голодомори в Україні» в райдержадміністрації 25 листопада 2015 року;
— «Народні колективи Саратського району» у районному будинку культури 20 травня 
2016 року;
Архівний відділ Татарбунарської райдержадміністрації підготував  3 виставки до-

кументів:
— до Дня Соборності України;
— «20-річчя Конституції України»;
— «Відзначення 25 річниці незалежності України та 72 – річниці визволення Татарбу-

нарського району від фашистських загарбників»
Архівні відділи міських рад

Архівний відділ Подільської міської ради підготував 1 виставку документів:
з нагоди відзначення знаменної дати – 202-ї річниці з дня народження Т. Шевченка, в місь-
кому архіві з 10 березня 2016 року по 22 березня 2016 року проведена книжкова виставка 
«Поетичний світ Шевченка», на якій представлені  книги, журнали, альбоми, присвячені 
життю і творчості поета. На виставці були присутні учні 9-х класів ЗОШ №9. Школярі по-
знайомилися з життям і творчістю Шевченка, з його неоціненним внеском у культурну 
спадщину України. Книги і ілюстрації, представлені на виставці, розкривають велич Коб-
заря і як геніального поета, і як талановитого художника. Оглянувши виставку, бажаючі 
можуть ознайомитись з різними виданнями творів письменника, висловлюваннями видат-
них людей про Тараса Григоровича, а також публікаціями про його життя і творчість.

Радіо- і телепередачі

Телепередачі (150)

Держархів Одеської області (149 телепередач, з них 13 - у проекті «Архівна Одіссея»  
і 2 документальних фільми)

4 січня 2016 р. «Генеалогія: Франсуа Берлеан» - участь Л. Білоусової в сюжеті про пошук у 
Державному архіві Одеської області відомостей про одеський період історії родини (початок 
20 ст.) відомого французького актора Франсуа Берлеана / 1 телепередача, ЗМІ: ТРК «Град».

27 січня 2016 р. Директор Державного архіву Одеської області В.В. Левчук і голова Гро-
мадської ради при Держархіві, к.ф.н. Л.В. Ковальчук взяли участь у брифінгу, який відбувся 
в Прес-центрі «Odessit.ua» на тему «Державний архів Одеської області: проблеми та перспек-
тиви». Представники місцевих і регіональних засобів масової інформації отримали відповіді 
на питання щодо стану вирішення проблеми переїзду Держархіву до нового приміщення / 
6 телепередач, ЗМІ: Одеська обласна державна телерадіокомпанія «38-й канал»; ТРК «Град», 
«Одеса», «Первый городской», «ГЛАС», «А 1», Інтернет-видання «Рупор Одессы».

28 січня 2016 р. Спеціальний репортаж «Держархів у небезпеці» на ТРК «Думская ТV» за 
участю директора В.В. Левчука, заступника директора, к.і.н. Л.Г. Білоусової, заступника ди-
ректора Держархіву О.І. Ксендзик, голови Громадської ради при Держархіві, к.ф.н. Л.В. Ко-
вальчук, заступника начальника відділу зберігання та обліку документів В. К. Січкаренко. 
Висвітлено проблеми  матеріально-технічного забезпечення, аварійного стану та роботу по 
забезпеченню збереженості документів Держархіву / 2 телепередачі, ЗМІ: ТРК «Думская ТV».
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28 січня 2016 р. Спеціальний репортаж телекомпанії «7 канал» «Чи вдасться зберегти 
будівлю обласного архіву?»: інтерв’ю з директором архіву В.В. Левчуком і зав. читальним 
залом К.С. Петропавловським про аварійний стан будівлі і небезпеку для працівників і 
користувачів архіву / 1 телепередача, ЗМІ: ТК «7 канал».

29 січня 2016 р. Спеціальний репортаж «Дорога ли одесситам память?»: інтерв’ю ди-
ректор Державного архіву Одеської області В. В. Левчука з журналістом інтернет-видан-
ня «Колокол» Андрєм Казаряну. Під час розмови йшлося про проблему надання нового 
приміщення Держархіву, успіхи у галузі публікації цифрових копій описів та метричних 
книг, про актуальні проблеми та подальші перспективи розвитку архівної справи в Одесі / 
1 телепередача, ЗМІ: Інтернет-видання «Колокол».

2 та 9 лютого 2016 р. Заступник начальника відділу використання документів, інфор-
мації, публікацій та зовнішніх зв’язків Державного архіву Одеської області С. А. Желясков 
взяв участь у новому розважально-інформаційному телевізійному проекті «Мозаїка», ви-
пуски якого вийшли у прямому ранковому ефірі Одеської регіональної дирекції Націо-
нальної телекомпанії України (Одеської обласної державної телерадіокомпанії). У студії 
йшлося про історію одеських монументів на честь видатних діячів минулого, про факти 
з біографії генерала І. Н. Інзова – голови Попечительного комітету про іноземних посе-
ленців Півдня Росії і намісника Бессарабської області, про візит імператора Миколи І до 
колоній, заснованих іноземцями в Херсонській губернії та Бессарабській області на почат-
ку ХІХ ст., про інші цікаві маловідомі сторінки історії нашого краю / 2 телепередачі, ЗМІ: 
Одеської обласної державної телерадіокомпанії «Україна».

10 лютого 2016 р. Заступник начальника відділу використання документів, інфор-
мації, публікацій та зовнішніх зв’язків Державного архіву Одеської області, член істо-
рико-топонімічної комісії Одеської міської ради С. А. Желясков надав інтерв’ю жур-
налістам телекомпанії «7 канал» з приводу перейменування вулиць з «радянськими 
назвами», який триває в Одесі відповідно до процесу декомунізації / 1 телепередача, 
ЗМІ: «7 канал».

12 лютого 2016 р. «Оцифрування історії»:  Оператор мікрофільмування Державного 
архіву Одеської області, к.і.н. А. В. Хромов надав інтерв’ю журналістам телекомпанії «Дум-
ская TV» з приводу подальших перспектив оцифрування інформації на паперових носіях, 
- документів, що зберігаються у фондах Держархіву. Якісно новий рівень оцифрування 
забезпечується за допомогою сучасного технічного обладнання, встановленого на правах 
оренди в Держархіві цифровою компанією «Архінві інформаційні системи» / 1 телепере-
дача, ЗМІ: Телекомпанії «Думская TV».

18 лютого 2016 р. Брифінг у прес-центрі «odessit.ua» на тему «Державний архів 
Одеської області». Учасники: від Держархіву – заступник директора к.і.н. Лілія Біло-
усова, заступник директора Олена Ксендзик, головний спеціаліст відділу інформації 
Сергій Березін; від громадськості – Голова громадської ради при Держархіві, директор 
Академічного центру, к.ф.н. Лідія Ковальчук. Учасники поінформували ЗМІ про те, 
що16 лютого 2016 року на сайті Одеської обласної ради оприлюднено проект рішення, 
що виноситься на сесію 19 лютого 2016 року, - «Про передачу будівлі, що розташована 
за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 20 ріг Жуковського, 18 (будівля Бродської сина-
гоги та огорожа, 1863-1870-і), зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області до Одеської Іудейської Релігійної Громади (ОІРГ) «Хабад-Шомрей Шабос».  
У проект рішення не було внесено розгляд питання про надання Держархіву іншого 
приміщення. Учасники брифінгу звернулися до громадськості та всіх небайдужих під-
тримати Державний архів і висловити свої думки голові обласної ради щодо долі архі-
ву  / 8 телепередач, ЗМІ: Одеська обласна державна телерадіокомпанія «38-й канал»; 
ТРК «Град», «Первый городской», «7 канал», «Думская TV», Інтернет-видання «Рупор 
Одессы», «Колокол».
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19 лютого 2016 р. Інтерв’ю заступника директора Держархіву Лілії Білоусової всім за-
собам масової інформації, присутнім на сесії Одеської обласної ради, з приводу прийнят-
тя депутатами без урахування архіву рішення «Про передачу будівлі, що розташована за 
адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 20 ріг Жуковського, 18 (будівля Бродської синагоги та 
огорожа), зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області до Одеської 
Іудейської Релігійної Громади (ОІРГ) «Хабад-Шомрей Шабос». Наголошувалося на пору-
шенні юридичних норм при підготовці проекту рішення та необхідності його доопрацю-
вання з урахуванням вимог Держархіву з 2003 року про надання нового приміщення / 10 
телепередач, ЗМІ: Одеська обласна державна телерадіокомпанія «38-й канал»; ТРК «Град», 
«Одеса», «Первый городской», «ГЛАС», «7 канал», «Думская TV», Інтернет-видання «Ру-
пор Одессы», «Колокол», радіо «УТ-1».

19 лютого 2016 р. Інтерв’ю директора Держархіву В. В. Левчука засобам масової інфор-
мації після завершення сесії Одеської обласної ради про можливості вирішення питання 
архівного приміщення / 10 телепередач, ЗМІ: Одеська обласна державна телерадіокомпа-
нія «38-й канал»; ТРК «Град», «Одеса», «Первый городской», «ГЛАС», «7 канал», «Думская 
TV», Інтернет-видання «Рупор Одессы», «Колокол», радіо «УТ-1».

22 лютого 2016 р. Другий брифінг у прес-центрі «odessit.ua» на тему «Державний архів 
Одеської області». Учасники: від Держархіву – директор Держархіву Володимир Левчук, 
заступник директора к.і.н. Лілія Білоусова, головний спеціаліст відділу інформації Сергій 
Березін; від громадськості – Голова громадської ради при Держархіві, директор Академіч-
ного центру, к.філ.н. Лідія Ковальчук, головний науковий співробітник Одеського Літера-
турного музею Ганна Місюк, директор Інституту етнічної історії Олексій Келєр. Учасники 
брифінгу інформували пресу щодо реакції влади, громадськості та ЗМІ на рішення облра-
ди щодо передачі адмінкорпусу архіву іудейській громаді без урахування потреб архіву, 
розповіли про пропозиції архіву щодо нових приміщень / 8 телепередач, ЗМІ: Одеська об-
ласна державна телерадіокомпанія «38-й канал»; ТРК «Град», «Первый городской», «7 ка-
нал», «Думская TV», Інтернет-видання «Рупор Одессы», «Колокол».

22 лютого 2016 р. На історичному факультеті Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова відбулись загальні збори громади Одеси з питання подальшої долі 
Державного архіву Одеської області за участю науковців, музейників, громадських активіс-
тів, депутатів, представників обласної ради, журналістів.

Директор архіву В. В. Левчук та заступник директора Л. Г. Білоусова повідомили про си-
туацію з будівлею першого корпусу Держархіву — колишньою Бродською синагогою (вул. 
Жуковського, 18). За рішенням останньої сесії Одеської обласної ради, що відбулась 19 люто-
го, будівля передана Іудейській Релігійній Громаді (ОІРГ) «Хабад Шомрей Шабос». Згадки 
про те, що з 1942 року у цій будівлі постійно знаходиться Державний архів Одеської області, 
у проекті постанови облради не було. Рішення про надання Держархіву нового приміщен-
ня, що відповідає сучасним вимогам, не готувалось і на сесію не виносилось. Про непри-
пустимість такої ситуації висловились всі учасники зборів. Було вирішено: на підтримку 
Держархіву створити об’єднання «Громадська ініціатива «Друзі архіву»  / 8 телепередач, 
ЗМІ: Одеська обласна державна телерадіокомпанія «38-й канал»; ТРК «Град», «Первый го-
родской», «7 канал», «Думская TV», Інтернет-видання «Рупор Одессы», «Колокол».

22 лютого 2016 р. Спеціальний репортаж на ТРК «Град» за участю директора Держав-
ного архіву Одеської області В. В. Левчука і заступника директора к.і.н. Л. Г. Білоусової 
«Путешествие в Александровку: куда Урбанский планирует выселить одесский архив» з 
приводу оприлюдненої на телебаченні пропозиції керівництва Одеської обласної ради 
А. І. Урбанського перемістити Держархів Одеської області та унікальні документи Наці-
онального архівного фонду України за межі Одеси, а саме на територію діючої Одеської 
обласної психіатричної лікарні № 2 у селі Олександрівка / 1 телепередача (телесюжет), 
ЗМІ: ТРК «Град».
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22 лютого 2016 р. Директор Державного архіву Одеської області В.В.Левчук взяв участь 
у програмі «Інтерв’ю дня» в прямому ефірі на телеканалі «Первый городской». В студії 
йшлося про резонансну ситуацію навколо передачі будівлі головного корпусу Державного 
архіву Одеської області іншому власнику та проблему надання нового приміщення для 
зберігання, використання та поповнення Національного архівного фонду України / 1 те-
лепередача, ЗМІ: ТК «Первый городской».

23 лютого 2016 р. Інтерв’ю заступника директора Держархіву Лілії Білоусової всім за-
собам масової інформації, присутнім на загальних зборах Громадської ініціативи «Дру-
зі архіву», з коментарями щодо позиції архіву з питання прийняття депутатами рішен-
ня «Про передачу будівлі, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 20 ріг 
Жуковського, 18 (будівля Бродської синагоги та огорожа, 1863-1870-і), зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області до Одеської Іудейської Релігійної Громади 
(ОІРГ) «Хабад-Шомрей Шабос» / 5 телепередач, ЗМІ: ТРК «Град», «Первый городской», «7 
канал», «Думская TV», Інтернет-видання «Рупор Одессы».

25 лютого 2016 р. 2 інтерв’ю заступника директора Держархіву Лілії Білоусової на ТРК 
«Град», щодо ситуації з будівлею Держархіву та позиції колективу архівістів, оприлюд-
неною на засіданні координаційної ради Громадської ініціативи «Друзі архіву». Громад-
ськість було поінформовано щодо рішення колегії працівників державних архівних уста-
нов України (24-25 лютого 2016 р., м. Київ) та підтримку одеських архівістів Всеукраїнською 
Радою керівних працівників архівної галузі (Голова – директор Держархіву Миколаївської 
області, доктор історичних наук Лариса Левченко) / 2 телепередачі, ЗМІ: ТРК «Град».

25 лютого 2016 р Інтерв’ю з заступником директора Держархіву Лілією Білоусовою на 
ТРК «Медіа-Інформ» у авторській програмі Юрія Котляревського «Время Юрия Котлярев-
ского». Обговорювалися питання: функції і напрямки роботи Державного архіву Одеської 
області, склад документів, генеалогічні дослідження, умови зберігання Національного ар-
хівного фонду, інформатизація архівів, оцифрування документів, ситуація щодо передачі 
будівлі архіву іншому власнику та позиція колективу архіву / 1 телепередача, ЗМІ: ТРК 
«Медіа-Інформ».

25 лютого 2016 р. Участь заступника директора Держархіву Лілії Білоусовою та Голови 
громадської ради при Держархіві Лідії Ковальчук у програмі «Хлеба и зрелищ» на ТРК 
«Первый городской» (ведучий – Михайло Бейзерман). Тема програми – «Повернення влас-
ності культовим установам». Учасниками програми також були:  депутат Одеської облас-
ної ради від фракції «Батьківщина» Олександр Барський, спікер Одеської Іудейської Релі-
гійної Громади «Хабад-Шомрей Шабос» Берл (Болеслав) Капулкін, представник Одеської 
релігійної громади прогресивного іудаїзму «Іману-Ель» Віктор Зоніс, колишній голова 
Одеської обласної ради Михайло Шмушкович, представники Одеської Німецької єванге-
лічно-лютеранської церкви св. Павла, Української греко-католицької церкви в Одесі, Римо-
католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці, Української Православної церкви Мос-
ковського партіархату, Української Православної церкви Київського партіархату. Обгово-
рювалися питання: ситуація щодо передачі будівлі архіву Одеській Іудейській Релігійній 
Громаді «Хабад-Шомрей Шабос» (історія питання, позиція колективу архіву) і стан справ в 
Одесі щодо повернення власності культових установ колишнім власникам / 1 телепереда-
ча, ЗМІ: ТРК «Первый городской».

26 лютого 2016 р. Інтерв’ю з заступником директора Держархіву Лілією Білоусовою у 
авторській програмі В’ячеслава Воронкова «Газетный Дождь». Обговорювалися питання: 
відповідальність влади за збереження Національного архівного фонду, користувачі ретро-
спективної інформації,  соціальна функція архіву у захисті прав громадян, науково-дослід-
ницькі проекти Держархіву та його діяльність на міжнародному рівні / 1 телепередача, 
ЗМІ: Одеська обласна державна телерадіокомпанія «38-й канал».
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26 лютого 2016 р. Інтерв’ю з заступником директора ДержархівуЛілією Білоусовою на 
ТРК «Южная Волна» у програмі Андрія Кулика «На волне». Тема – багатогранна діяль-
ність архіву у науковій, соціально-правовій, культурно-освітній галузях. Під час програми 
демонструвалися кадри з документального фільму про історію Одеського тюремного зам-
ку, зйомки якого здійснювалися у Держархіві / 1 телепередача, ЗМІ: ТРК «Южная Волна».

27 лютого 2016 р. Інтерв’ю з директором Держархіву В. Левчуком і заступником дирек-
тора Л. Білоусовою на Одеському державному телебаченні у авторській програмі Вікторії 
Білошицької «Факти 7 днів». Обговорювалися: діяльність архіву, унікальні документи, до-
слідження сімейної історії, міжнародні зв’язки, модернізація архіву та нове приміщення 
архіву / 1 телепередача, ЗМІ: ТРК «Факти».

2 березня 2016 р. У приміщенні Одеської філії Грецького фонду культури відбулося 
розширене засідання Громадської ради при Державному архіві Одеської області, Коорди-
наційної ради громадської ініціативи «Друзі архіву» за участі співробітників Держархіву, 
представників єврейських громад, депутатів, засобів масової інформації, громадськості.

Директор Держархіву В. В. Левчук повідомив про контакти з керівництвом Одеської обласної 
ради, про те, що «тема Олександрівки закрита», що існує інша пропозиція щодо нового примі-
щення для Держархіву. Заступник директора Держархіву Л. Г. Білоусова розповіла про численні 
листи підтримки, що надходять не лише від одеситів, а й з різних міст України та з-за кордону, 
про наукові проекти, які здійснюються Держархівом у міжнародному партнерстві, про різнома-
нітні свідоцтва високого авторитету Державного архіву Одеської області у міжнародній науковій 
спільноті. Виступили члени Громадської ради при Держархіві та Координаційної ради громад-
ської ініціативи «Друзі архіву»: О. М. Келєр (директор ГНО «Інститут етнічних досліджень»), О. 
Є. Музичко (доцент Одеського національного університету імені І. І. Мечникова), В. В. Левченко 
(доцент Одеського національного морського університету), А. А. Істратов (ГО «Кадровий резерв 
країни»), Д. Б. Волошенков («Благодійний фонд імені І. Куріса), Г. О. Місюк (науковий співро-
бітник Одеського літературного музею), І. М. Перстньов (член Одеської єврейської традиційної 
громади), Ю. В. Нікітін (громадський діяч, член «Генерального протесту»), С. М. Єрмошкін (го-
лова правління ГО «Одеський обласний Ромський конгрес»), С. В. Овчаренко (професор Одесь-
кого регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України), Л. В. 
Ковальчук (директор Одеського академічного центру) та інші. Загальна позиція громадськості: 
Архів - це спільне надбання, скарбниця історії та культури, органічна складова життя всього сус-
пільства. Тому представляти його інтереси має вся громада і всі політичні сили / 4 телепередачі, 
ЗМІ: ТРК «Град», «Первый городской», «7 канал», «Думская TV».

4 березня 2016 р. Відбулась прес-конференція голови Одеської обласної ради А. І. Урбан-
ського та директора Державного архіву Одеської області В. В. Левчука. Голова облради висло-
вив свою позицію про добудову до будівлі по вул. Пироговська, 29, в якій знаходиться другий 
корпус Держархіву, підготовку технічного обґрунтування та кошторису на будівництво.

Директор Держархіву повідомив, що архівісти і громадськість постійно наполягають на 
спільному пошуку рішення проблеми нового приміщення разом с керівництвом облради 
та облдержадміністрацією. Головним завданням маєбути створення нового сучасного ар-
хівного комплексу, який забезпечить розвиток Національного архівного фонду Одещини 
принаймні на наступне десятиліття. Бродська синагога, безумовно, має бути повернута 
іудейським релігійним громадам Одеси після переїзду Держархіву до нового приміщен-
ня / 5 телепередач, ЗМІ: Одеська обласна державна телерадіокомпанія «38-й канал»; ТРК 
«Град», «Первый городской», «7 канал», «Думская TV».

10 березня 2016 р. На черговому засіданні Координаційної ради громадської ініціативи 
«Друзі архіву» директор Держархіву В. В. Левчук повідомив про контакти з керівництвом 
облради та підготовчу роботу до розробки технічного обґрунтування добудови другого 
корпус Держархіву (вул. Пироговська, 29). Заступник директора Л. Г. Білоусова, зазначила, 
що прозорості підготовки та прийняття рішення поки що немає; вона висловила споді-
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вання, що спільне рішення буде знайдено / 3 телепередачі, ЗМІ: ТРК «Град», «Первый 
городской», «7 канал».

17 березня 2016 р. Відбулось чергове засідання Координаційної ради громадської іні-
ціативи «Друзі Архіву». Директор Держархіву В. В. Левчук повідомив, що для підготовки 
передпроектної документації та попереднього кошторису по добудові другого корпусу 
Держархіву на вул. Пироговська, 29, управлінню обласної ради з майнових відносин пере-
дано технічну документацію на цю будівлю, а також комплект документів з даними про те, 
якою має бути нова архівна будівля. Він ще раз відзначив, що проект має бути узгодженим 
з Державною архівною службою України і повинен відповідати всім нормативам сучасної 
архівної будівлі та забезпечувати перспективну можливість формування Національного 
архівного фонду Одещини / 5 телепередач, ЗМІ: Одеська обласна державна телерадіоком-
панія «38-й канал»; ТРК «Град», «Первый городской», «7 канал», «Думская TV».

17 березня 2016 р. Інтерв’ю директора Держархіву В. В. Левчука і заступника директора 
Л. Г. Білоусової для ТРК «Град» на засіданні Координаційної ради громадської ініціативи 
«Друзі архіву» в головному корпусі Одеського національного університету імені І. І. Меч-
никова. На засіданні були присутні депутати облради  Олександр Леонідович Барський 
(фракція «Батьківщина»), Владислав Васильович Фінік (фракція «Опозиційний блок»), 
Олександр Родіонович Кащі (фракція «Наш край»), Сергій Віталійович Шрамко-Булигін 
(фракція «Довіряй Ділам»). Учасники зборів обговорили стратегію спільних дій  по вирі-
шенню архівного питання. Було відзначено ініціативу простих людей, жителів Одеси, які 
висували свої пропозиції щодо передачі архіву пустих будівель, які знаходяться на терито-
рії міста  без використання за призначенням / 2 телепередачі, ЗМІ: ТРК «Град».

30 березня 2016 р. В корпусі №2 (вул. Пироговська, 29) Державного архіву Одеської об-
ласті відбулась прес-конференція на тему: розвиток ситуації з Держархівом та Бродською 
синагогою. Перед присутніми виступили директор Держархіву В. В. Левчук, заст. дирек-
тора Л. Г. Білоусова / 5 телепередач, ЗМІ: Одеська обласна державна телерадіокомпанія 
«38-й канал»; ТРК «Град», «Первый городской», «7 канал», «Думская TV».

29 квітня 2016 р. В Прес-центрі «Одессит.ua», в прямому ефірі відбулась прес-
конференція «Доступ до архівів: нові можливості», в який взяли участь учасники громад-
ської ініціативи «Друзі архіву»: С. М. Єрмошкін, голова правління Одеського обласного 
ромського конгресу; О. М. Келєр, директор Інституту етнічних досліджень; Л. В. Коваль-
чук, директор Одеського академічного центру; Л. О. Мельниченко, завідуюча Меморіаль-
ним музеєм Костянтина Григоровича Паустовського.

Учасники прес-конференції розповіли про свою багаторічну роботу з архівними доку-
ментами з історії репресій ХХ століття на Одещині, що зберігаються як у Державному архіві 
Одеської області, так і у відомчих архівах УСБУ та МВС України, а також порівняли ситуацію 
з доступом до архівів у минулі десятиліття та після прийняття у 2015 році Закону України 
«Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–
1991 років». Була відзначена відкритість Одеського архіву для суспільства та наголошено на 
його обмежених можливостях приймання нових документів через відсутність відповідних 
площ і невирішеність питання з новим прміщенням / 3 телепередачі, ЗМІ: Одеська обласна 
державна телерадіокомпанія «38-й канал»; ТРК «Град», «Первый городской».

19 травня 2016 р. Головний науковий співробітник Герасимова С. М. виступила на прес-
конференції в Муніципальному музеї особових колекцій О. Блещунова «Музейная ночь в 
ландшафте» і представила архівні матеріали на тему: «Культурні проекти, які не відбули-
ся» - з фонду І. Линниченка «Проект каталогу майбутнього музею Старої Одеси»: список 
мап і планів, видів міста, окремих будинків і памятників, портретів одеських старожилів».

27 травня 2016 р. Участь директора Держархіву В. В. Левчука, заступника директора 
Держархіву Л. Г. Білоусової і голови Громадської ради при Держархіві Л.В. Ковальчук у 
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брифінгу в Прес-центрі Odessit.Ua - на тему «Результати сесії Одеської обласної ради по 
проблемах Державного архіву Одеської області». Було наголошено, що прийняте сесією 
рішення про виділення 25 млн гривень на добудову корпусу Держархіву по вул. Пирогов-
ській, 29, не є остаточним вирішенням архівної проблеми. Заплановані для добудови 1 600 
кв. метрів при  потребі Держархіву у 15 000 кв.м не враховують як сучасні проблеми, так 
і перспективи розвитку архівної справи в Одеській області / 5 телепередач, ЗМІ: Одеська 
обласна державна телерадіокомпанія «38-й канал»; ТРК «Град», «Первый город ской», «7 
канал», Інтернет-видання «Рупор Одессы».

30 травня 2016 р. Директор Державного архіву Одеської області Володимир Левчук роз-
повів журналістам телеканалу «Репортер» про результати чергової сесії Одеської обласної 
ради щодо перспективи нового приміщення для Держархіву і наголосив на тому, що до-
будова на Пироговській, 29 може вважатися лише початковим етапом вирішення архівної 
проблеми / 1 телепередача, ЗМІ: ТК «Репортер»

31 травня 2016 р. Відбулося відкрите розширене засідання Громадської ініціативи «Друзі 
архіву» та Громадської ради при Держархіві, за участю співробітників Державного архіву 
Одеської області, присвячене проблемам роботи та подальшого розвитку галузі. Захід прохо-
див у приміщенні Одеської філії Грецького Фонду Культури. Виступили директор Держар-
хіву В. В. Левчук, заступник директора Л. Г. Білоусова, заступники голови Координаційної 
ради громадської ініціативи «Друзі архіву» С. В. Овчаренко та С. М. Єрмошкін, заступник го-
лови Громадської ради О. М. Келєр та інші / 5 телепередач, ЗМІ: Одеська обласна державна 
телерадіокомпанія «38-й канал»; ТРК «Град», «Первый городской», «7 канал», «Думская TV».

22 червня 2016 р. Голова Одеської обласної ради А. І. Урбанський в прямому ефірі в студії  
«7 телеканал» висловив свою позицію з приводу ситуації щодо передачі будівлі колишньої 
Бродської синагоги єврейській громаді «Хабад Шомрей Шабос», в якій з 1944 р. розміщується 
Державний архів Одеської області. Голова облради планує вирішити архівну проблему шляхом 
добудови 1600 кв. метрів до корпусу Держархіву на вул. Пироговській, 29, Для довідки: Корпус 
№ 2 знаходиться на балансі Облради і переданий в оренду «Облбуду» (архів є суборендатором). 
Потреби архіву у площі складають 15 тис. кв. м  / 1 телепередача, ЗМІ: ТРК «7 канал».

15 серпня 2016 р. Інтерв’ю Лілії Білоусової Одеській регіональній дирекції Національної 
телекомпанії України (ООДТРК) про актуальні події архівного життя та перспективи по-
дальшого розвитку архівної галузі на Одещині / 1 телепередача, ЗМІ: ТРК «Україна».

8 вересня 2016 р. Спецрепортаж на ТРК «Град» про першу в Україні Міжнародну наукову 
конференцію «Дипломатичні архіви як історичне джерело», організовану Дипломатичною 
академією України та Держархівом Одеської області. Учасники інтерв’ю: Ірина Матяш – док-
тор історичних наук, професор Дипломатичної академії України; Вячеслав Ціватий, кандидат 
історичних наук, ректор Дипломатичної академії України;  Деніса Габор – консул Генерального 
Консульства Румунії в Одесі; Дорота Михалюк - доктор історичних наук, професор Торуньского 
університету (Польща); Дмитро Урсу – доктор історичних наук, профессор ОНУ імені І.І. І.І. Меч-
никова; Лілія Білоусова – кандидат історичних наук, заст. директора Держархіву Одеської області; 
Володимир Левчук - директор Держархіву Одеської області / 1 телепередача, ЗМІ: ТРК «Град».

8-10 вересня 2016 р. - 5 інтерв’ю заступника директора Л. Білоусової на ТРК «Град» про 
роботу Міжнародної наукової конференції «Дипломатичні архіви як історичне джерело»  

8 вересня 2016 р. Спецрепортаж в Інтернет-виданні «Рупор Одеси» «Одесские архивисты 
показали уникальные исторические документы по дипломатической тематике» про відкрит-
тя в Одесі міжнародної наукової конференції «Дипломатичні архіви як історичне джерело».

У Золотій залі Літературного музею зібралися понад 40 вчених і архівістів з різних країн, 
дипломатичні представники Греції, Румунії, Польщі, Ізраїлю, Литви, Білорусі, Молдови. Учас-
ників конференції привітав директор Державного архіву Одеської області Володимир Левчук, 
який оголосив програму заходів, звернув увагу на унікальність конференції - першої за такою 
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тематикою в Україні, а також повідомив, що в Одесі з кінця 18 століття до 1920 року діяли кон-
сульські установи та іноземні представництва від 55 держав. Перед присутніми також виступи-
ли представники Дипломатичної академії України, Національної Академії наук, Посольства 
Ізраїлю та облдержадміністрації. На конференції була представлена виставка особливо цін-
них документів Держархіву, а також відбулася презентація 7 нових видань з історії дипломатії 
і консульських установ / 1 телепередача, ЗМІ: Інтернет-видання «Рупор Одеси».

10 вересня 2016 р. Спецрепортаж на ТРК «Град» про підсумки роботи міжнародної кон-
ференції «Дипломатичні архіви як історичне джерело» у новинах ТРК «Град»: інтерв’ю з 
директором Держархіву Одеської області В.В. Левчуком, заступником директора Держав-
ного архіву Одеської області, директором Держархіву Миколаївської області Л.Л. Левчен-
ко, директором Інституту мистецтвознавства К. Бацаком та ін. / 1 телепередача, ТРК «Град»

13 жовтня 2016 р. Державний архів Одеської області та Одеська регіональна асоціація 
євреїв – колишніх в’язнів гетто і нацистських концтаборів, у приміщенні конференц-залу 
Одеського музею Голокосту презентували виставку «Документи періоду румунської оку-
пації Одеси 1941-1944 рр. з фондів Державного архіву Одеської області». Начальник відділу 
інформації Олена Мартиненко розповіла журналістам про унікальні архівні матеріли та 
документи, представлені на виставці про трагедію, що пережила Одеська область в період 
румуно-німецької окупації / 8 телепередач, ЗМІ: ТРК «Град» , «Круг», Первый одесский 
портал - Odessa1.com, ИА Odessa.Report, Рупор Одессы, Газета «Общественный прибой», 
Проект «Еврейские новости», Глобальный еврейский on-line центр.

23 листопада 2016 р. Інтерв’ю Л. Білоусової на ТРК «Град» з приводу візиту Генерально-
го Консула Греції в Одесі п. Деспіни Кукулопулу і перспектив українсько-грецького спів-
робітництва у галузі наукових досліджень / 1 телепередача, ЗМІ: ТРК «Град».

17 грудня 2016 р. Участь голови Громадської ради при Держархіві Л. В. Ковальчук у 
спецпрограмі ТРК «Град» «Тема дня» з нагоди Дня працівників архівних установ України 
/ 1 телепередача, ЗМІ: ТРК «Град»

22 грудня 2016 р. Інтерв’ю з директором Держархіву В.В. Левчуком,  заступником дирек-
тора Лілією Білоусової, начальником відділу Чорноморської міської ради Оленою Козачок 
на обласній колегії Держархіву  з нагоди Дня працівників архівних установ України / 1 
телепередача, ЗМІ: ТРК «Град»

24 грудня 2016 р. Участь директора Держархіву В.В. Левчука  і заступника директора 
Держархіву, к.і.н. Л.Г. Білоусової у спецпрограмі ТРК «Град» «Тема дня» з нагоди Дня пра-
цівників архівних установ України / 1 телепередача, ЗМІ: ТРК «Град»

«АРХІВНА ОДІССЕЯ»
Спільний проект Державного архіву Одеської області, Телерадіокомпанії «Град» 

і Громадської ініціативи «Друзі Архіву» 
Цикл краєзнавчих телепередач, присвячених маловідомим сторінкам історії Одеси,  

регіону, України

Автор ідеї – Лілія Григорівна Білоусова (Держархів Одеської області)
Головний редактор – Лариса Володимирівна Швець (ТРК «Град»)

Ведучі – журналісти ТРК «Град»
Учасники: архівісти, науковці, краєзнавці – дослідники Держаного архіву Одеської області

Фінансування проекту – ТРК «Град» (директор – Анатолій Конкович Балінов)

2016 рік – 16 випусків (13 вийшли в ефір) 
Выпуск 1: «Архивная Одиссея американского гостя»
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Владимир Солонарь - доцент кафедры истории Университета штата Флорида (Орлан-
до, США)

Выпуск 2: «Одесса литературная»
Алёна Яворская - заместитель директора по научной работе Одесского литературного музея

Выпуск 3: «Одесса армянская»
Давид Давтян - глава комитета по вопросам историко-культурного наследия Союза ар-

мян Украины

Выпуск 4: «История репрессий в Одессе»
Лидия Ковальчук - кандидат филологических наук, доцент, глава Общественного со-

вета при Госархиве Одесской области

Выпуск 5: «Немецкие поселения в Одесской области»
Алексей Келер - директор общественно-научной организации «Институт этнических 

исследований», член президиума Ассоциации немцев Украины

Выпуск 6: «Анархисты Одессы» 
Вячеслав Азаров - лидер Политической партии «Союз анархистов Украины»

Выпуск 7: «Выдающиеся личности Одессы: Михаил Мандес»
Сергей Березин - главный научный сотрудник Госархива Одесской области 

Выпуск 8: «Итальянцы в Одессе»,
Елена Феденко - архивист 1-й категории Госархива Одесской области

Выпуск 9: «Грузины в Одессе»
Александр Музычко - кандидат исторических наук, доцент Одесского национального 

университета имени И.И.Мечникова

Выпуск 10: «Международная конференция «Дипломатические архивы как истори-
ческий источник» в Одессе»

Участники конференции: 
Ирина Матяш – доктор исторических наук, профессор Дипломатической академии 

Украины
Вячеслав Циватый, кандидат исторических наук, пректорДипломатической академии 

Украины
Дениса Габор – консул Генерального Консульства Румынии в Одессе 
Дорота Михалюк -  доктор исторических наук, профессор Торуньского университета 
Дмитрий Урсу – доктор исторических наук, профессор ОНУ имени И.И. Мечникова
Лилия Белоусова – кандидат исторических наук, зам. директора Госархива Одесской  области
Владимир Левчук  - директор Госархива Одесской области

Выпуск 11: «Студенческие тетради: фонд П.Т.Маркушевского»
Лилия Белоусова - к.и.н., заместитель директора Госархива Одесской области
Наталия Петрова - к.и.н., доцент кафедры археологии и этнологии Украины Одесско-

го национального университета имени И.И.Мечникова
Анна Петрова - аспирантка, Ксения Негашева и Ксения Шакайло - студентки 4 курса ис-

торического факультета Одесского национального университета имени И.И.Мечникова

Выпуск 12: «Первые учебные заведения Одессы: к 200-летию Ришельевского лицея»
Алёна Синявская - к.и.н., доцент кафедры истории Украины Одесского национального 

университета имени И.И.Мечникова

Выпуск 13: «История Украины глазами американского историка»
Метью Поли - профессор истории Университета штата Мичиган (Ист-Лансинг, США) 

Выпуск 14: «Шахматы в Одессе»
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Сергей Ткаченко – гроссмейстер, чемпион мира по шахматной композиции, историк, 
писатель, журналист.

Выпуск 15: «Одесский фотофонд»
Евгений Волокин – директор Информационного агенства «Вікна Одеса», партнер архіву 

в проекті оцифрування архівного фотофонду 

Выпуск 16: «Ольга Крушеван – первая поэтесса Бессарабии»
Сергей Березин – главный научный сотрудник Государственного архива Одесской области

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ФІЛЬМИ (2)

«Генеалогия: Франсуа Берлеан» - участь Л. Білоусової  в сюжеті про пошук у Держав-
ному архіві Одеської області відомостей про одеський період історії родини (початок 20 
ст.)  відомого французького актора Франсуа Берлеана. Фільм розміщено в мережі Інтернет:  
https://www.youtube.com/watch?v=ietMFRjH1sw 

«Мы не чужие» - участь Л. Білоусової  в авторському проекті Е.Плеської – сюжет про до-
кументи Держархіву з історії німецького населення на Півдні України. Фільм демонстру-
вався в Україні і Німеччині, прийнятий на зберігання до архіву.

КУ «Ізмаїльський архів» (1)

27 жовтня 2016 р. На телеканалі «Южная волна» вийшов телесюжет «Архивисты – хра-
нители времени» за участю працівників  КУ «Ізмаїльський архів» / 1 телепередача, ТРК 
«Южная волна»

Районні і міські архівні установи
Телепередачі

Райони: не проводили. Міста: 4 телепередачі.
Архівний відділ Білгород-Дністровської міської ради підготував 1 телепередачу:

— інформаційний сюжет про роботу архіву та інформація «Про затвердження міської 
Програми розвитку архіву на 2016 – 2020 роки з участю працівників архіву» на теле-
каналі Бессарабія ТВ. 11 березня 2016 року.

Архівний відділ Поділської міської ради підготував 2 телепередачі в міських новинах 
муніципального телебачення КЕТ на тему: 

— «Робота зі зверненнями громадян до міського архіву за 2015 рік» 28 січня 2016 року;
— «Про порядок надання архівних довідок для оформлення пенсій за особливі заслу-
ги перед державою» 27 вересня 2016 року.
Архівний відділ Чорноморської міської ради підготував 1 телепередачу на міському 

каналі ТВ — до дня працівників архівних установ, 24 грудня 2016 року

Радіопередачі
Держархів Одеської області (6)

27 січня 2016 р. Директор Державного архіву Одеської області В. В. Левчук і голова Гро-
мадської ради при Держархіві, к.ф.н. Л. В. Ковальчук взяли участь у брифінгу, який від-
бувся в Прес-центрі «Odessit.ua» на тему «Державний архів Одеської області: проблеми та 
перспективи». Представники місцевих і регіональних засобів масової інформації отрима-
ли відповіді на питання щодо стану вирішення проблеми переїзду Держархіву до нового 
приміщення / 1 радіопередача, ЗМІ: Одеська обласна державна телерадіокомпанія.
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2 та 9 лютого 2016 р. Заступник начальника відділу використання документів, інфор-
мації, публікацій та зовнішніх зв’язків Державного архіву Одеської області С. А. Желяс-
ков взяв участь у новому розважально-інформаційному телевізійному проекті «Мозаїка». 
У студії йшлося про історію одеських монументів на честь видатних діячів минулого, про 
факти з біографії генерала І. Н. Інзова – голови Попечительного комітету про іноземних 
поселенців Півдня Росії та намісника Бессарабської області, про візит імператора Миколи 
І до колоній, заснованих іноземцями в Херсонській губернії та Бессарабській області на 
початку ХІХ ст., про інші цікаві але маловідомі сторінки історії нашого краю / 2 радіопере-
дачі, ЗМІ: Одеська обласна державна телерадіокомпанія.

19 лютого 2016 р. Інтерв’ю заступника директора Держархіву Лілії Білоусової на сесії 
Одеської обласної ради, з приводу прийняття депутатами рішення «Про передачу будівлі, 
що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 20 ріг Жуковського, 18 (будівля 
Бродської синагоги та огорожа, 1863-1870-і), зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області до Одеської Іудейської Релігійної Громади (ОІРГ) «Хабад-Шомрей 
Шабос». Наголошувалося на порушенні юридичних норм при підготовці проекту рішен-
ня та необхідності його доопрацювання з урахуванням вимог Держархіву з 2003 року про 
надання нового приміщення / 1 радіопередача, ЗМІ: телерадіокомпанія «УТ-1».

4 березня 2016 р. Прес-конференція голови Одеської обласної ради А.І. Урбанського та 
директора Держархіву Одеської області В.В. Левчука. Керівництво Держархіву та громад-
ськість постійно наполягають на спільному пошуку рішення проблеми нового приміщен-
ня разом с керівництвом облради та облдержадміністрації. Головна задача — створення 
нового сучасного архівного комплексу, який забезпечить розвиток Національного архів-
ного фонду Одещини принаймні на наступне десятиліття / 1 радіопередача, ЗМІ: Одеська 
обласна державна телерадіокомпанія.

27 травня 2016 р. В Прес-центрі Odessit.Ua в прямому ефірі відбувся брифінг керівни-
цтва Державного архіву Одеської області та Громадської ініціативи «Друзі архіву» на тему 
«Результати сесії Одеської обласної ради по проблемах Державного архіву Одеської облас-
ті» / 1 радіопередача, ЗМІ: Одеська обласна державна телерадіокомпанія.

Районні і міські архівні установи
Радіопередачі

Міста: Архівний відділ Білгород-Дністровської міської ради підготував 1 радіопере-
дачу: 16 червня 2016 року на радіо «Новини Придністров’я» в прямому ефірі на тему «Про 
роботу архіву та виконання запитів громадян».

Публікації

Державний архів області

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ВИДАННЯ (5)

Вийшли з друку 2 видання, 2 підготовлені до друку в електронному варіанті:
Архів. Історія. Сучасність» (Одеса, 3-4 вересня 2015 р.) – погляд з минулого у майбут-

нє // Архів. Історія. Сучасність.  Випуск 2. Матеріали II Міжнародної науково-практичної 
конференції, присвяченої 95-річчю Державного архіву Одеської області (1920-2015), Одеса, 
3-4 вересня 2015 р. / Одеська обласна держадміністрація, Одеська обласна рада, Держав-
ний архів Одеської області / Ред. кол.: В. В. Левчук (голова) та ін.; Наук. ред. І. В. Сапожни-
ков, Л. Г. Білоусова; Відп. ред, С. Є. Березін; Кол. авторів. – Одеса: Бондаренко М. О., 2016. 
– 444 с. (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області». – Т. XLV).
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Университет длиною в жизнь. Путь историка / Д.П. Урсу – Одесса: Бондаренко М.А., 
2016. – 504 с., 18 илл. (Серія «Праці Державного архіву Одеської області». – Т. XLVI).

Державний архів Одеської області. Фонди особового походження. Путівник. Том I. 
Спеціальний довідник / Головна ред. колегія  серії: Т. І. Баранова (голова),  І.М. Кісіль, В. 
Г. Берковський  та ін.]; Кол. авт.-упор. С. Є. Березін, Л. Г. Білоусова,  С. В. Виногловська та 
ін.; /Державна архівна служба України, Державний архів Одеської області.  – Одеса: Астро-
принт, 2016. – 235 с. (Архівні зібрання України. Спеціальний довідник)

Державний архів Одеської області. Анотований реєстр описів. Фонди архіву Одесь-
кого обкому Компартії України. Спеціальний довідник / [Головна ред. колегія  серії: Т. 
І. Баранова (голова),  І.М. Кісіль, В. Г. Берковський  та ін.]; Авт.-упор. В. Ю. Алєксєєва, О. А. 
Корецька.  Ред. колегія тому: Л. Г. Білоусова, О. І. Ксендзик, В. В. Левчук та ін.; / Державна 
архівна служба України, Державний архів Одеської області.  – Одеса: Астропринт, 2016. – 
2235 с. (Архівні зібрання України. Спеціальний довідник)

Публікації працівників Держархіву у наукових виданнях та у ЗМІ (99)
Білоусова Л. Г. Національні товариства в Одесі у XIX - на початку ХХ ст. // Український 

історичний журнал. – К., 2016. 

Білоусова Л. Г. Одеські товариства в організації еміграції євреїв з півдня Російської ім-
перії до Сирії і Палестини у 1880-х – 1920-х роках // Міжнародні зв’язки України: наукові 
пошуки та знахідки. – К., 2016. 

Білоусова Л. Г. Українці на Далекому Сході: міграційні потоки  у XIX - на початку 
ХХ ст. // Архіви України. – Вип. 3-4 (302-303): травень-серпень. – К., 2016. – С. 101-124.

Білоусова Л. Г.  Федір Павлович Матушевський – перший дипломат незалежної Укра-
їни у Греції (6 січня - 21 жовтня 1919 р.) // Україна дипломатична. - Випуск 13. Диплома-
тична та консульська служба у вимірі особистості. - К., 2016. - С. 243-260.

Білоусова Л. Г. Видатні діячі Української Народної Республіки: Андрій Васильович Ні-
ковський - Міністр закордонних справ доби Директорії УНР // Південь України у вітчиз-
няній і європейській історії. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції 15-
16 вересня 2016 року, м. Одеса. Зб. наук. праць. – Одеса: Астропринт, 2016. – С. 38-48.

Білоусова Л. Г. Державний архів Одеської області: II Міжнародна науково-практична 
конференція «Архів. Історія. Сучасність» (Одеса, 3-4 вересня 2015 р.) – погляд з минуло-
го у майбутнє // Архів. Історія. Сучасність. Випуск 2. Матеріали II Міжнародної науково-
практичної конференції, присвяченої 95-річчю Державного архіву Одеської області (1920-
2015), Одеса, 3-4 вересня 2015 р. / Одеська обласна держадміністрація, Одеська обласна 
рада, Державний архів Одеської області / Ред. кол.: В. В. Левчук (голова) та ін.; Наук. ред. 
І. В. Сапожников, Л. Г. Білоусова; Відп. ред, С. Є. Березін; Кол. авторів. – Одеса: Бондаренко 
М. О., 2016. – С. 5 – 16. (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області». – Т. XLV).

Белоусова Л. Г. Ионические греки в Одессе в конце XVIII – XIX вв.: семья Флогаити // 
Архів. Історія. Сучасність.  Випуск 2. Матеріали Другої міжнародної науково-практичної 
конференції, присвяченої 95-річчю Державного архіву Одеської області (1920-2015), Одеса, 
3-4 вересня 2015 р. / Одеська обласна держадміністрація, Одеська обласна рада, Держав-
ний архів Одеської області / Ред. кол.: В. В. Левчук (голова) та ін.; Наук. ред. І. В. Сапожни-
ков, Л. Г. Білоусова; Відп. ред, С. Є. Березін; Кол. авторів. – Одеса: Бондаренко М. О., 2016. 
– С. 40-52. (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області». – Т. XLV).

Білоусова Л. Г. Видавнича робота та міжнародне співробітництво Державного архі-
ву Одеської області у 1920-2015 роках // Архів. Історія. Сучасність. Випуск 2. Матеріали 
Другої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Державного 
архіву Одеської області (1920-2015), Одеса, 3-4 вересня 2015 р. / Одеська обласна держадмі-
ністрація, Одеська обласна рада, Державний архів Одеської області / Ред. кол.: В. В. Левчук 
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(голова) та ін.; Наук. ред. І. В. Сапожников, Л. Г. Білоусова; Відп. ред, С. Є. Березін; Кол. 
авторів. – Одеса: Бондаренко М. О., 2016. – С. 369 – 434 (Серія: «Праці Державного архіву 
Одеської області». – Т. XLV).

Белоусова Л. Китай и Одесса: история и современность // Украинско-китайские отно-
шения: неизвестные страницы истории и современность / Отв. ред. И. Б. Матяш; перевод 
на кит. язик. Ю. И. Сокол / Дипломатическая академия Украины при МИД Украины; На-
учное общество истории дипломатии и международных отношений. – К.: Горобец, 2016. 
– С. 125-149. [176 с. : ил. ISBN 978-966]

Білоусова Л. Г. Міжнародні контакти Державного архіву Одеської області: Всесвітній 
Конгрес Економічної Історії у Кіото і Національний архів Японії // Вісник Одеського 
історико-краєзнавчого музею. - № 15. – Одеса, 2016. 

Білоусова Л. Г., Березін С. Є. Передмова //Державний архів Одеської області. Путівник. 
Випуск 1: Фонди особового походження. Видання 2-ге, доповнене / Авт.- упоряд. В.Ф. Оно-
прієнко. Ред. Л.Г. Білоусова, С.Є. Березін. – Одеса: Прес-кур’єр, 2015. – C. 1-4. – (Праці Держав-
ного архіву Одеської області. Т. XXXV).

Березин С. Е. Из истории антиковедения в Одессе: документы личных фондов о ка-
дровой ситуации в Новороссийском университете // Архів. Історія. Сучасність. Випуск 
2. Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю 
Державного архіву Одеської області (1920-2015), Одеса, 3-4 вересня 2015 р. / Одеська об-
ласна держадміністрація, Одеська обласна рада, Державний архів Одеської області / Ред. 
кол.: В. В. Левчук (голова) та ін.; Наук. ред. І. В. Сапожников, Л. Г. Білоусова; Відп. ред, С. Є. 
Березін; Кол. авторів. – Одеса: Бондаренко М. О., 2016. – С. 52-58 (Серія: «Праці Державного 
архіву Одеської області». – Т. XLV).

Березин С. Е. Армяне – выпускники медицинского факультета Новороссийского уни-
верситета // Актуальні питання вірменознавства. - Випуск ІІІ-IV. – Винниця, 2016. – С. 9-16.

Березин С. Е. Армянки в гимназиях Одессы в конце XIX – начале ХХ ст. (по материа-
лам Государственного архива Одесской области) // Актуальні питання вірменознавства. 
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Державний архів Одеської області / Ред. кол.: В. В. Левчук (голова) та ін.; Наук. ред. І. В. 
Сапожников, Л. Г. Білоусова; Відп. ред, С. Є. Березін; Кол. авторів. – Одеса: Бондаренко М. 
О., 2016. – С. 339-342. (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області». – Т. XLV).

Хромов А. В. Одеський поліцмейстер Павло Степанович Мавроміхілі // Південь України 
у вітчизняній і європейській історії. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конфе-
ренції 15-16 вересня 2016 року, м. Одеса. Зб. наук. праць. – Одеса: Астропринт, 2016. – С. 82-86.

Хромов А. В. Микола Гаврилович Дембровський – Одеський поліцмейстер (1807-
1810 рр.): біографія, кар`єра, родина // Інтелігенція і влада. – Вип. 34. – Одеса: Екологія, 
2016. – С. 223-237.

Москаленко О. О., Хромов А. В. Архівний документ про розгляд справи захисту честі і 
гідності Одеським комерційним судом у 1820 р.: джерелознавчий та юридичний аналіз 
// Сімнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 150-річчю з дня народження Михай-
ла Грушевського: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 16 листопада 2016 р. – 
Київ. – С. 130-132.

Феденко О. О. Італійці в розвитку промисловості Одеси наприкінці XVIII – н початку 
XX ст. // Драгоманівські історичні студії: збірник наукових праць молодих істориків. – 
2016. – Вип. 1 (6). – С. 58-64.

Штепко О. Ю. З історії освоєння острова Зміїний наприкінці XIX ст.: дипломатичні су-
перечки та нові господарі // Науковий вісник Ізмаїльського державного гумнітарного універ-
ситету: збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». – Ізмаїл, 2016. – Вип. 34. – С. 148-153.

Штепко О. Ю. Из истории создания отдела научно-справочного аппарата в Одесском 
архиве (1920-1940-е гг.) // Архів. Історія. Сучасність. Випуск 2. Матеріали Другої міжнарод-
ної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Державного архіву Одеської об-
ласті (1920-2015), Одеса, 3-4 вересня 2015 р. / Одеська обласна держадміністрація, Одеська 
обласна рада, Державний архів Одеської області / Ред. кол.: В. В. Левчук (голова) та ін.; Наук. 
ред. І. В. Сапожников, Л. Г. Білоусова; Відп. ред, С. Є. Березін; Кол. авторів. – Одеса: Бонда-
ренко М. О., 2016. – С. 359-362. (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області». – Т. XLV).

Статті (40 Templates:) для міжнародного Інтернет-проекту «BlackSea Research Project 
- Port-Cities» («Міста-порти Чорного моря») / cities.blacksea.gr

Білоусова Л. Г. (14)
1. Одеський будівельний комітет (1.5.)
2. Одеський комерційний суд (1.6.)
3. Польська громада Одеси (3.2.1.5.)
4. Швейцарська громада Одеси (3.2.1.7.)
5. Єврейська преса (3.3.4.1.)
6. Євангелічно-Лютеранська церква (кірха) св. Павла в Одесі (3.3.1.1.)
7. Синагоги Одеси (3.3.2.1.)
8. Бродська синагога (3.3.2.1.)
9. Одеське товариство опіки над тваринами (3.3.5.1.)
10. Анатра (4.1.3.1.)
11. Де-Рібаси (4.1.3.1.)
12. Флогаїті (4.1.3.1.)
13. Одеська біржа (4.1.4.)
14. Брокери (4.1.4.1.)

Герасимова С. М. (15)
1. Історія створення першої лінії Одеської залізниці та станцій Одеського вузла;
2. Створення та діяльність Російського товариства пароплавства та торгівлі (РОПІТ);
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3. Становлення та розвиток торговельного і пасажирського мореплавства на Чорному та 
Азовському морях у ХІХ – на початку ХХ ст. (огляд головних пароплавних підприємств 
в м. Одесі);

4. Одеські клуби ХІХ-ХХ ст.;
5. Адміністративна організація Одеського порту: структура управління 1794-1914 рр.
6. Список підприємств м. Одеси ХІХ-ХХ ст. (дата заснування, назва, власник, місце розта-

шування, капітал)
7. Історія будівництва Потьомкінських сходів – пам’ятника архітектури м. Одеси.
8. З історії одеських медичних закладів: «Одесская лечебница для приходящих»;
9. З історії одеських підприємств: Завод Гена;
10. Історія становлення музичної освіти в Одесі ( сер. ХІХ - поч. ХХ ст.) і створення Одеської 

консерваторії. 
11. З історії філантропічних та благодійних організацій: Одеське слов’янське доброчинне 

товариство ім. Кирила і Мефодія;
12. Становлення та реформування органів цензури в Одесі;
13. Список банків, що функціонували в Одесі у 1819-1917 рр. (рік заснування, назва, влас-

ник, капітал);
14. Список Одеських церков (назва, рік заснування, конфесія, колишнє і сучасне місце роз-

ташування).
15. З історії театрального життя: Одеський оперний театр.

Штепко О. Ю. (11)

КУ «Ізмаїльський архів» (2)
Еврейские погромы в Измаиле. - Курьер недели-бизнес. - 2016. – 16 січня.
История измаильской торговли в трех эпизодах. - Курьер недели-бизнес. - 2016. – 19 березня.

Авторські статті про Державний архів Одеської області: 
інтерв’ю з архівістами, рецензії на видання, 

статті про архів (22)

Анна Мячина. Вопрос с Бродской синагогой решен - архив выселяют // Одесская жизнь 
(информационный городской портал). – 2016. – 19 лютого.

Мария Крыжановская. В Одессе здание областного архива вернули еврейской общине, а 
документы хотят переселить за город: работники архива недовольны // Сегодня.ua. – 
2016. – 21 лютого.

Олег Константинов. Архив или синагога? Судьба здания на Жуковского в вопросах и 
ответах // Думская.net. – 2016. – 22 лютого.

Геннадий Чекита. Декоммунизацию нужно проводить каждому в своих мозгах // Пора 
говорить. – 2016. – 22 лютого.

Игорь Розов. Документальная история никому не нужна… // Пора говорить. – 2016. – 22 
лютого.

Сергей Бойко. Одесский областной архив переселяют в «развалины на территории 
психбольницы» // Вікна-Одеса. – 2016. – 22 лютого.

Ната Чернецкая. Добро пожаловать в ад: Одесский архив показал, куда его хотят пере-
селить // Одесская жизнь. – 2016. – 22 лютого.

Александр Михайлов. Прежнее здание Одесского архива не стоит списывать со счетов // 
Слово. – 2016. – 23 лютого.
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Наталя Крестовська: Про бідний архів замовте слівце // День. Кiev.ua.– 2016. – 23 лютого.

Игорь Онищенко. Почему Одесский облсовет хочет вляпаться в дурдомную историю? // 
Слово. – 2016. – 23 лютого.

Семен Корчагин. Одесса: кому выгодно издевательство над исторической памятью? // 
Рупор Одессы. – 2016. – 23 лютого.

Дора Дукова. Об архиве, крепости и базе у моря. - Вечерняя Одесса. - №21 (10282). – 2016. – 
23 лютого.

Кирилл Воронков. Квартирный вопрос областного архива // Голос України. – 2016. – 24 лютого.

Михайло Рашковецький. Казка про те, як Одеський державний архів у психлікарню пере-
їхав // Українська правда. – 2016. – 25 лютого.

Дора Дукова. Решения о судьбах архива и Аккерманской крепости: есть несогласные. - 
Вечерняя Одесса. - № 22—23 (10283—10284). – 2016. - 25 лютого.

Виталий Атанасов. Историю на свалку... вернее на макулатуру. – Слово. - №8 (1181). – 
2016. – 25 лютого.

Ирина Голобородько. В Одессе гуманитарная катастрофа. - Конфликты и Законы. – 2016. – 
25 лютого.

Максим Кашкаєв. Перлина Одеси - її архів - може бути втрачений // Українська правда. – 
2016. – 26 лютого.

Анна Мячина. Не Александровка - для областного архива нашлось место в центре горо-
да. - Одесская жизнь. – 2016. – 04 березня

Андрей Райков. Небумажные страсти вокруг документов. - Порто-Франко. - (№8/1302). – 
2016. – 04 березня.

Александр Михайлов. Одесский областной архив наконец обрел свой новый дом. - Слово. 
– 2016. – 04 березня.

Игорь Розов. В центре внимания: Скандал вокруг областного архива затих. Но это всего 
лишь кажущиеся затишье // Град. – 2016. – 14 березня.

В цілому архівні питання і проблеми, зокрема, щодо нової будівлі для архіву,  
висвітлювалися у 274 репортажах  різних видань

(список додається)

1. Здание бывшей синагоги на Жуковского угол Пушкинской вернут еврейской 
общине // Думская.net. – 2016. – 16 лютого. (http://dumskaya.net/)

Облсовет намерен передать здание Государственного архива еврейской общине // 
Колокол. – 2016. – 16 лютого. http://kolokol.od.ua/2016/02/16/oblsovet-nameren-peredat-
zdanie-oblarhiva-evrejskoj-obshhine/ (интернет журнал)

В рамках декоммунизации иудейская община Одессы получит здание бывшей сина-
гоги // Репортёр. – 2016. – 16 лютого. (http://reporter.od.ua/oblastnomu-arhivu-predlagayut-
pereehat-v-aleksandrovku/) (телеканал)

2. Здание синагоги в Одессе, в котором находится областной архив, «уже начали 
возвращать» еврейской общине // Маяк. – 2016. – 16 лютого. (http://mayak.org.ua/news/
the-building-of-the-synagogue-in-odessa-in-which-there-is-a-regional-archive-has-already-
started-to-return-to-the-jewish-community/)

3. Одесский облсовет спустя много лет решил вернуть здание Бродской сина-
гоги еврейской общине // Трасса Е-95. – 2016. – 16 лютого. (http://trassae95.com/all/
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news/2016/02/18/odesskaya-sinagoga-prevracshennaya-v-gosuchrezhdenie-vid-iznutri-
fotoreportazh-29223.html)

4. Здание Одесского областного госархива передадут «Хабаду» // Таймер. – 2016. – 
16 лютого. (http://timer-odessa.net/news/zdanie_odesskogo_oblastnogo_arhiva_peredadut_
habadu_191.html)

Одесский облсовет спустя много лет решил вернуть здание Бродской синагоги еврей-
ской общине // Южный курьер. – 2016. – 16 лютого. (http://uc.od.ua/news/city/1181101.
html) (газета)

Терміново. Головний корпус Державного архіву Одеської області дарується облра-
дою новому власнику // Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. 
Грушевського НАН України. – 2016. – 17 лютого. (http://archeos.org.ua/?p=9963)

Одесская еврейская община готова принять здание Бродской синагоги // Вікна-Оде-
са. – 2016. – 17 лютого. (http://viknaodessa.od.ua/news/?news=129324)

Еврейская община Одессы: возвращение Бродской синагоги – историческая справед-
ливость // Одессит.ua. – 2016. – 17 лютого. (http://www.odessit.ua/news/48663-evreyskaya-
obschina-odessy-vozvraschenie-zdaniya-brodskoy-sinagogi-istoricheskaya-spravedlivost.html)

В Одесском госархиве просят не спешить с передачей их здания «Хабаду» // Тай-
мер. – 2016. – 17 лютого. (http://timer-odessa.net/news/v_odesskom_gosarhive_prosyat_ne_
speshit_s_peredachey_ih_zdaniya_habadu_915.html) (інтернет видання)

Бродская синагога: Одесские архивисты требуют снять решение о передаче здания 
еврейской общине // Маяк. – 2016. – 17 лютого. (http://mayak.org.ua/news/the-brody-
synagogue-in-odessa-archivists-demand-to-withdraw-the-decision-to-transfer-the-building-to-
jewish-community/)

Сотрудники госархива просят Одесский облсовет повременить с передачей зда-
ния иудейской общине //ИзбирКом. – 2016. – 17 лютого. (http://izbirkom.org.ua/
news/Obschestvo-19/2016/Sotrudniki-gosarhiva-prosyat-Odesskiy-oblsovet-povremenit-s-
peredachey-zdaniya-iudeyskoy-obschine-5129)

Конфликт вокруг здания Государственного архива Одесской области разгорается 
с новой силой // Informer.od.ua. – 2016. – 18 лютого. (http://informer.od.ua/news/konflikt-
vokrug-zdaniya-gosudarstvennogo-arhiva-odesskoj-oblasti-razgoraetsya-s-novoj-siloj/)

Как живет одесский архив в аварийном здании синагоги // Южный курьер. – 2016. – 
18 лютого. (http://uc.od.ua/news/city/1181150.html)

Архив против областного совета // Храбро. – 2016. – 18 лютого. (http://hrabro.com/92894)

5. Областному архиву предлагают переехать в Александровку // Репортёр – 2016. – 
18 лютого.

Здание Бродской синагоги хотят вернуть еврейской общине // Первый городской. – 2016. 
– 18 лютого. (http://www.1tv.od.ua/scenes/999) (интервью с зам. директора Л. Белоусовой)

Одесский областной архив «может стать юридическим лицом без определен-
ного места жительства» // Вікна-Одеса. – 2016. – 18 лютого. (http://viknaodessa.od.ua/
news/?news=129357)

Одесса: синагога vs архив - есть ли компромисс // Без Пиара (интернет газета). – 2016. – 
18 лютого. (http://bezpr.net/read/odessa_sinagoga_vs_arhiv_-_est_li_kompromiss/)

Одесской иудейской религиозной общине вернут синагогу //Сегодня.ua. – 2016. 
– 18 лютого. (http://www.segodnya.ua/regions/odessa/odesskoy-iudeyskoy-religioznoy-
obshchine-vernut-sinagogu-692588.html)

Государственный архив Одесской области взывает к мудрости областных депута-
тов // Слово. – 2016. – 18 лютого. (http://slovo.odessa.ua/news/9757-gosudarstvennyy-arhiv-
odesskoy-oblasti-vzyvaet-k-mudrosti-oblastnyh-deputatov.html)

Областному архиву предлагают переехать в Александровку // Репортёр. – 2016. – 18 
лютого. (http://www.reporter.com.ua/news/bep770/

Сотрудники одесского архива пригрозили акцией протеста, если Бродскую синагогу 
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отдадут евреям // 048.ua. – 2016. – 18 лютого. (http://www.048.ua/news/1127198)
Одесский архив может оказаться на улицеОдесский архив может оказаться на улице 

// Колокол. – 2016. – 18 лютого. (http://kolokol.od.ua/2016/02/18/odesskij-arhiv-mozhet-
okazatsya-na-ulitse/)

Одесский архив возмущен своим выселением и готовится протестовать // Репортёр. 
– 2016. – 18 лютого.http://www.reporter.com.ua/news/bep770/

Сотрудники Одесского облархива просят не выгонять их на улицу // Одессит.ua. 
– 2016. – 18 лютого. (http://www.odessit.ua/news/48681-sotrudniki-odesskogo-oblarhiva-
prosyat-ne-vygonyat-ih-na-ulicu.html)

Работники одесского архива выступили против передачи их здания иудейской об-
щине: «Сначала дайте нам новое помещение» // Думская.net. – 2016. – 18 лютого. (http://
dumskaya.net/news/rabotniki-odesskogo-arhiva-vystupili-protiv-pere-055357/

Одесский архив: перенести нельзя оставить // Топор.od.ua. – 2016. – 18 лютого. (http://
topor.od.ua/odesskiy-arhiv-perenesti-nelyzya-ostavity/)

Иудейская община Одессы обещает не выселять архив и реконструировать здание 
бывшей синагоги // Репортёр. – 2016. – 18 лютого. (http://www.reporter.com.ua/news/
emg260/)

Государственный архив Одесской области выселяют // 7 телеканал. – 2016. – 18 лю-
того. (http://7kanal.com.ua/2016/02/gosudarstvennyiy-arhiv-odesskoy-oblasti-vyiselyayut/) 
(интервью с зам. директора Л. Белоусовой)

Угроза нависла над Госархивом: одесский облсовет его выселяет «в никуда» // Откат. 
– 2016. – 18 лютого.

Областному архиву предлагают переехать в Александровку // Репортёр. – 2016. – 18 
лютого. (интервью с зам директора Л. Белоусовой).

6. Архив может стать бездомным уже завтра // Украинская служба информации. – 
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Вести-Украина. – 2016. – 23 лютого. (http://vesti-ukr.com/odessa/137335-odesskij-oblastnoj-
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osuschestvleniya-absurdnyh-planov-urbanskogo.html)

Одесское законодательное ноу-хау: вместо Архива - магазин «Блеск и Ведро» // 
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2016. – 23 лютого. (http://www.1tv.od.ua/news/13305)
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Наталя Крестовська: Про бідний архів замовте слівце // День. Кiev.ua.– 2016. – 23 лютого.
Неужели дождёмся, что автограф Пушкина отправят в топку? // Рупор Одессы. 
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com/news/reshilas-sudba-odesskogo-arhiva.html)
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Одесский областной архив переедет на Пироговскую // Репортер. – 2016. – 04 ерезня.
(http://www.reporter.com.ua/news/nd6363/)

Анна Мячина. Не Александровка - для областного архива нашлось место в центре 
города. - Одесская жизнь. – 2016. – 04 березня. (http://odessa-life.od.ua/news/33775-Ne-
Aleksandrovka-dlya-oblastnogo-arhiva-nashlos-mesto-v-centre-goroda)

Андрей Райков. Небумажные страсти вокруг документов. - Порто-Фран-
ко. - (№8/1302). – 2016. – 04 березня. (http://porto-fr.odessa.ua/index.php?art_
num=art022&year=2016&nnumb=08)

Госархив Одесской области не будет переезжать в село под Одессой // Трасса Е-95. – 
2016. – 04 березня.

(http://trassae95.com/all/search/2016/03/04/gosarhiv-odesskoj-oblasti-ne-budet-
pereezzhatj-v-selo-pod-odessoj-29548.html)

Директор одесского архива В. Левчук: Закон определяет, какое помещение должно 
быть у архива // ТРК «ГРАД». – 2016. – 04 березня.

Исторические документы переместят в здание на Пироговской // Думская. – 2016. – 04 
березня. (видеорепортаж)

Одесский областной архив переведут на Пироговскую // ИзбирКом.  – 2016. – 04 берез-
ня. (http://izbirkom.org.ua/news/Obschestvo-19/2016/Odesskiy-oblastnoy-arhiv-perevedut-
na-Pirogovskuyu-5353)

Областной архив переедет на Пироговскую 29 (сюжет - 2) // Репортёр. – 2016. – 04 бе-
резня. (видеорепортаж)

Александр Михайлов. Одесский областной архив наконец обрел свой новый дом. - 
Слово. – 2016. – 04 березня. (http://slovo.odessa.ua/news/10097-odesskiy-oblastnoy-arhiv-
nakonec-obrel-svoy-novyy-dom.html)

Вопрос с Госархивом разрулили. Государственный архив Одесской области переедет 
в здание на улице Пироговской, 29 // Деловая Одесса. – 2016. – 04 березня. (http://dilova.
com.ua/news/vopros-s-gosarhivom-razrulili/)

Для держархіву Одещини побудують нове приміщення // Depo.Oдеса. – 2016. – 04 
березня. (http://odesa.depo.ua/ukr/odesa/dlya-derzharhivu-odeshchini-pobuduyut-nove-
primishchennya-04032016151200)

Окончательно определено место размещения областного архива // Важно. – 2016. 
– 05 березня. (http://vazhno.com.ua/news/2016/03/05/okonchatelyno-opredeleno-mesto-
razmeshteniya-oblastnogo-arhiva/)

Областному архиву нашли место в центре Одессы // Odessa. net. – 2016. – 05 березня. 
(http://odessa.net/news/society/22435/)

Одесситам рассказали, куда переедет областной архив // Одеский паблик. – 2016. – 05 
березня. (http://odpublic.net/page/1039/)

Глава облсовета предложил одесситам собрать деньги для переезда архива // Odessit.
ua. – 2016. – 05 березня.

45. Депутаты областного совета и руководство Государственного архива Одесской 
области создали рабочую группу // Vazhno.com.ua. – 2016. – 10 березня.

«Друзья архива»: предложение Урбанского не подкреплено конкретикой (и видео с 
инрервью) // ГРАД. – 2016. – 11 березня.

Одесскому облсовету предложат приостановить решение о передаче здания архива 
еврейской общине // ИзбирКом. – 2016. – 11 березня.

Игорь Розов. В центре внимания: Скандал вокруг областного архива затих. Но это все-
го лишь кажущиеся затишье // Град. – 2016. – 14 березня.

Одесский областной архив в разрушающемся здании Бродской синагоги // Маяк. 
– 2016. – 15 березня. (http://mayak.org.ua/zuckerbergs/odessa-regional-archive-in-the-
crumbling-building-of-the-brodsky-synagogue-video/) (+ видео)

46. Одесский нардеп злобно набросился на директора областного архива. Поче-
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му? // Рупор Одессы. – 2016. – 21 березня. (http://rupor.od.ua/news/Aleksandr-Presman-
deputat-ot-Odeschiny-037417/)

Интервью дня: в студии Владимир Левчук (видео) // Первый городской. – 2016. – 30 березня.
Архив и ныне там... // ГРАД. – 2016. – 30 березня. (+видео)
Новое здание для одесского архива начнут строить не ранее, чем через полгода // 

Репортёр. – 2016. – 30 березня. (http://www.reporter.com.ua/news/xav170/)
Директор Одесского архива: городскому совету стоит объединить усилия с областным 

// Рупор Одессы. – 2016. – 30 березня.
Проект расширения архива - только первый шаг, на котором не следует останавли-

ваться // Контекст-Причерноморье. – 2016. – 30 березня. (http://www.prichernomorie.com.
ua/odessa/news/officials/2016-03-30/188792.php)

Средства госбюджета на содержание госархива должны быть увеличены // Кон-
текст-Причерноморье. – 2016. – 30 березня.

47. Мобильные стеллажи не подходят для госархива» // Контекст-Причерноморье. 
– 2016. – 30 березня.

Для Одесского архива построят многоуровневый корпус // 7 телеканал. – 2016. – 30 
березня. (+видео)

Одесскому архиву нашли место // Odessa1.com. – 2016. – 30 березня.
(http://odessa1.com/news/odesskomu-arhivu-nashli-mesto.html)
Владимир Левчук: предложение облсовета не решит проблему архива // Оdessit.

ua. – 2016. – 30 березня.
Для областного архива планируют построить семиэтажное здание на Пироговской // 

Репортёр. – 2016. – 30 березня. (+видео)
Что сулят Государственному архиву Одесской области отсутствовавшие Урбанский 

и Саакашвили // Рупор Одессы. – 2016. – 30 березня.
Строительство нового помещения для госархива начнется примерно через полгода 

// Контекст-Причерноморье. – 2016. – 30 березня.
Облсовет планирует выделить на строительство нового помещения для госархива 

20 миллионов гривен // Контекст-Причерноморье. – 2016. – 30 березня.
Госархив: новые препятствия на пути к решению проблемы // Колокол.od.ua – 2016. 

– 30 березня.
Здание Бродской синагоги передали не той общине — будет суд // Odessit.ua – 2016. 

– 30 березня.
Одесский архив через три года ждет коллапс // 048.ua. – 2016. – 30 березня.
Одесский облсовет готовится строить пристройку для архива, архивисты недовольны 

// Вікна-Одеса. – 2016. – 30 березня.
Областной архив переедет в расширенное здание на Пироговской за счет облбю-

джета и спонсоров // Южный курьер. – 2016. – 30 березня.
Строительство нового здания для одесского архива начнется через полгода // 

Думская-TV. – 2016. – 31 березня. (+видео)
Строительство нового помещения для госархива начнется примерно через полгода 

// Трасса Е-95. – 2016. – 31 березня.

48. Одесский архив недоволен вариантом переезда, который сам и согласовал: хо-
чет еще зеленую зону и квартиры // Думская-TV. – 2016. – 6 квітня.

49. Одесский госархив намерен просить участок в полгектара у города под новое 
помещение // Репортер. – 2016. – 19 квітня.

50. Переезд архива из Бродской синагоги может вновь остановиться // Маяк. – 2016. 
– 19 квітня.

Одесский архив хочет построить новое здание в центре города // Украинской Службы 
Информации. – 2016. – 21 квітня.
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51. Сотрудники Государственного архива Одесской области обратились к депута-
там областного совета // 7 телеканал. – 2016. – 29 квітня. (+ видео)

52. 2016.04.29, Пресс-центре «Одессит»: «Друзья архива» ищут другие варианты для 
переезда ведомства (видеорепортаж)

53. Еврейской общине окончательно передали здание на Жуковского. Областной 
архив будет переезжать как минимум два года // Думская-TV. – 2016. – 27 травня

54. На ремонт здания областного архива выделили 25 миллионов гривен // Репор-
тер. – 2016. –27 травня. (+видео)

Одесскому госархиву дали деньги // Odessa1.com. – 2016. – 27 травня
Землю под одесским архивом отдали другому предприятию // Украинской Службы 

Информации. – 2016. –27 травня.
Помощь для переезда: одесский облсовет выделил госархиву 25 млн гривен // 

Перый городской. – 2016. –27 травня.

55. 27.05.2016. Владимир Левчук: первый шаг к решению проблемы Областного ар-
хива сделан (прес-конференция)

56. Одесский госархив получил 25 млн. грн. на пристройку // Репортер. – 2016. –27 
травня.

30 травня 2016 р. Директор Держархіву Володимир Левчук про результати сесії Об-
лради в студії телекомпанії «Репортёр» (видеорепортаж)

57. Друзья архива: Историю Одессы надо спасать всем вместе // Град. – 2016. – 1 червня.

58. История Одессы - в уникальных документах одесского архива // Град. – 2016. – 1 
червня.

59. Глава Одесского облсовета передал еврейской общине символический ключ от 
Бродской синагоги // Думская-TV. – 2016. – 19 червня.

На переселение Одесского областного архива потребуется два года // Украинской 
Службы Информации. – 2016. – 1 липня.

60. Одесский архив: уникальная конференция по дипломатической тематике // 
Рупор Одессы. – 2016. – 8 вересня. (http://rupor.od.ua/news/Aleksandr-Presman-deputat-ot-
Odeschiny-037417/)

Одесские архивисты показали уникальные исторические документы // Рупор 
Одессы. – 2016. – 9 вересня. (http://rupor.od.ua/news/Aleksandr-Presman-deputat-ot-
Odeschiny-037417/)

Районні і міські архівні установи 

Публікації
Протягом звітного періоду керівниками архівних установ районів та міст підготовлено 

12 публікацій. Тематика статей досить різноманітна: про роботу із зверненнями громадян, 
історія (міста, села) з документів архіву, видавання довідок, про нові надходження до архі-
вів, про підсумки роботи архівних установ

Райони: 12 публікацій. Публікації підготували 7 з 26 архівних відділів райдержадміні-
страцій: 

Біляївської, Кодимської, Подільської, Савранської, Татарбунарської - по 2 публікації;
Арцизької, Великомихайлівської – по 1 публікації.
Міста: – 4 публікації. Публікації підготували 2 з 7 архівних відділів міських рад:
Подільської, Теплодарської – по 2 публікації. 
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Опубліковані такі статті керівників архівних відділів райдержадміністрацій:

1. Болдур О.М. Історія архівної справи Великомихайлівського району // Єдність - 
2016. - 4 травня (Великомихайлівський район)

2. Войтенко О.М. Перелік послуг архівного відділу Котовської райдержадміністрації 
// Котовські вісті - 2016. - № 33/34. - 28 квітня Подільський район)

3. Войтенко О.М. Для тих,кому необхідні архівні довідки // Котовські вісті-2016.-№ 
39/40.- 19 травня (Подільський район)

4. Лиса Т.В. Першій Конституції незалежної Української Держави – 20 років // 
Татарбунарський вісник.-2016.-25 червня (Татарбунарський район)

5. Лиса Т.В. На зорі незалежност // Татарбунарський вісник.-2016 - №№36, 39-10 
вересня, 1 жовтня 2016 року.

6. Небога Л.В. Листая страницы Арциза. До 200- річчя міста Арциза // Дело-2016-№ 
46(1038)-12 листопада 2016 року (Арцизький район)

7. Салюк Т.Д. Впровадження системи електронного документообігу . // Сільські 
новини. - 2016. – 2 квітня (Савранський район)

8. Салюк Т.Д. Пам’яті земляків – жертв Голодомору 1932-1933 років присвячується // 
Сільські новини. - 2016. – 23 листопада (Савранський район)

9. Синтюк Є.М.Передача документів виборчої комісії до архівної установи // 
Південна зоря -2016. №28. 15 квітня  (Біляївський район)

10. Синтюк Є.М. Архів. Виконання запитів // Південна зоря -2016. № 85. 16 листопада 
(Біляївський район)

11. Сільницький В.В. Обов’язок архіву – збереження джерел достовірної інформації // 
Вісті Кодимщини-2015. 26 грудня (Кодимський район)

12. Сільницький В.В. Зберіганню архівних документів – належна увага // Вісті 
Кодимщини-2016. 12 листопада (Кодимський район)

Опубліковані такі статті начальників архівних відділів міських рад:

1. Кострицька І.В. Робота зі зверненнями громадян до міського архіву за 2015 рік // 
Эхо недели.- 2016.- 14 липня (місто Подільськ)

2. Кострицька І.В. Трудовий архів – гарантія забезпечення соціального захисту 
громадян // Котовські вісті-2016.- 15 вересня (місто Подільськ)

3. Цельник Л.Б. Архівний відділ виконавчого комітету Теплодарської міської ради 
інформує // Теплодарський вісник -2016.-28 жовтня 2016 року (місто Теплодар)

4. Цельник Л.Б. Забезпечення збережності документів, вимоги до приміщень 
архівосховищ // Теплодарський вісник -2016.-28 жовтня 2016 року (місто Теплодар)

5.2. Тематика зустрічей із громадськістю, вечорів, лекцій, екскурсій; інші форми 
використання інформації документів НАФ, які були здійснені у звітному році

Держархів
Співпраця з Громадською радою при Держархіві Одеської області

і Громадською ініціативою «Друзі Архіву»: засідання, збори, прес-конференції,  
брифінги (13 заходів)
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22 лютого 2016 р. Заступник директора Л.Г. Білоусова взяла участь у розширеному за-
сіданні Громадської ради при Держархіві та Координаційної ради громадської ініціативи 
«Друзі архіву» щодо проблем нової будівлі для Держархіву; місце проведення - історичний 
факультет ОНУ імені І.І. Мечникова. У засіданні також взяли участь працівники архіву, 
представники єврейських громад Одеси, депутати обласної ради, науковці, музейники, 
громадськість Одеси, представники засобів масової інформації. 

22 лютого 2016 р. Другий брифінг у прес-центрі «odessit.ua» на тему «Державний архів 
Одеської області». Учасники: від Держархіву – директор Держархіву Володимир Левчук, за-
ступник директора к.і.н. Лілія Білоусова, головний спеціаліст відділу інформації Сергій Бере-
зін; від громадськості – Голова громадської ради при Держархіві, директор Академічного цен-
тру, к.філ.н. Лідія Ковальчук, головний науковий співробітник Одеського Літературного музею 
Ганна Місюк, директор Інститут етнічної історії Олексій Келєр. Учасники брифінгу інформу-
вали пресу щодо реакції влади, громадськості та ЗМІ на рішення облради щодо передачі адмін-
корпусу архіву іудейській громаді, розповіли про пропозиції архіву щодо нових приміщень.

24 лютого 2016 р. Директор Державного архіву Одеської області В.В.Левчук взяв участь 
у Розширеному засідання колегії Державної архівної служби України, на якому ознайомив 
колег, керівництво обласних архівних установ, зі станом вирішення проблеми надання но-
вого приміщення для забезпечення належних умов збереження, використання та поповне-
ння Національного архівного фонду України та резонансного рішення Одеської обласної 
ради щодо передачі приміщення головного корпусу Державного архіву Одеської області 
іншому власнику. Члени громадської організації «Всеукраїнська рада керівників архівних 
установ «Пам’ять віків» надіслали відкритого листа на ім’я голови Одеської обласної ради 
А.І. Урбанського зі сподіванням на державницький підхід при вирішенні актуального пи-
тання про надання нового приміщення Державному архіву Одеської області.

25 лютого 2016 р. Відбулось перше засідання Координаційної ради громадської ініціа-
тиви «Друзі архіву». Її склад розширюється, зараз у ньому 25 осіб — науковці, діячі культу-
ри, представники різних громадських організацій. На засіданні заступник директора Л.Г. 
Білоусова виступила з пропозиціями до плану заходів сприяння рішенню проблем Дер-
жавного архіву Одеської області.

29 лютого 2016 р. Державний архів Одеської області відвідала група депутатів Одеської 
обласної ради, які представили 4 з 6-ти політичних фракцій депутатського корпусу, а саме: 
«Батьківщина» - Олександр Леонідович Барський; «Відродження» - Олексій Борисович Ко-
бильніков; «Доверяй делам» - Сергій Віталійович Булигін-Шрамко; «Наш край» - Олек-
сандр Родіонович Кащі. Метою візиту депутатів було ознайомлення зі станом 2-х будівель 
архіву у зв’язку з резонансним обговоренням громадськістю Одеси і України проекту рі-
шення Одеської обласної ради від 19.02.2016 та подальшої долі архіву. Заст. директора Дер-
жархіву Л.Г. Білоусова провела ескурсії для депутатів.

Підтримка Друзів архіву: листи та звернення до представників влади (18)
29 лютого 2016 р. Резонансна ситуація щодо будівлі головного корпусу Державного ар-

хіву Одеської області знаходить своє відображення - в листах та зверненнях «Друзів Архі-
ву» до представників влади:

1. Чорноморське козацьке з’єднання, наказ Військового отамана «Про підтримку Дер-
жавного архіву Одеської області», 20.02.2016 р. 

2. Колектив Одеської Філії Грецького Фонду Культури, звернення до депутатів та го-
лови Одеської обласної ради, 22.02.2016 р. 

3. Президентська рада Всесвітнього клубу одеситів, відкритий лист на ім’я голови 
Одеської обласної ради, 22.02.2016 р.

4. Члени Чорноморського козацького з’єднання, лист на ім’я голови Одеської облас-
ної ради, 22.02.2016 р. 
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5. Краєзнавча секція «Одесика» Одеського Будинку вчених, листи голові Одеської об-
ласної державної адміністрації та голові Одеської обласної ради, 24.02.2016 р. 

6. Громадська організація «Всеукраїнська рада керівників архівних установ України 
«Пам’ять віків», лист на ім’я голови Одеської обласної ради, 24.02.2016 р.

7. Д. М. Фельдман, д.і.н., професор, О. В. Киянська, д.і.н., професор, лист до голів 
Одеської обласної державної адміністрації та Одеської обласної ради, 24.02.2016 р.

8. Асоціація європейської культури м. Одеси «Золота Акація», відкритий лист на ім’я 
голови Одеської обласної ради, 24.02.2016 р.

9. Одеська обласна асоціація роботодавців півдня України, лист на ім’я голови Одесь-
кої обласної ради, 25.02.2016 р.

10. Колектив Інституту історії України Національної Академії Наук України, лист на 
ім’я голови Одеської обласної державної адміністрації, 25.02.2016 р.

11. Громадська організація Дослідний інститут розвитку демократії, лист на ім’я голо-
ви Одеської обласної ради, 25.02.2016 р.

12. Громадська організація Південноукраїнський центр етнічних і політичних дослі-
джень «Лад», лист на ім’я голови Одеської обласної ради, 25.02.2016 р.

13. Викладачі історії та суспільних дисциплін коледжів, технікумів, училищ Одеської 
області, відкритий лист депутатам та голові Одеської обласної ради, 25.02.2016 р.

14. Громадська організація «Мій дім Одеса», лист на ім’я голови Одеської обласної 
ради, 26.02.2016 р.

15. Одеське Археологічне товариство, лист на ім’я голови Одеської обласної ради, 
26.02.2016 р.

16. Одеська обласна община греків імені Г.Г.Маразлі, звернення до голови Одеської об-
ласної державної адміністрації, 26.02.2016 р.

17. Член Ради німців України, Е.Г.Плеська, лист на ім’я голови Одеської обласної дер-
жавної адміністрації, 26.02.2016 р.

18. Одеська обласна організація Національної спілки краєзнавців України, лист на ім’я 
голови Одеської обласної ради, 29.02.2016 р.

2 березня 2016 р. Відбулося розширене засідання Громадської ради при Державному ар-
хіві Одеської області, Координаційної ради громадської ініціативи «Друзі архіву» за учас-
тю керівництва і співробітників Держархіву, представників єврейських громад, депутатів, 
засобів масової інформації, громадськості щодо проблем нової будівлі для Держархіву; міс-
це проведення - історичний факультет ОНУ імені І. І. Мечникова.

10 березня 2016 р. Відбулось чергове засідання Координаційної ради громадської іні-
ціативи «Друзі архіву». Директор Держархіву В. В. Левчук повідомив про контакти з ке-
рівництвом облради та підготовчу роботу до розробки технічного обґрунтування добу-
дови другого корпус Держархіву (вул. Пироговська, 29). Заступник директора Л. Г. Біло-
усова, відзначила певний прогрес у взаємовідносинах голови облради А. І. Урбанського та 
архіву,наголосила, що прозорості підготовки та прийняття рішення поки що немає; вона 
висловила сподівання, що спільне рішення буде знайдено. Були обговорені та узгоджені 
інші напрямки роботи Координаційної ради. 

17 березня 2016 р. Відбулось чергове засідання Координаційної ради громадської іні-
ціативи «Друзі Архіву». Директор Держархіву В. В. Левчук повідомив, що для підготовки 
передпроектної документації та попереднього кошторису по добудові другого корпусу 
Держархіву (колишнього партархіву), який знаходиться на вул. Пироговська, 29, управлін-
ню обласної ради з майнових відносин передано технічну документацію на цю будівлю, а 
також комплект документів з даними про те, якою має бути нова архівна будівля. Заступ-
ник директора Держархіву Л. Г. Білоусова відзначила, що треба готувати технічні обґрун-
тування та кошториси на різні будівлі, які за площею були б придатніі для розміщення 
архіву (зокрема, на Канатній, 83, Пироговській, 27 Б, у Будинку профспілок на Куликовому 
полі, колишньому корпусі Гідрометеорологічного інституту тощо).
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21 березня 2016 р. Відбулось засідання Робочої групи з підготовки проекту рішення 
Одеської обласної ради про надання Державному архіву Одеської області нового примі-
щення та про умови передачі будівлі колишньої Бродської синагоги іудейській релігійній 
громаді Одеси. В засіданні взяли участь представники п’яти фракцій Одеської обласної 
ради: «Батьківщина», «Відродження», «Довіряй Ділам», «Наш край», «Опозиційний Блок». 
Також до участі у роботі групи був запрошений представник БПП «Солідарність». Чле-
ни Робочої групи обговорили перший варіант тексту проекту, в якому були ураховані всі 
надані пропозиції. Було вирішено відредагувати текст документу та уточнити юридичні 
формулювання. Узгоджений проект рішення буде представлено на обговорення до всіх 
фракцій Одеської обласної ради. Після засідання депутати оглянули територію, запропо-
новану для побудови нової будівлі за другим корпусом Держархіву (вул. Пироговська, 29).

31 березня 2016 р. Відбулось засідання Робочої групи з підготовки проекту рішення 
Одеської обласної ради про Державний архів Одеської області та Бродську синагогу. В ньо-
му взяли участь представники п’яти фракцій обласної ради: «Батьківщина», «Відроджен-
ня», «Довіряй Ділам», «Наш край», «Опозиційний Блок». Члени Робочої групи обговорили 
другий (відредагований) варіант тексту проекту. Було вирішено уточнити формулювання 
та узгоджений проект рішення представити для обговорення на всіх фракціях облради.

31 травня 2016 р. Відбулося відкрите розширене засідання Громадської ініціативи «Дру-
зі архіву» та Громадської ради при Держархіві, за участю співробітників Державного архі-
ву Одеської області, присвячене проблемам роботи та подальшого розвитку Держархіву. 
Захід проходив в приміщенні друзів та багаторічних партнерів Держархіву – в Одеській 
філії Грецького Фонду Культури. Виступили директор Держархіву В. В. Левчук, заступник 
директора Л. Г. Білоусова, заступники голови Координаційної ради громадської ініціати-
ви «Друзі архіву» С.  В. Овчаренко та С. М. Єрмошкін, заступник голови Громадської ради 
О. М. Келєр та інші.

30 листопада 2016 р. Директор Держархіву В. Левчук і заст. директора Л. Білоусова взяли 
участь у засіданні Координаційної ради громадської ініціативи «Друзі архіву» в Одеській 
філії Грецького Фонду Культури. Тема – звіт роботи ГР за 2016 р. та планування на 2017 рік.

Конференції, форуми, лекції, семінари
20 квітня 2016 р. Головний науковий співробітник Державного архіву Одеської області 

Сергій Березін взяв участь у Всеукраїнському форумі, присвяченому 101-роковинам Гено-
циду вірмен 1915 року в Османській імперії «Геноцид – злочин проти людяності», який 
відбувся в Українському домі (м. Киів), і виступив з доповіддю: «Документи Державного 
архіву Одеської області як джерело з соціальної історії вірменської громади Одеси на по-
чатку ХХ сторіччя.

12 квітня 2016 р. Співробітники Державного архіву Одеської області провідний спеці-
аліст Ганна Паніван і головний науковий співробітник Світлана Герасимова провели лек-
цію для учнів 9-х класів середніх шкіл Київського району на тему: «Одеса в період руму-
но-німецької окупації та звільнення Одеси від фашистських загарбників». Лекцію, при-
урочену до Дня визволення Одеси від фашистських загарбників було проведено у примі-
щенні Одеської обласної бібліотеки для юнацтва імені В.В. Маяковського. Лекція супрово-
джувалась відео-презентацією, яка мала декілька розділів. По-перше, архівісти розповіли 
про історичні події ІІ Світової війни, оборону Одеси, період румуно-німецької окупації 
Одеси, звільнення міста від загарбників та наслідки окупації. Учні ознайомились з таки-
ми поняттями, як: «окупація», «Трансністрія», «партизанський рух», «репатріація» та ін. 
Окремі розділи були присвячені діяльності підпільно-партизанського руху Одещини, про-
демонстровані фотодокументи репатрійованих українських громадян, які повернулися з 
Румунії, Німеччини, Франції, Бельгії, Канади та ін.
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18 травня 2016 р. Заступник директора Держархіву к.і.н. Білоусова Л.Г. провела в архіві 
семінар із студентами і аспірантами ОРІДУ НАДУ (кер. С. Давтян) на тему: «Організація 
наукових досліджень за архівними матеріалами».

7-8 вересня 2016 р. Головний науковий співробітник Державного архіву Одеської об-
ласті С.Є. Березін відвідав з науково-дослідницькою метою Державний архів Вінницької 
області та Національний музей-садибу М.І. Пирогова. Під час візиту до Державного архі-
ву Вінницької області, відбувся обмін досвідом у галузі інформатизації. С.Є. Березін від-
відав лабораторію ДАВО, де ознайомився з досягненнями вінницьких архівістів у роботі 
з адміністрування веб-сайту і розповів колегам про накопичений досвід Одеського архіву 
у  створенні та оприлюдненні електронних матеріалів та шляхи подальшого розвитку ін-
форматизації в Державному архіві Одеської області.

16 листопада 2016 року організовано методичні заняття-семінар працівників Держав-
ного архіву Одеської області, організований Науково-методичною радою (голова - к.і.н. 
Л.Г. Білоусова) за темою «Міжнародні зв’язки Державного архіву Одеської області - об-
мін професійним досвідом». Спеціалістам архіву були представлені наступні доповіді: 

Березін Сергій Євгенійович, головний науковий співробітник відділу використання докумен-
тів, інформації, публікацій і зовнішніх зв’язків: «Наукова інфраструктура м. Кишинева: 
Національний архів Республіки Молдова, Національна бібліотека Республіки Мол-
дова, Національний музей історії Молдови, Національний Музей мистецтв Молдови. 
Міжнародна конференція у Державному університеті Молдови»; 
Білоусова Лілія Григорівна, заступник директор Державного архіву Одеської області, к.і.н.: 
«Державний архів Одеської області - член ICARUS (International Centre for Archival 
Research): Міжнародна конференція «Hungaricana_and beyond» (м. Будапешт, 16-19 
жовтня 2016 р.) / Цифрова компанія Qiudenus (Австрія): можливості співробітництва»;
Феденко Олена Олексіївна, архівіст І категорії відділу науково-довідкового апарату: «Архів-
ний досвід з Італії: Архів Неаполя і Одеса».Учасники занять обговорили питання від-
критості архівних джерел у Європі і місце Одеського архіву у віртуальному світі.

Листопад 2016 р. На засіданні наукового товариства ІТОН (Історії та теорії освіти і на-
уки) при Будинку вчених м. Одеси головний науковий співробітник Державного архіву 
Одеської області, доктор історичних наук І.В. Сапожников виступив з доповіддю: «Нариси 
з історії Кочібея – Хаджибея з початку 15 – до середини 18 століть».

Міжнародні конференції, семінари-практикуми (14) – див. 5.11.

Участь у роботі комісій (10 засідань)
Директор Держархіву В.В. Левчук взяв участь у 4-х засіданнях Комісії з поновлення прав 

реабілітованих при ОДА.
Заст. директора Державного архіву Одеської області Л.Г.Білоусова взяла участь у 1 за-

сіданні історико-топонімічної комісії Одеської міської ради і 1 засідання Комісії з питань 
соціально-значущих видань при ОДА.

Заступник начальника відділу використання документів, інформації, публікацій та зо-
внішніх зв’язків Державного архіву Одеської області С.А. Желясков взяв участь у 4-х засі-
даннях історико-топонімічної комісії Одеської міської ради. 

Презентації видань, тематичні відеопрезентації (15)
21 січня 2016 р. Директор Державного архіву Одеської області В.В. Левчук, заступник 

директора Держархіву, к.і.н. Л.Г. Білоусова та головний науковий співробітник Держар-
хіву С.Є. Березін взяли участь у презентації видавничого проекту «Многоликая Одесса», 
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яка відбулася в Одеському історико-краєзнавчому музеї. Ініціатор проекту – неформальне 
об’єднання «Центр історії, міграціології, етнології та соціології» (ЦИМЭС), до якого уві-
йшли одеські вчені та краєзнавці, насамперед – представники історичного факультету 
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Мета проекту – публікація но-
вого наукового видання (до авторського колективу книги увійшла заступник директора 
Держархіву, к.і.н. Л.Г. Білоусова), на сторінках якого знайде всебічне висвітлення поліет-
нічна історія нашого міста та створення тематичного веб-сайту. 

22 січня 2016 р. Директор Державного архіву Одеської області В.В. Левчук та головний 
науковий співробітник Держархіву С.Є. Березін взяли участь у презентації нового видан-
ня – книги «Крепость Белгород (Аккерман) в исторических изображениях» / «Фортеця 
Білгород (Аккерман) в історичних зображеннях» (Одесса-Кишинёв, 2016; рос. мовою), 
яка відбулася у приміщенні Одеського літературного музею. Автор нової книги –А.В. 
Красножон,  к.і.н., доцент Південноукраїнського педагогічного університету імені К.Д. 
Ушинського, багаторічний дослідник та друг Держархіву. До видання увійшли матері-
али з фондів багатьох вітчизняних та зарубіжних архівів, музеїв та приватних колекцій, 
зокрема, унікальні документи Державного архіву Одеської області.

24 березня 2016 р. Головні наукові співробітники Державного архіву Одеської області 
С.М. Герасимова і С.Є. Березін взяли участь у презентації другого випуску збірки наукових 
праць «Вісник Одеського Художнього музею», присвяченого пам’яті одеського краєзнавця 
С.З. Лущика. На сторінках збірки знайшли своє відображення маловідомі сторінки історії 
музею, культурно-просвітницької діяльності та мистецького життя нашого міста XIX – XX 
ст. Слід зазначити, що джерельним підґрунтям для більшості опублікованих у збірці дослі-
джень стали саме унікальні документи з фондів Державного архіву Одеської області. При-
мірник нового випуску «Вісника Одеського Художнього музею» було надано у дар архіву.

8 вересня 2016 р. На відкритті Міжнародної наукової конференції «Дипломатичні 
архіви як історичне джерело» відбулася презентація нових видань. Були представлені 7 
книг за тематикою конференції, що вийшли з друку в 2015-2016 роках, а саме:

1. Матяш І.Б. Українська консульська служба 1917 – 1923 рр. як державний інститут: 
становлення, функціонування, персоналії. (Київ, 2016);
2. Євген Слабченко. Дипломатична історія України /упорядник І.Б. Матяш (Київ, 
2016); 
3. Урсу Д.П. Университет длиною в жизнь (Одесса, 2016); 
4. Архів. Історія. Сучасність. Матеріали Другої міжнародної конференції Держав-
ного архіву Одеської області (Одеса, 2016);
5. Велика українська енциклопедія. Слóвник / Кер. авт. колективу д-р іст. наук, 
проф. Киридон А. М. – К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавни-
цтво», 2015. – 1408 с.; 
6. Австрія й Україна на історичних перехрестях: наук. зб. / упоряд.: проф., д.і.н. І.В. 
Жалоба, доц., к.і.н. О.Р. Купчик, к.і.н. Л.В. Шпаковськи. - К.: Дипломат. акад. Укра-
їни при МЗС України, 2016. - 316 с. (укр. і нім. мовами); 
7. Пападопулос Василіс. Оля, або дві зими і одна весна. – К.: «Веселка», 2016. - 139 с. 
(роман грецького письменника і дипломата – Надзвичайного і Повноважного По-
сла Греції в Україні).

9 листопада 2016 р. Директор Держархіву В.В. Левчук, заступник начальника відділу 
використання документів С.А. Желясков та головний науковий співробітник С.М. Ге-
расимова, - взяли участь в презентації видання «Дом князя Гагарина» (Вип. VII. - Одеса, 
2016), яка відбулася в Золотій залі Одеського літературного музею.Чергова, сьома збірка 
наукових статей і публікацій Одеського літературного музею (попередні випуски: I-VI. 
- Одеса, 1997-2011) присвячена пам’яті видатного одеського краєзнавця, бібліографа і 
колекціонера, фондоутворювача Держархіву, Сергія Зеноновича Лущика. У книзі опу-
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бліковано статтю головного наукового співробітника Держархіву С.М. Герасимової «К 
биографии Я.М. Бельского: новые данные из фонда личных дел Управления службы без-
опасности Украины в Одесской области».

16 листопада 2016 р. В Одеській філії Грецького Фонду Культури відбулася презентація 
нової книги доктора історичних наук, професора Дмитра Павловича Урсу «Университет 
длиною в жизнь. Путь историка» (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області». – 
Т.XLVI. – Одеса, 2016. – 504 с.). Організаторами заходу виступили Державний архів Одесь-
кої області (директор - В.В. Левчук) і кафедра нової і новітньої історії Одеського національ-
ного університету імені І.І.Мечникова (завідувач кафедри – д.і.н., професор О.Б.Дьомін).

Автор книги - нащадок старовинного румунського священницького роду, відомий 
український історик, що пройшов важкий і яскравий життєвий шлях від вихованця тру-
дової колонії до випускника Одеського державного університету імені І.І. Мечникова, 
професора кафедри  нової і новітньої історії. Його наукова діяльність, як африканіс-
та, тюрколога, історика країн Європи, пов’язана з низкою університетів світу - Ясським 
(Румунія), Паризьким (Франція), Малійським (Малі), Стамбульським (Туреччина), Со-
фійським (Болгарія), Йенським (Німеччина), Одеським і Таврійським (Україна). Книга 
є яскравим прикладом нестандартного історичного і мемуарного жанру, що дозволив 
відобразити не тільки особисту і сімейну історію Д.П.Урсу, але й відтворити епоху від 
дня народження автора 10 жовтня 1936 року і дотепер.

За багаторічну творчу співпрацю, значний особистий внесок у дослідження і популя-
ризацію архівних документів та з нагоди Ювілею, фондоутворювач Держархіву, доктор 
історичних наук, професор Дмитро Павлович Урсу був нагороджений Почесною грамо-
тою Державного архіву Одеської області.

На презентації виступили: від Держархіву - директор В.В. Левчук, заступник директо-
ра к.і.н. Л.Г. Білоусова, начальник відділу науково-довідкового апарату к.і.н. О.Ю. Штеп-
ко; також виступили д.і.н. професор О.Б. Дьомін, д.і.н. професор П.І. Барвінська, к.і.н. 
В.А. Савченко та інші. 

Відеопрезентації заступника директора Держархіву Л.Г. Білоусової (8)

1. Дипломатичні архіви як історичне джерело
2. Генеалогія
3. Іноземні консульства в Одесі
4. Андрій Ніковський
5. Оцифроване надбання
6. Архіви Гаваїв
7. Архіви світу
8. Державний архів Одеської області: Фотохроніка – 2016.

КУ «Ізмаїльський архів» (1)
22 липня 2016 р. В Ізмаїльському історично-краєзнавчому музею Придунав´я відбулась 

презентація книги члена Національної спілки журналістів України Шишкіної Р. П. «Сер-
гій Олексійович Тучков», засновника передмістя фортеці Ізмаїл – міста Тучкова, його пер-
шого градоначальника. Книга підготовлена по документах архіву.

5.3. Найцікавіша тематика досліджень, які проводилися користу вачами в архі-
вах, інформація про іноземних користувачів:

Держархів Одеської області
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• Історія Першої Світової війни;
• історія Великої вітчизняної війни;
• історія Одеського порту;
• історія релігійних установ Одеської області,
• генеалогічні дослідження;
• історія адміністративно-територіальних поділів та реформ Одеської області; 
• історія промислових, громадських, юридичних та інших установ у м. Одесі та Одеській обл.;
• архітектура м. Одеси; 
• історія та діяльність національних громад м. Одеси;
• голодомори в Україні;
• промисловість м. Одеси;
• біографії відомих осіб; 
• історія друку; 
• історія одеських катакомб;
• діяльність іноземних консульств в Одесі;

КУ «Ізмаїльський архів»
• Вклад династій купців Тульчіанових в освіту.
• Соціально-економічний розвиток міст Південної Бессарабії в роки Першої світової ві-
йни (1913-1918 рр.).
• Духовна культура задунайських переселенців (1806-1980 рр.).
• Історія села Фрумушика-Веке.
• Розвиток народної освіти Південної Бессарабії в XIX – на початку XX століття.
• Соціально-економічний розвиток міста Ізмаїл за 1939 – 1945 роки.
• Розвиток музики в Південній Бессарабії.

Інформація про іноземних користувачів
Упродовж 2016 року у читальному залі архіву працювало 62 іноземних дослідника  

з 21 країни (Росія – 12, Німеччина – 8, США – 6, Польща – 4, Ізраїль – 4, Франція –4, Румунія 
– 3, Молдова – 3, Туреччина – 3, Греція – 2, Італія – 2, Канада – 2, Швейцарія – 2, Білорусь – 
1, Австралія – 1, Болгарія – 1, Бельгія – 1, Литва – 1, Латвія – 1, Аргентина – 1, Австрія – 1).

38 користувачів здіснювали генеалогічні дослідження.
№№ 
пп Відомості про іноземних дослідників Тема дослідження

1 2 3
1. Бринза Георге

Молдова, м. Кишинів,
Головний спеціаліст відділу секретних до-
кументів Національного архіву Республіки 
Молдова.
11 - 15.01.2016.

Історія Бессарабії ХІХ-ХХ ст.

2. Цесельски (Чесельський)Томаш Євген
Польща, м. Валбжих
Директор Інституту історії. Професор, док-
тор історичних наук
08 - 12.02.2016, 15.07 – 30.09.2016

Монографія «Політичні та економіч-
ні дії польського населення у При-
чорноморських губерніях XVII-XX 
ст.».

3. Пржелор Агнешка Івона 
Польща, м. Пржеч
Аспірант інституту історії Опольського уні-
верситету
08 – 19.02.2016.

Кандидатська дисертація «Польське 
дворянство у Балтському повіті поч. 
XIX ст.»
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4. Перстньов Ілля Михайлович 
Ізраїль
12.02. - 12.04.2016.

Генеалогічне дослідження: родини 
Пеколок, Шліфер та  Нісон (1878-
1940 рр.)

5. Чоудхурі Рашед Насимович 
Білорусь
Доктор філософії, науковий співробітник 
Макгілівського університету в Канаді
04 - 14.03.2016.

Одеса, як пункт відправлення му-
сульманських паломників в дорадян-
ський період (наукова робота)

6. Кондратьєв Сергій Віталійович 
Росія, м. Тюмень
Доктор історичних наук, професор кафедри 
нової історії та всесвітньої історії Тюмен-
ського державного університету
14 - 17.03.2016.

Історія вітчизняної історичної науки 
1930-1960-х років (наукова робота)

7. Майнагашев Юрій Серафимович 
Росія, м. Москва
16 - 23.03.2016.

Генеалогічне дослідження: родина 
Сиволапенка

8. Бетке Іда Олександрівна
Німеччина, м. Гарбсен
11.04.2016.

Генеалогічне дослідження: родина 
Клеопфер

9. Окс Катерина Йосипівна
Німеччина, м. Ганновер
11.04.2016.

Генеалогічне дослідження: родини 
Окс, Век, Цимерманн

10. Щербакова Марина Юріївна
Росія, м. Санкт-Петербург,
Аспірантка Гейдельберзького університету, 
Німеччина
15.04.2016.

Дисертація «Єврейський музей в 
Одесі 1920-1950 рр.»

11. Фоіс Ерісіо
Італія
21.04.2016.

Генеалогічне дослідження: родина 
Допкс

12. Завадовський Борис Вікторович
Німеччина, м. Ландштуль,
Лікар
26.04.2016.

Генеалогічне дослідження: родина 
Петрових

13. Золковер Олена Іллівна
Австралія
Лікар, психолог
27.04.2016.

Генеалогічне дослідження: родини 
Гехт, Айзенберг, Нейман

14. Колчинський Булі
Ізраїль, LI Softcomp програміст
11 – 13.05.2016.

Генеалогічне дослідження: родина 
Колчинських

15. Стадник Ілля Васильович
Росія, м. Кримськ
11 – 20.05.2016.

Генеалогічне дослідження: родина 
Ванькер

16. Фрізен Кандіс
Канада, м. Сан-Дені Монреаль 
Артист гранта « Canada Coinck for the arts»
27. – 28.05.2016.

Дослідження про роль архівів у ство-
ренні національних (етнічних) роз-
повідей

17. Господинова Господинка Тодорова
Болгарія
27.05.2016. – 10.06.2016.

Генеалогічне дослідження: родина 
Філатова

18. Народицька Інна
США, м. Чікаго
Доктор, професор університету
03. – 10.06.2016.

Наукова робота: «Культура Одеси 
1840-2016 рр.»
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19. Гловацьки Альбін Брониславович
Польща
Професор, доктор наук Лодзинського уні-
верситету
11. – 30.06.2016.

Монографія «Польське населення 
в Одеській і Ізмаїльській областях у 
1941-1946 рр.»

20. Борншер Маріон Аніна
Швейцарія, м. Цюріх
Доктор філософії 
21. – 24.06.2016

Генеалогічне дослідження: родини 
Нуманн (Нейман), Еванскі

21. Жеромська-Чесельська Моніка
Польща, м. Волбжих,
Магістр Першого загальноучбового ліцею м. 
Волбжих
29.06. – 02.07.2016.

Дисертація «Балтський повітовий 
суд»

22. Стівен Дуайн Грегорі
США
Університет Бергена в Норвегії.
29.06.2016.

Генеалогічне дослідження: родини 
Сендер, Кац, Герехт

23. Еллісон Катеріне Лі
США
Бакалавр, спеціаліст з реклами фірми MFA
30.06.2016.

Генеалогічне дослідження: родина 
Еллісон

24. Гуммель Едгар Едуардович
Німеччина, м. Дрезден
25.07.2016

Генеалогічне дослідження: родина 
Гуммель

25. Гуммель Елеонора Едгардівна
Німеччина, м. Дрезден
Секретар Дрезденського технічного універ-
ситету
25.07.2016

Генеалогічне дослідження: родина 
Гуммель

26. Томас Крістфрід
Німеччина, м. Дрезден
25.07.2016

Генеалогічне дослідження: родина 
Гуммель

27. Кокорева Анастасія Володимирівна
м. Алсемберг, Бельгія
25.07.2016

Генеалогічне дослідження: родини 
Мельниченко, Мацук

28. Турченюк Тамара Абрамівна
Ізраїль
Медсестра відділення діагностики лікарні 
«Шиба»
02.08.2016

Генеалогічне дослідження: родини 
Вдовець, Щупак

29. Садовська Лариса Олександрівна
Росія, пенсіонерка
03.08.2016

Генеалогічне дослідження: родина 
Нікуліних

30. Раноєва Віра Василівна
Росія, м. Гайворон
Пенсіонерка
05.08.2016

Генеалогічне дослідження: родина 
Стефанових

31. Классен Андрій Германович
Німеччина
08.08.2016

Генеалогічне дослідження: родина 
Віткович

32. Сочинський Аркадій В’ячеславович
Росія
Аспірант університету Гренобль-Альпи, 
Франція
08.08.2016

Генеалогічне дослідження: родина 
Ломиковських

33. Петруеску Андреа
Румунія
Аспірантка історичного факультету універ-
ситету
10.08.2016

Дисертація «Старостильна церква в 
Бесарабії у міжвоєний період»
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34. Уейнберг Роберт
США
Доктор історичних наук коледжу 
15.08.2016

Робота за темою: «Історія євреїв у 
першій половині XX ст.»

35. Зотов Леонід Валентинович
Росія, м. Москва,
МГУ
16.08.2016

Генеалогічне дослідження: родина 
Гублер

36. Юрдакул Метин
Туреччина
Інженер
18.08.2016

Генеалогічне дослідження: родина 
Юрдакул

37. Кокмас Фаірю
Туреччина
Інженер
18.08.2016

Генеалогічне дослідження: родина 
Юрдакул

38. Шахновська Ольга Миколаївна
Росія, м. Москва,
Пенсіонерка
22.08.20-16

Генеалогічне дослідження: родина 
Шестаковських

39. Бакан Олександр Михайлович
Росія, м. Москва,
Менеджер ВАТ «Оси эс центр»
22.08.2016

Генеалогічне дослідження: родина 
Бакан

40. Орландер Тульян 
Франція
22.08.2016

Генеалогічне дослідження: родина 
Московіц

41. Гаврильчик Олена Олегівна
Франція
Професор економіки Пільського універси-
тету
22.08.2016

Генеалогічне дослідження: родина 
Московіц

42. Гірінінкене Віда
Литва
Історик, Союз журналістів Литви
29.08.2016

Тема роботи «Вчені ступені у I поло-
вині XIX ст.»

43. Ойлупинар Хюсейн
Туреччина
Доктор історичних наук Гарвардського уні-
верситету
29.09.2016

Монографія  «Перша і Друга світові 
війни 1916-1944 рр.»

44. Аркс Олександра
Швейцарія
Юрист
31.08. – 10.09.2016

Тема дослідження: «Шабо 1940-1945»

45. Юхневич Маргарита Миколаївна 
Латвія
Фінансовий консультант Ltd «INDIGO 
LINE»
14.09.2016

Генеалогічне дослідження: родина 
Косміне

46. Полі Метью
США
Професор історії Університету Штату Мічі-
ган
14.09. – 14.12.2016

Тема роботи «Виховання дітей – си-
ріт: підліткова злиденість та злочин-
ність у місті Одесі 1881-1940»

47. Ріхтер Раїса Сергіївна
Молдова
04.10.2016

Тема роботи: «Екологія  Одеси і 
Одеської області у 1960-1970 рр.»

48. Берченко Даніель Сергійович
США, м. Окленд
07.10.2016

Генеалогічне дослідження: родина 
Мінських
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49. Шабатурова Ніна Володимирівна
Росія
Пенсіонерка
06.10.2016

Генеалогічне дослідження: родина 
Шнайдерман

50. Кривешко Володимир Сергійович
Молдова, Кишинів
10. – 13.10.2016

Генеалогічне дослідження: родина 
Жванецьких

51. Меделяну Марія-Луїза
Румунія
18.112016

Тема роботи: «Депортація циган з 
Румунії в Трансністрію 1942-1944 
рр.»

52. Фуртуна Адріан-Ніколае
Румунія
18.11.2016

Тема роботи: «Депортація циган з 
Румунії в Трансністрію 1942-1944 
рр.»

53. Корольов Олександр Миколайович
Росія
Пенсіонер
23. – 24.11.2016

Генеалогічне дослідження: родина 
Одольських

54. Бабкіна Лариса Валеріївна
Канада, м. Торонто
02. – 07.12.2016

Пошук відомостей про відправку 
суден з переселенцями на Далекий 
Схід (1900-1902 рр.)

55. Зусман Іван Володимирович
Ізраїль, м. Ор-Аківа, 
11. – 14.12.2016

Генеалогічне дослідження: родина 
Фінкельштейн

56. Чіфорелло Алессандро
Італія, м. Рим
Науковий співробітник відділу мов, літера-
тур та сучасних культур університету К’єті-
Пескара «Дж. Д’Аннунціо».
19. – 24.12.2016

Тема роботи: «Історія італійців в Од-
лесі та Новоросійському університе-
ті в XIX ст.»

57. Неєлов Алехо
Аргентина, м. Буенос-Айрес
Пенсіонер
19.01.2016

Генеалогія: родина Неєлових

58. Вік Георг
Австрія, м. Відень
Лікар-імунолог
09.11.2016

Генеалогія: родини Стіффель, Лес-
сар

59. Кукулопулу Деспіна
Греція
Генеральний консул Греції в Одесі
23.11.2016

Історія грецької громади в Одесі

60. Парадісопулос Софроніс
Греція
Директор Грецького фонду культури 
(Одеська філія)
23.11.2016

Історія грецької громади в Одесі

61. Навроцький Базіль
Франція, м. Париж
Пенсіонер
10.2016

Генеалогія: родина Навроцьких

62. Навроцька Софія
Франція, м. Париж
Пенсіонер
10.2016

Генеалогія: родина Навроцьких

Райони:
скористалися послугами читального залу 205 користувачів, які працювали з рішення-

ми виконкомів
Міста:
скористалися послугами читального залу 213 користувачів, які працювали з метою по-

шуку рішень міськрад з майнових питань.
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5.4. Кількість виданих од. зб., якими користувались у читальному залі.

Держархів Одеської області
Користувачам видано 18296 од. зб., в т.ч. 10807 од.зб. дорадянського періоду.

КУ «Ізмаїльський архів»
У 2016 р. в читальному залі працювало 13 користувачів, яким було видано 252 описи, 

2218 справ періоду до 1917 року.

Райони - користувачам видано 1563 справи.
Міста - користувачам видано 914 справ.

Всього по області користувачам було видано 22991 од. зб., з них 13025 од. зб. дорадян-
ського періоду.

5.5. Назви збірників документів, над підготовкою яких працював архів; етапи викона-
них робіт у звітному році.

Збірники документів не готувалися.

5.6. Хід виконання роботи з розсекречування документів НАФ. Подальша роботу щодо 
розсекречування документів НАФ (наказ Держкомархіву від 28.04.2009 № 70 “Про хід ви-
конання держархівами Указу Президента України від 23.01.2009 № 37/2009 “Про розсе-
кречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським 
визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні”.

На виконання Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністич-
ного тоталітарного режиму 1917-1991 років», на офіційному веб-сайті Державного архіву 
Одеської області створено інформаційний розділ «Реалізація Закону України «Про доступ 
до архівів репресивних органів»». До розділу увійшла інформація щодо нормативно-пра-
вової бази та порядку використання справ фондів репресивних органів; переліки, реєстри, 
довідковий апарат та методичні рекомендації до фондів радянського періоду та фондів 
колишнього Партійного архіву, опис справ фонду Управління служби безпеки України 
(Ф. Р-8065, оп. 2), видання Держархіву за темою Голодоморів в Україні.

На виконання Закону України від 9 квітня 2015 року № 316-VIII «Про доступ до архівів 
репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», Державний 
архів Одеської області продовжує роботу з виявлення та оприлюднення архівної інформа-
ції репресивних органів. В оновленому розділі офіційного веб-сайту Держархіву «Реаліза-
ція Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів» розміщено нові матері-
али: «Список архівних фондів (нефондових комплексів), в яких виявлено та встановлено 
фактичну наявність архівної інформації репресивних органів за період 1917-1991 рр. / 
Укл. О. О. Феденко. – Одеса, 2016. – 38 с.»; оновлену тематичну виставку он-лайн докумен-
тів, матеріалів та публікацій «Одеська область: 1932-1933».

22 червня 2016 року. Заступник начальника відділу використання документів, інформа-
ції, публікацій та зовнішніх зв’язків Державного архіву Одеської області С. А. Желясков взяв 
участь у засіданні комісії Одеської обласної ради з питань поновлення прав реабілітованих. 

29 квітня 2016 р. В Прес-центрі «Одессит.ua», в прямому ефірі відбулась прес-
конференція членів громадської Ради при Держархіві і громадської  ініціативи «Друзі ар-
хіву» на тему: «Доступ до архівів: нові можливості». в який взяли участь учасники в який 
взяли участь: Сергій Миколайович Єрмошкін, голова правління Одеського обласного ром-
ського конгресу; Олексій Миколайович Келер, директор Інституту етнічних досліджень; 
Лідія Всеволодівна Ковальчук, директор Одеського академічного центру; Лілія Олексіївна 
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Мельниченко, завідуюча Меморіальним музеєм Костянтина Георгійовича Паустовського.

Учасники прес-конференції розповіли про свою багаторічну роботу з архівними доку-
ментами з історії репресій ХХ століття на Одещині, що зберігаються у Державному архіві 
Одеської області, в архівах УСБУ та МВС України,  а також порівняли ситуацію з досту-
пом до архівів у минулі десятиліття та після прийняття у 2015 році Закону України «Про 
доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 
років».  Було представлено збірник матеріалів про досвід розсекречення архівів спецслужб 
у країнах Центральної та Східної Європи (Болгарії, Німеччини, Чехії, Угорщини, Поль-
щі, Румунії, Словаччини): «Документи комуністичних спецслужб у Європі. Путівник мережею 
архівів» (Львів, 2016). Презентація збірника відбулась в рамках наукової конференції «Фе-
номен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання», яка пройшла 13–16 квітня 2016 
року в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. Збірник розміщено на 
сайті Українського інституту національної пам’яті; макет видання.

У 2016 р. вийшла з друку стаття заступника директора Держархіву, к.і.н. Білоусової Л.Г.  
про репресованого політичного і громадського діяча доби УНР А.В. Ніковського (Видатні 
діячі Української Народної Республіки: Андрій Васильович Ніковський - Міністр закордонних справ 
доби Директорії УНР // Південь України у вітчизняній і європейській історії. Матеріали III 
Міжнародної науково-практичної конференції 15-16 вересня 2016 року, м. Одеса. Зб. наук. 
праць. – Одеса: Астропринт, 2016. – С. 38-48).

Держархів налагодив зв’язок з Інститутом народної пам’яті Польщі з метою підготовки 
пректу по оцифруванню справ репресованих і реабілітованих поляків в Одеській області 
(Ф. Р-8065, Архів УСБУ в Одеській області)

5.7. Заходи, вжиті на виконання доручень Уряду, спрямованих на поліпшення 
організації роботи із зверненнями громадян у напрямку активізації роботи з соціаль-
ного захисту, заходи, вжиті архівом для поліпшення роботи із зверненнями громадян 
(наявність баз даних, надання консультацій і роз’яснень з найбільш актуальних пи-
тань, що порушуються громадянами у зверненнях на сторінках ЗМІ, запровадження 
консультативних веб-сторінок “Звернення громадян” на офіційних веб-порталах, ве-
дення інформаційно-пошукових систем обліку звернень громадян і контролю за ви-
рішенням порушених у них питань).

У 2016 р. Державним архівом Одеської області виконана наступна робота із звернення-
ми громадян:

Керівництвом архіву здійснювався особистий прийом громадян за затвердженим гра-
фіком. У директора та заступників заведені окремі журнали особистого прийому, форма 
журналів відповідає вимогам Інструкції. 

Столами довідок надавалися детальні консультації щодо складу та місць зберігання до-
кументів на особистому прийомі громадян (тричі на тиждень) та по телефону (щоденно).

Щотижня на засіданнях Державного архіву Одеської області узагальнюється робота від-
ділу із зверненнями громадян та робота столу довідок, розглядаються питання про поліп-
шення організаційної роботи Державного архіву Одеської області із зверненнями громадян. 

Оновлено інформаційні стенди у приміщеннях архіву з відомостями про правила та часи 
роботи архіву, переліком послуг, які надає архів, інформацією про місця зберігання найбільш 
запитуваних документів, адресами та телефонами архівних установ області, зразками заяв.

На веб-сайті Державного архіву Одеської області ведеться окрема рубрика «Звернення 
громадян. Консультація архівіста», у якій публікуються рекомендації щодо пошуку ретро-
спективної інформації та рубрика «Дослідникам і відвідувачам читальних залів». У розділі 
«Електронний архів» розміщено новий матеріал - переліки фондів особового походження 
та скановані описи фондів дорадянського періоду, радянського періоду та періоду незалеж-
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ності. Започатковано у жовтні 2015 року новий проект «Метрика». На офіційному веб-сайті 
Держархіву станом на 25 грудня 2016 року розміщено цифрові копії 802-х метричних книг. 

У розділі «Публікації» розміщено цифрові варіанти видань архіву  на допомогу грома-
дянам, що звертаються з питань встановлення актових записів для вирішення соціально-
правових питань та для здійснення генеалогічних досліджень (спеціальні довідники «Дер-
жавний архів Одеської області. Зведений каталог метричних книг. Випуск 1. 1797-1939», 
«Державний архів Одеської області. Зведений каталог метричних книг. Вип. 2. 1852-1922 
рр.», публікація Л.Г. Білоусової «Метричні книги ДАОО як джерело для дослідження мі-
грацій та етноконфесіональної історії Півдня України», «Довідкова книга Херсонської 
єпархії» та ін.).

Громадяни інформуються про надходження нових фондів архіву через мережу Інтер-
нет – у новинах на сайті Держархіву.

Робота із зверненнями громадян оприлюднюється через ЗМІ на теле- та радіоканалах: 
«АРТ», «ГРАД», «РІАК», «АТВ», «Глас», «Репортер», «Та Одеса», «Круг», «100%». Підготов-
лено 5 телепередач. 

Для поліпшення роботи із зверненнями громадян та підвищення кваліфікації молодих 
спеціалістів відділом інформації розроблено методичні рекомендації «Порядок роботи 
читального залу Державного архіву Одеської області». Оновлено методичні рекомендації: 
«Порядок копіювання архівних документіву Державному архіві Одеської області», «Поря-
док виконання запитів у Державному архіві Одеської області».

Активно здійснюється робота по впровадженню автоматизованих інформаційно-пошу-
кових систем (256 баз даних), створенню нових та поповненню вже існуючих електронних 
бази даних на допомогу працівникам архіву, які займаються виконанням запитів тематично-
го та соціально-правового характеру і користувачам, які працюють у читальному залі архіву.

З 2013року запроваджено ведення інформаційно-пошукової системи обліку звернень 
громадян і контролю за їх виконанням.

КУ «Ізмаїльський архів»

В 2016 році архівом виконано 511 запитів соціально-правового характеру.

На виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про пер-
шочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права 
на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» з метою 
поліпшення роботи із зверненнями громадян співробітникам архіву здійснюється щоден-
ний прийом запитів соціально-правового характеру від громадян, надаються консультації 
щодо складу та місць зберігання найбільш запитуваних документів, адреси архівних уста-
нов та зразки заяв.

Архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад
Проведено 5 «гарячих» телефонних ліній
Проведено 2 «гарячих» телефонних лінії начальниками архівних відділів райдержад-

міністрацій, а саме:

1. «Що потрібно знати, щоб отримати архівну довідку в разі втрати Державного акту 
на право приватної власності на землю» 29 лютого 2016 року (Архівний відділ По-
дільської райдержадміністрації);

2. «Порядок видачі архівних витягів та довідок соціально-правового характеру» 30 ве-
ресня 2016 року (Архівний відділ Ренійської райдержадміністрації);

Проведено 3 «гарячих» телефонних ліній начальниками архівних відділів міських 
рад, а саме:
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1. «Про порядок надання довідок про майно та власність» 16 березня 2016 року. (Архів-
ний відділ Подільської міської ради);

2. «Про порядок надання довідок про заробітну плату»26 жовтня 2016 року. (Архівний 
відділ Подільської міської ради);

3. «Про надання архівних довідок» 03 листопада 2016 року (Архівний відділ Теплодар-
ської міської ради).

Радіопередачі

Міста: Архівний відділ Білгород-Дністровської міської ради підготував 1 радіопередачу:
16 червня 2016 року на радіо «Новини Придністров’я» в прямому ефірі на тему «Про 

роботу архіву та виконання запитів громадян».

Телепередачі
Міста: 2 телепередачі.
Архівний відділ Поділської міської ради підготував 2 телепередачі в міських новинах 

муніципального телебачення КЕТ на тему: 
• «Робота зі зверненнями громадян до міського архіву за 2015 рік»  
   28 січня 2016 року;
• «Про порядок надання архівних довідок для оформлення пенсій за особливі заслуги 
перед державою» 27 вересня .2016 року.

Публікації
Опубліковані 5 статтей керівниками архівних відділів райдержадміністрацій:

– Войтенко О.М. Перелік послуг архівного відділу Котовської райдержадміністрації // 
Котовські вісті - 2016. - № 33/34. - 28 квітня Подільський район)

– Войтенко О.М. Для тих,кому необхідні архівні довідки // Котовські вісті-2016.-№ 
39/40.- 19 травня (Подільський район)

– Синтюк Є.М. Архів. Виконання запитів // Південна зоря -2016. № 85. 16 листопада 
(Біляївський район)

– Сільницький В.В. Обов’язок архіву – збереження джерел достовірної інформації // 
Вісті Кодимщини-2015. 26 грудня (Кодимський район)

– Сільницький В.В. Зберіганню архівних документів – належна увага // Вісті Кодим-
щини-2016. 12 листопада (Кодимський район)

Опубліковані 3 статті начальників архівних відділів міських рад:

– Кострицька І.В. Робота зі зверненнями громадян до міського архіву за 2015 рік // Эхо 
недели.- 2016.- 14 липня (місто Подільськ)

– Кострицька І.В. Трудовий архів – гарантія забезпечення соціального захисту грома-
дян // Котовські вісті-2016.- 15 вересня (місто Подільськ)

– Цельник Л.Б. Архівний відділ виконавчого комітету Теплодарської міської ради ін-
формує // Теплодарський вісник -2016.-28 жовтня 2016 року (місто Теплодар)

5.8. Кількість запитів щодо підтвердження трудового стажу для призначення пенсій 
на пільгових умовах або за вислугу років. 

Всього по області – 582 запити:

Держархів  - 398 запитів
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КУ «Ізмаїльський архів» - 2 запити
Райони – 63 запити
Міста - 119 запитів.

5.9. Копії міжнародних договорів про співробітництво з архівними установами та ін-
шими організаціями іноземних держав, укладені упродовж року.

У 2016 р. договори не укладалися.

5.10. Виконання зобов’язань за діючими міжнародними договорами про співробітни-
цтво в галузі архівної справи.

Діючих договорів немає.

5.11. Службові відрядження за кордон, проведені міжнародні зустрічі, переговори, участь 
у міжнародних конференціях, семінарах та інших заходах, що здійснювалися у рамках 
міжнародного співробітництва упродовж року (поточного року/звітного періоду).

Службові відрядження за кордон 

Навчання, стажування і обмін професійним досвідом 

3 архівісти (Л. Білоусова, О. Феденко, А. Хромов) виїжджали  за кордон для обміну до-
свідом, навчання, стажування за власною ініціативою: в цілому 9 поїздок, 6 країн  -  США, 
Греція, Угорщина, Австрія, Італія, Фінляндія. Фінансування за власний кошт, за рахунок 
приймаючої сторони і на виграні стипендії (гранти).

Білоусова Л. Г., заст. директора :
Січень 2016 р. -  візит до Державного архіву Гаваїв (Hawaii State Archives), м. Гонолулу, 

США  - знайомство з напрямками діялності архіву, робота у читальному залі, підготовка 
доповіді на конференцію про еміграцію українців на Гаваї.

Квітень 2016 р. – участь у NAB Show, м. Лас-Вегас, США. Знайомство з новими техноло-
гіями у галузі архівації документів (сервери, хмарні технології, віртуальні архіви)

12 жовтня 2016 р. – візит до Греко-Української торгівельної палати, м. Пірей, Греція, для 
обговорення можливості започаткування проекту по публікації і оцифруванню докумен-
тів Державного архіву Одеської області з грецької тематики.

14-16 жовтня 2016 р. –  участь у міжнародній конференції «Від Егейського до Чорного 
моря», м. Афіни, Греція.

16-17 жовтня 2016 р. – презентація Державного архіву Одеської області в міжнародній орга-
нізації ICARUS (International Center for Archival Research, meeting # 18) на міжнародній конфе-
ренції «Hungaricana and beyond», м. Будапешт, Угорщина. Знайомство з діяльністю Міського 
архіву Будапешту, Національного архіву Угорщини і Бібліотеки Парламенту Угорщини.

20 жовтня 2016 р. – візит до головного офісу цифрової компанії «Qidenus», м. Відень, 
Австрія,  з метою знайомства з обладнанням для оцифрування архівних документів та 
практичною роботою компанії по оцифруванню архівів Німеччини.

Феденко О. О. – головний науковий спіробітник відділу НДА
З 26 лютого 2016 р. до 26 квітня 2016 р. - проходила стажування в університеті Фоджі 

(м. Фоджа, Італія) в рамках стипендіальної програми Еразмус+. За час стажування були 
опрацьовані архівні фонди трьох італійських установ - серія «Consolato di Odessa» фонду 
Міністерства іноземних справ Неаполітанського державного архіву (м. Неаполь, Італія), 
фонди Національної бібліотеки «Віктор Емануїл ІІІ» (м. Неаполь, Італія) та Бібліотеки про-
вінції Фоджа (м. Фоджа, Італія) за темою дисертаційного дослідження “Італійська 
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Хромов А. В. – оператор оцифрування Державного архіву Одеської області, к. і. н.  
24 липня – 1 серпня 2016 р. -  участь у програмі міжнародного стажування «Сталий розви-

ток 2020» у м. Байя Доміція (Італія). Організатори програми - ГО Інститут Міжнародної На-
укової і Академічної співпраці (Україна) та Фундація АДД (Польща). А.В. Хромов виступив із 
доповіддю: «Дигіталізації архівів та значення оцифрування історичних документів для забезпечення 
сталого розвитку суспільства у галузі культури» і отримав сертифікат учасника програми.

20-26 листопада 2016 р. - участь у проекті «Стажування в освітній сфері та школа з англій-
ської мови» у м. Гуйтінен, Фінляндія, організованому Інститутом міжнародної академічної та на-
укової співпраці (ІМАНС ). А.В. Хромов отримав сертифікати Західно-Фінляндського коледжу.

Міжнародні зустрічі, переговори

У 2016 р. Держархів Одеської області започаткував наукові контакти з Академією Наук Бол-
гарії та Інститутом народної пам’яті Польщі і продовжив співробітництво з грецькими устано-
вами  - Фондом Грецької Культури (Одеська філія), Генеральним Консудьством Греції в Одесі, 
Греко-Українською Палатою (м. Пірей), Іонійським університетом (о. Корфу).  У листуванні і 
під час візитів обгворювалися напрямки можливого співробітництва у виявленні і оцифруван-
ня документів Держархіву з історії українсько-болгарських, українсько-польських, українсько-
грецьких відносин, зокрема, з історії репресій представників національних меншин.

Міжнародні конференції (12), семінари (2)

Конференції, семінари-практикуми (14)

Перша Міжнародна конференція «Дипломатичні архіви як історичне джерело», 8-10 ве-
ресня 2016 р.,  м. Одеса. Організатори:  Дипломатична академія України при МЗС України, 
Денржавний архів Одеської області. 38 доповідей, з них 4 – працівників Держархіву:

В. Левчук, директор архіву; тема доповіді: «Іноземні консульства в Одесі в радянський 
період (1920-1991) і період незалежності України (1991-2016)».

Л. Білоусова, к. і. н., заступник директора; тема доповіді: «Документи консульств Росій-
ської імперії в США про еміграцію українців на Гаваї (на матеріалах Гавайського держав-
ного архіву)»

С. Березін, головний спеціаліст відділу інформації, використання документів, публіка-
цій та зовнішніх зв’язків; тема доповіді: «Історик и публіцист, банкір и дипломат: нові ма-
теріали до  биографії Георгія Омеляновича Афанасьєва (1848-1925)»

О. Феденко, головний науковий співробітник відділу науково-довідкового апарату; тема 
доповіді: «Неаполітанське консульство в Одесі».

Практична конференція з питань електронної демократії на базі відкритих даних 
«Е-Odessa: Государство и открытые данные», 30 березня 2016 р., м. Одеса. Головний на-
уковий співробітник Державного архіву Одеської області Сергій Березін взяв участь у пер-
шій в Одесі практичній конференції для працівників структурних підрозділів обласної та 
районних адміністрацій Одеської області. Організатор конференції – Комунальне підпри-
ємство «Обласний інформаційно-аналітичний центр». Обговорено низку питань щодо до-
свіду оприлюднення публічної інформації на веб-ресурсах Держархіву Одеської області 
та архівних установ Одещини, актуальності та перспектив розміщення корисної для сус-
пільства інформації у форматі відкритих даних, зокрема, ведення англомовної версії веб-
сайтів  і створення позитивного іміджу державних установ на міжнародному просторі.

V Міжнародна науково-практична конференція «Музей. Історія. Одеса», 27-29 квітня 
2016 р., м. Одеса. Організатор - Одеський історико-краєзнавчий музей. Головний науковий 
співробітник Держархіву С.Є. Березін виступив на секції «Минувшина Південної України 
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та краєзнавчий рух: події, спільноти, особистості» з доповіддю: «Михаил Фёдорович Болтен-
ко: опыт научной биографистики (по материалам музейных, библиотечных и архивных фондов)».

Треті Українські Генеалогічні Читання «Генеалогія: джерела та методи досліджень», 
3-5 червня 2016 р.,  м. Київ.  Організатори  – Інститут історії України НАН України, По-
сольство Польщі в Україні та ін. Заст. директора Держархіву к.і.н. Л.Г. Білоусова виступила 
з доповіддю «Чи завжди можна довіряти метричним книгам? (на матеріалах Державного архіву 
Одеської області)». 

III Міжнародна науково-практична конференція «Південь України у вітчизняній та 
європейській історії», 15-16 вересня 2016 року, м. Одеса. Організатори -  Одеська державна 
академія будівнитва і архітектури, Відділ історії України ХІХ – початку  ХХ ст.,  Управ-
ління з питань охорони обєктів культурної спадщини, Одеська міськрада, НПЦ «Екобуд», 
Ягеллонський університет (м. Краків, Польща). Учасники - понад 150 науковців з України, 
Словенії, Молдови та Польщі. 

Заступник директора Держархіву, к.і.н. Л.Г. Білоусова виступила на пленарному засі-
данні з доповіддю і відеопрезентацією на тему: «Видатні діячі Української Народної Респу-
бліки: Андрій Васильович Ніковський – міністр закордонних справ УНР». А.В. Ніковський (1885-
1942) - уродженець села Малий Буялик (сучасне Іванове Комінтернівського району), ви-
пускник Новоросійського університету (у фонді цього науково-учбового закладу в Дер-
жархіві зберігається «особова справа» студента Ніковського та документи, пов’язані з його 
навчанням); громадський і політичний діяч, науковець і журналіст, міністр закордонних 
справ в останньому уряді УНР; після повернення в УСРР займався виключно мовознавчою 
та літературно-критичною роботою, однак, був звинувачений по сумнозвісній справі т. 
зв. «Спілки визволення України», відбував покарання у виправно-трудових таборах; після 
звільнення – проживав у Ленінграді, де помер під час блокади у 1942 році. 

Оператор мікрофільмуванння Держархіву, к.і.н. А.В. Хромов виступив з доповіддю 
«Одеський поліцмейстер П.С. Мавроміхалі»;

Головний спеціаліст відділу інформації Держархіву С.М. Герасимова представила допо-
відь і відеопрезентацію  на тему «Александр Стурдза – дипломат, переводчик, литератор».

Міжнародна науково-практична конференція «Вірмени Поділля - історія та сучас-
ність», 8-10 вересня 2016 р., м. Вінниця. Організатори - Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського, Вірменська громада України. Учасники - понад 
двадцять науковців з України та Польщі. Засідання проводилися у конференц-залі Музей-
но-просвітницького центру університету. Головний науковий співробітник Держархіву С. 
Березін виступив з доповіддю: «Вірменки в учбових закладах Одеси в XIX - на поч. ХХ ст.».

Міжнародна конференція «From the Aegean to the Black Sea» (Від Егейського до Чорного 
моря) у рамках міжнародного проекту «The Вlack Sea Port-Cities» (Міста-порти Чорного 
моря) за програмою «Thalis», 14-16 жовтня 2016 р., м. Афіни (Греція),

Заступник директора Держархіву, к.і.н. Л.Білоусова взяла участь у Міжнародній конфе-
ренції «From the Aegean to the Black Sea» (Від Егейського до Чорного моря), яка проходила 
у м. Афіни (Греція) у рамках міжнародного проекту «The Вlack Sea Port-Cities» (Міста-пор-
ти Чорного моря) за програмою «Thalis». Конференція була присвячена пам’яті Еврідікі Рурі 
Сіфнео - директора Інституту Історичних Досліджень Національного Грецького Дослід-
ницького Фонду (Institute of Historical Research, National Hellenic Research Foundation). За-
ступник директора Держархіву, к.і.н. Лілія Білоусова виступила з доповіддю і презентацією 
документів Одеського архіву за темою «Foreign Consulates in Odessa and Their International 
Presence» (Іноземні консульства в Одесі та їх міжнародна присутність).

Міжнародна конференція «Hungaricana and beyond», м. Будапешт (Угорщина), 17-18 
жовтня 2016 р., у рамках програми міжнародної організації ICARUS (International Centre for 
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Archival Research, meeting # 18, 17-18 October, Budapest, Hungary). Доповідь: Liliya Belousova. 
State Archives of Odessa Region as a Part of International Heritage. 

Одеський архів став першою організацією України - членом ICARUS (171-м) у лютому 
2016 року, увійшовши до асоціації установ від 30 європейських країн, Канади і США.

Основний принцип ICARUS - підтримати архіви, бібліотеки, музеї і відповідні інститу-
ції у вирішенні проблем цифрової епохи. Напрямками роботи є оцифрування матеріалів, 
створення віртуальних тематичних комплексів з вільним доступом до науково-довідкового 
апарату та документів, обмін досвідом, пошук джерел фінансування та ін. Конференція 
проходила на базі Міського архіву Будапешта (Budapest City Archives). Також учасники 
ознайомилися з досвідом роботи Національного архіву Угорщини (National Archives of 
Hungary) і Бібліотеки Парламенту Угорщини (The Library of Parlement).

Основною тематикою конференції стала «Hungaricana» – спільний веб-сайт угорських 
архівів, музеїв і бібліотек. Це об’єднана база даних і оцифрованих матеріалів по історії 
Угорщини.

Державний архів Одеської області має напрацювання, які стануть корисними для ши-
рокого загалу на міжнародному рівні. Внеском до спільної справи ICARUS можуть стати 
тематичні англомовні розробки, бази даних, описи і публікації, відомості щодо колекцій 
мап, літографій, печаток, метричних книг, та розміщені на сайті Держархіву оцифровані 
описи фондів, виставки, проект «Метрика».

Міжнародна  конференція «Володимир (Зеєв) Жаботинський – одесит, письменник, поет 
і визначний лідер сіоністського руху», 6 вересня 2016 р., м. Одеса. Від Держархіву участь 
бради к.і.н. Л. Білоусова і начальник відділу інформації О. Мартиненко. З доповідями висту-
пили Надзвичайний та Повноважний посол Держави Ізраїль в Україні Еліав Бєлоцерковські, 
онук Володимира Жаботинського - Зеєв Жаботинський та онука Талі, Генеральний дирек-
тор інституту Жаботинського в Ізраїлі Йосеф Ахімеір, адвокат Аріель Бульштейн, професор 
університету імені Бен-Гуріона (Беєр-Шева) Арьє Наора, професор Національного педаго-
гічного університету імені К.Д. Ушинського Андрій Добролюбський та доктор філологіч-
них наук Національного університету імені І.І. Мечникова Світлана Фокіна. Частиною кон-
ференції стала документальна виставка «Я – Жаботинський» у Літературному музеї, на якій 
були представлені документи Держархіву. Дні Жаботинського завершив концерт філармо-
нічного оркестру Одеського національного академічного театру опери та балету.

Міжнародна наукова конференція «Raporturi identitare în spaţiul românesc din perspectivă 
istorică: şcoli şi interpretări» / «Зв’язок ідентичності у румунському просторі в історич-
ній перспективі: школи та інтерпретації», 3-5 листопада 2016 р., м. Кишинів, Республіка 
Молдова. 

Головний науковий співробітник Держархіву С.Березін взяв участь у роботі взяв участь у 
роботі секції «Питання ідентичності - форми, уявлення та прояви» у якості модератора та до-
повідача. На розгляд присутніх було подано результати дослідження маловідомих сторінок 
біографії поетеси та перекладачки Ольги Крушеван. Конференція  проходила на історико-
філософському факультеті Державного університету Молдови. В Кишиневі зібралися понад 
п’ятдесят науковців з Молдови, Румунії, Німеччини, Росії, Угорщини та України. Процюва-
ли три секції - «Етнокультурні процеси в Карпато-дунайсько-понтійському регіоні в період 
пізньої бронзи - ранньої залізної доби та проблема становлення фракійської общини», «Усві-
домлення ідентичності в румунському просторі та прилеглих територіях», «Питання іден-
тичності - форми, уявлення та прояви: пам’ять, національна та європейська ідентичність». 

17-ті Джерелознавчі читання, присвячені 150-річчю з дня народження Михайла Грушев-
ського, які проходили на кафедрі архівознавства та спеціальних галузей історичної науки 
Київського національного університету імені Т. Шевченка. 16 листопада 2016 р., м. Київ. 
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Оператор оцифрування документів к.і.н. А.Хромов підготував доповідь у співавторстві з 
к.ю.н. О. Москаленком на тему: «Архівний документ про розгляд справи захисту честі і гіднос-
ті Одеським комерційним судом у 1820 році: джерелознавчих та юридичний аналіз».

IV Міжнародна науково-практична конференця «Збереження історичної забудови центра 
Одеси шляхом включення його до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Одеса – 
Юнеско)» 15-16 листопада  2015 р., м. Одеса. 3 доповіді співробітників Держархіву: Л. Білоусова. 
Мости Одеси; С. Герасимова. Приморський бульвар; Г. Паніван. Катерининська площа. 

Семінар-практикум «Пам’ять про Другу Світові війну в Україні та Німеччині» у Дер-
жархіві для молодих науковців - українських і німецьких студентів, аспірантів, викладачів. 
30 жовтня 2016 р., м. Одеса. Організатори -  Німецько-Українська комісія істориків під патро-
натом  міністрів закордонних справ України та Німеччини (д.і.н. Поліна Барвінська, ОНУ ім. 
І.І. Мечникова, і Катерина Кудін, координаторка Німецько-Української комісії істориків, м. 
Мюнхен), Держархів. Заступник директора Держархіву, к.і.н. Л.Білоусова провела лекцію, 
практичні заняття з архівними справами та обговорення теми. Учасники  - представники 
навчальних закладів Києва, Одеси, Харкова, Миколаєва, Ніжина, Галлє-Вітенберга, Мюнхе-
на, Гейдельберга, Гетінгена, Лондона, Праги, Йена -  ознайомилися з фондами і архівними 
справами Одеського архіву з історії Другої Світової війни та обговорили нові підходи у ви-
вченні й об’єктивному висвітленню різних аспектів теми, зокрема, історії Холокосту, колабо-
раціонізму, партизансько-підпільного руху, пропаганди з боку воюючих країн та ін. 

IV Міжнародний науково-практичний семінар «Оцифроване надбання: збереження, 
доступ, репрезентація», 24-25 листопада 2016 р., м. Київ. Організатори: Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Державний політех-
нічний музей при НТУУ «КПІ» імені І.І. Сікорського, Науково-технічна бібліотека НТУУ 
«КПІ» імені Г.І.Денисенка, Український центр розвитку музейної справи, Центральний 
державний кінофотофоноархів України імені Г.С. Пшеничного, Асоціація «Інформатіо-
Консорціум», Спеціалізований центр «БАЛІ», ПП «Архівні інформаційні системи»; співго-
лови Організаційного комітету – О.В. Баркова і Л.С. Ілясова.

Заступник директора Держархіву к.і.н. Л. Білоусова і головний науковий співробітник 
С. Березін презентували здобутки Державного архіву Одеської області на тематичній сек-
ції семінару «Електронні архіви. Стандарти та практики» з доповідями:
Л.Г. Білоусова «Державний архів Одеської області: міжнародне співробітництво у галузі дігіталізації;
С.Є. Березін «Державний архів Одеської області: офіційний веб-сайт»

Семінар проходив у форматі лекцій, презентацій, повідомлень, скап-конференцій та 
круглих столів; в рамках семінару відбувся Перший міжнародний фестиваль контенту 
оцифрованого надбання «Дігіталі-Фест-2016». Було зроблено 38 доповідей фахівців з Ки-
єва, Львова і Одеси, а також представників Польщі, Росії та Італії; до заходів залучилися 
понад шістдесят учасників з різних міст України. Для учасників було організовано низку 
екскурсій по експозиціях Державного політехнічного музею при НТУУ «КПІ». Учасники 
отримали сертифікати; презентацію офіційного веб-сайту Державного архіву Одеської об-
ласті було відзначено дипломом лауреата.

Зустрічі-презентації, візити, обмін досвідом (6)

19 січня 2016 р. Держархів відвідав п. Алехо Неєлов з  Аргентини  - нащадок родини Не-
єлових. Л.Г. Білоусова провела екскурсію по архіву, виявлення документів та організаувала 
роботу дослідника з матеріалами архіву (з фонду Канцелярії одеського градоначальника 
та Херсонської духовної консисторії) 

31 серпня 2016 року. Державний архів Одеської області відвідав Річард Девіс (Richard 
Davies) – відомий британський фотохудожник, автор історико-мистецького проекту 
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«Wooden Churches - Travelling in the Russian North». Візит до архіву пов’язаний з новим 
проектом митця в Україніі знайомством з Одесою, як архітектурною перлиною України.

10 жовтня 2016 р. Держархів відвідали подружжя Базіль і Софія  Навроцькі з Франції  - на-
щадки редактора «Одесского листка» В.В. Навроцького. Л.Г. Білоусова провела екскурсію по 
архіву, організаувала роботу дослідника з матеріалами архіву. О.В. Мартиненко допомогла 
у виявленні документів про В.В. Навроцького (актові записи, листування з ф. С.Ф. Штерна).

12 жовтня 2016 р. заступник директора Держархіву, к.і.н. Лілія Білоусова перебувала у 
грецькому портовому місті-побратимі Одеси – Піреї, де зустрілася з керівниками і співро-
бітниками  Греко-Української торгівельної палати, які співпрацюють з архівом з 2003 року. 
Голова палати пан Янніс Поліхронопулос і співробітник Палати пан Герасімос-Ніколаос 
Бугас висловили надію на продовження з Держархівом проектів публікації джерел і ар-
хівних матеріалів з історії грецько-українських відносин, а також обговорили перспекти-
ви їх оцифрування. У 2007 році Палата видала  монографію Л.Г. Білоусової «Το γενος τον 
Πετροκοκκινον: περιοδος της Οδησσου 19ος – απχες 20ο αιωνα. – Χιοσ, 2007 – 390 σ. [Родина 
Петрококіно: одеський період. XIX -  початок ХX ст. – Хіос, 2007. – 390 с.]; у плані на 2017 
рік – збірник документів «Етеристи» та монографія про історію Дипломатичної місії УНР 
у Греції. Також у березні 2017 року архів планує презентацію книги поеми Віцендзоса Кор-
нароса «Еротокрит» у перекладі  Василя Степаненка з ілюстраціями  Миколи Пшінки, ви-
даної за сприяння пана Герасимоса-Ніколаоса Бугаса.

21 жовтня 2016 р. заступник директора Держархіву, к.і.н. Лілія Білоусова відвідала у 
Відні (Австрія) головний офіс цифрової компанії Qidenus. Це австрійська фірма, що займа-
ється виготовленням спеціального обладнання для оцифрування, сканування архівних до-
кументів, книг та ін. Відома у світі своїми високоякісними V-сканерами, які дозволяють 
виготовляти 2 – 2,5 тис. копій за годину. Фірма має підрозділ Qidenus Publishing, який без-
посередньо займається оцифруванням архівних, бібліотечних і музейних колекцій. Має 
досвід роботи з українськими установами. Л. Білоусова інформувала представників фірми 
з роботою Одеського архіву по оцифруванню архівних матеріалів та їх оприлюдненні на 
сайті та запропонувала обговорити можливості співробітництва. Qidenus представив свою 
продукцію і напрямки роботи. Керівництво фірми висловило бажання спільно визначити 
умови та перспективи співробітництва.

9 листопада 2016 р. Держархів відвідав професор-імунолог д-р Георг Вік з Австрії - на-
щадок одеських родин Стіффель, Лесссар). Л.Г. Білоусова провела екскурсію по архіву, 
виявлення документів та організаувала роботу дослідника з матеріалами архіву (з фондів 
лютеранського приходу церкви св. Павла, Одеського будівельного комітету)

18 листопада 2016 р. Державний архів Одеської області відвідали науковці з Румунії - док-
тор Адріан-Ніколае Фуртуна і пані Марія-Луїза Меделяну, що представляють Культурний і 
соціальний дослідницький центр, м. Бухрест (Cultural and Social Research Center, Bucuresti). 
Тема їх дослідження - депортація ромів (циган) з Румунії до Трансністрії у 1942-1945 ро-
ках. Доктор Фуртуна розповів про напрямки роботи центру, зокрема, про створений сайт 
«Sclavia RomilorÎn Țările Romăne» і запросив Державний архів Одеської області до співпраці.

23 листопада 2016 р. відбувся візит Генерального Консула Греції в Одесі пані Деспіни 
Кукулопулу і директора Грецького Фонду Культури (Одеська філія) пана Софроніса Па-
радісопулоса до Державного архіву Одеської області. Метою візиту стало ознайомлення 
пані Кукулопулу з унікальним архівним надбанням з історії грецької громади та укра-
їнсько-архівні  справи, зокрема, матеріали Одеського іноземного магістрату за 1794-1808 
роки з іменами перших греків-одеситів, метричні книги Одеської грецької Свято-Троїцької 
церкви за 1799 і 1834 роки, справи про Грецький піхотний батальйон, етеристів, купців та 
ін. Зацікавленість гостей викликали дипломи від грецьких товариств Константинополя на 
імя легендарного одеського міського голови Григорія Григоровича Маразлі, справи фонду 
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особового походження Дмитра Спиридоновича Інглезі, матеріали про пожертви одеситів 
на створення Грецького Національного Флоту, допомогу жителям Криту, що постраждали 
від землетрусу, та справи про грецьких консулів в Одесі.

У ході візиту відбулося обговорення подальшого співробітництва Одеського архіву з 
грецькими установами. Окремими темами стали розробка нових архівних джерел, оциф-
рування документів, підготовка заходів до святкування у 2021 році 200-річчя Грецької ре-
волюції, публікація архівних джерел. 28 листопада 2016 р. п. Кукулопулу передала в дар 
Державному архіву Одеської області оцифровані копії 48 документів Служби дипломатич-
ного та історичного архіву Міністерства Закордонних справ Греції  з історії  грецької кон-
сульської установи в Одесі від 1933 по 1931 роки. Зазначені документи значно доповнили 
дані про грецьких консулів в Одесі, діяльність яких детально вивчають українські архівісти 
і науковці, зокрема, І.Б. Матяш, Л. Білоусова, С. Парадісопулос, Л. Вовчук, О. Тригуб та ін. 

Міжнародні товариства (організація, участь)
24 листопада 2016 р. Заступник директора Державного архіву Одеської області, к.і.н. 

Л.Г. Білоусова взяла участь у першому засіданні Правління Громадської організації «На-
укове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин», яке відбулося у приміщен-
ні прес-центру Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв (м. Київ).

До завдань Товариства, створеного рішенням установчих зборів у вересні 2016 р. у м. Оде-
са, належить формування спадкоємності традицій у сфері дослідження історії дипломатич-
ної та консульської служби, міжнародних відносин; розвиток міжнародної співпраці в сфері 
вивчення історії дипломатії та міжнародних відносин, використання можливостей світо-
вої науки та наукового співробітництва для досліджень історії дипломатії та міжнародних 
відносин; створення усної історії української дипломатії, підготовка та видання мемуарів 
українських та зарубіжних дипломатів і консульських працівників; підготовка біографічних 
довідників українських дипломатів і консульських працівників; зарубіжних дипломатів і 
консулів, які працювали в Україні; дослідження зарубіжних та українських дипломатичних 
архівів; підготовка бази даних та комплексного довідника «Український дипломатичний ар-
хів»; наукове забезпечення організації документальних виставок з історії дипломатії.

Відомості про організацію внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб та громадських формувань 15 листопада 2016 р.

На засіданні відбулися вибори: Головою організації обрано доктора історичних наук, про-
фесора Дипломатичної академії України при МЗС України, заслуженого діяча науки і тех-
ніки України, дійсного члена УВАН у Канаді І.Б. Матяш. Заступниками Голови Товариства 
стали канд. істор. наук, заступник директора Державного архіву Одеської області Л.Г. Біло-
усова (за напрямком – дипломатичні архіви), член-кор. НАН України, завідувач відділу між-
народних відносин та зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України 
С.В. Віднянський (за напрямком – міжнародні відносини), доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри дипломатичної та консульської служби Дипломатичної академії України 
при МЗС України І.В. Жалоба (за напрямком – історія дипломатичної та консульської служ-
би). Обов’язки вченого секретаря Товариства покладено на канд. філол. наук І.В. Хоменську. 
Ревізійну комісію Товариства очолив в.о. ректора Дипломатичної академії України при МЗС 
України, канд. істор. наук, заслужений працівник освіти України В.Г. Ціватий.

В складі правління – відомі вчені з України, Польщі, Білорусі: декан факультету міжнарод-
них відносин Національного університету «Острозька академія» доктор історичних наук А.Є. 
Атаманенко, заступник директора Інституту міжнародних відносин Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, проф. В.М. Матвієнко, про-
фесор Торунського університету, доктор габ. Дорота Міхалюк, професор Мінського універси-
тету, докт. істор. наук В.В. Снапковський, ректор Київського університету права НАН України, 
проф. Ю.Л. Бошицький, Генеральний директор Генеральної дирекції з обслуговування іно-
земних представництв П.О. Кривонос, директор ДНУ «Енциклопедичне видавництво», док-
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тор істор. наук, проф. А.М. Киридон, проф. кафедри дипломатичної та консульської служби, 
доктор істор. наук О.Г. Цвєтков, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн 
Київського національного університету, доктор істор. наук О.П. Машевський, завідувач кафе-
дри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету 
імені Петра Могили, доктор істор. наук О.П. Тригуб. Зарубіжні учасники взяли участь у засі-
данні за допомогою телекомунікаційного зв’язку. Зокрема, проф. Дорота Михалюк розповіла 
про зацікавленість польських і литовських колег роботою Товариства.

Під час засідання розглядалися питання, пов’язані з формуванням плану роботи Това-
риства на 2017 рік, розробленням символіки організації, прийомом у почесні та індивіду-
альні члени Товариства, видавничою діяльністю та організаційною роботою.

В процесі обговорення плану роботи вирішили провести дві конференції, присвячені 
українсько-грузинським відносинам (Батумі, травень 2017 р.) та 100-літтю української ди-
пломатії (Київ, грудень 2017 р.), підготувати в співпраці з Державною архівною службою 
України комплексний довідник «Український дипломатичний архів» та базу даних «Адре-
си українських представництв у світі та іноземних представництв в Україні», упорядкува-
ти могилу першого консула БНР в Українській Народній Республіці П.В. Тремповича на 
Лук’янівському цвинтарі в Києві. Актуальні питання про організацію співпраці молоді в 
межах завдань Товариства порушив проф. Ю.Л. Бошицький, запропонувавши проводити 
на базі очолюваного ним Київського університету права зустрічі студентів Київського наці-
онального університету імені Тараса Шевченка та Київського університету права і слухачів 
Дипломатичної академії України. Важливий наголос професором було зроблено на необ-
хідності підписання партнерських угод Товариства з профільними науковими і навчаль-
ними закладами (українськими і зарубіжними), проведенні виїзних засідань Правління, 
потребі оперативного інформування громадськості про діяльність Товариства, створення 
з цією метою веб-сторінки організації та дублювання її інформації та сторінках установ-
партнерів. Проф. О.Г. Цвєтков указав на потребу створення секретаріату, здатного забез-
печити підготовку та організацію заходів. Л.Г. Білоусова розповіла про інтерес до діяльнос-
ті Товариства іноземних консулів, що працюють в Одесі. І.Б. Матяш нагадала про проект 
«День України в Європі», який в зв’язку з підготовкою до відзначення 100-ліття української 
дипломатії набуває актуальності й потребує реалізації.

Жвава дискусія розгорнулася щодо наукових публікацій Товариства. За її результатами 
було вирішено не засновувати нового видання, а реалізувати можливості видань, редаго-
ваних професорами О.П. Машевським, Ю.Л. Бошицьким, В.Г. Ціватим та активніше ви-
користовувати творчий потенціал членів Товариства для підготовки наукового щорічника 
«Україна дипломатична». І.Б. Матяш розповіла про підготовку слухачами Дипломатич-
ної академії України при МЗС України добірки спогадів дипломатів про їхню діяльність 
для ювілейного тому «України дипломатичної». С.В. Віднянський доповів, що символіку 
Товариства погодився розробити художник, психолог і вчений – Стефан-Арпада Мадяра 
видатний майстер кольоропису, неодноразовий дипломант українських і зарубіжних ви-
ставок мистецтва книги, член Всесвітньої асоціації кольорознавців, докторант Будапешт-
ського політехнічного університету, твори якого зберігаються в приватних і державних ко-
лекціях Угорщини, США, Ізраїлю, Норвегії, Люксембургу, Італії, Франції та інших країн.

Почесними членами Товариства було одноголосно обрано міністрів закордонних справ 
України, Надзвичайних і Повноважних Послів України, почесного доктора Дипломатичної 
академії України, кандидата політичних наук А.М. Зленка (за пропозицією С.В. Віднянсько-
го та І.Б. Матяш) та кандидата історичних наук В.С. Огризка (за пропозицією П.О. Кривоно-
са та І.В. Хоменської), міністра закордонних справ Угорщини, історика, громадського діяча 
Гейзу Єсенські (за пропозицією Ю.Л. Бошицького і П.О. Кривоноса), почесного професора 
Дипломатичної академії України, кандидата історичних наук, Надзвичайного і Повноваж-
ного Посла України Ю.М. Кочубея (за пропозицією І.Б. Матяш і І.В. Жалоби). Також Прав-
ління задовольнило індивідуальні заяви щодо вступу в члени Товариства білоруського істо-
рика В.М. Метлицької (Лєбєдєвої), українських науковців О. Музичко та І. Гаврилова.
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Веб-сторінку Товариства вирішено відкрити на сайті Дипломатичної академії України 
при МЗС України.

Таким чином, алгоритм та плани діяльності Наукового товариства історії дипломатії та 
міжнародних відносин під час засідання Правління знайшли конструктивне обговорення. 
Попереду – реалізація планів. 

Документальні фільми - 2

«Генеалогия: Франсуа Берлеан» - участь Л. Білоусової  в сюжеті про пошук у Держав-
ному архіві Одеської області відомостей про одеський період історії родини (початок 20 
ст.)  відомого французького актора Франсуа Берлеана. Фільм розміщено в мережі Інтернет:  
https://www.youtube.com/watch?v=ietMFRjH1sw 

«Мы не чужие» - участь Л. Білоусової  в авторському проекті Е.Плеської – сюжет про до-
кументи Держархіву з історії німецького населення на Півдні України. Фільм демонстру-
вався в Україні і Німеччині, прийнятий на зберігання до архіву.

Міжнародні виставки, ярмарки (5)

24 березня 2016 р. Держархів взяв участь в організації міжнародної художньої виставки 
«Прикордонний простір», яка проходила у м. Ізмаїлі. На виставці були представлені робо-
ти художників з різних міст України - Києва, Львова, Одеси, Харкова, Чернівців, Южного, а 
також митців із зарубіжних країн - Білорусі, Польщі та Литви. На   відкритті виставки були 
присутні директор Держархіву В.В. Левчук, заступник директора Держархіву О.І. Ксен-
дзик, начальник відділу зберігання та обліку документів Національного архівного фонду 
В.С. Виногловська, начальник відділу формування Національного архівного фонду та ді-
ловодства Г.Б. Успенська, заступник начальника відділу використання документів, інфор-
мації, публікацій та зовнішніх зв’язків С.А. Желясков та провідний спеціаліст відділу ви-
користання документів Г.М. Паніван.

14 квітня 2016 р. Біля головного корпусу Державного архіву Одеської області відбуло-
ся відкриття фотопроекту Натели Грігалашвілі «Грузинське село». Захід відбувся у рам-
ках українсько-грузинського спільного культурно-просвітницького проекту – фестивалю 
«Odesa-Batumi Photo days».Участь у відкритті експозиції взяли консул-керівник Генераль-
ного Консульства Республіки Грузія в Одесі Манучар Цоцонава, директор Державного ар-
хіву Одеської області Володимир Левчук, представники Одеської міської ради, митці, гро-
мадськість нашого міста та шановні гості нашого міста. Ознайомитися з роботами, автором 
яких є відома грузинська фотохудожниця Натела Грігалашвілі, можна до 30 квітня 2016 
року - виставка «open-air» (у форматі репродукцій фотографічних знімків на спеціально 
виготовлених для цього тканих носіях - «банерах») триватиме протягом двох тижнів. Екс-
позиція була розміщена на огорожі навколо будівлі головного корпусу Державного архіву 
Одеської області за адресою: вулиця Жуковського, будинок 18 (на розі вулиці Пушкінської). 

4-7 серпня 2016 р. Державний архів Одеської області взяв участь у ювілейній XX Міжна-
родному книжковому ярмарку «Зеленая волна» і отримав диплом XIII конкурсу «Одесса на 
книжных страницах» в номінації «Центры издательской деятельности» за видання у 2015 
році Держархівом п’яти книг:
1. Державний архів Одеської області - скарбниця Національного архівного фонду Укра-

їни: Буклет (укр. та англ. мовами). - Вид. 2-ге, доповнене. / Укл. Л.Г. Білоусова-  Одеса: 
Прес-кур’єр, 2015. - 56 с. (Праці Державного архіву Одеської області, Т. XLII) 

2. Державний архів Одеської області. Зведений каталог метричних книг. Випуск 2: 
Православ’я: Херсонська і Подільська духовні консисторії, 1852-1922 / Ред. кол.: В.В.Левчук 
(голова) та ін.; Наук. ред. Л.Г.Білоусова; Відп. ред. О.В.Мартиненко; Кол. упорядн. - Оде-
са: Бондаренко М.О., 2015. - 240 с. (Праці Державного архіву Одеської області. - Т.XLIV) 

3. Архівісти Одещини: Біобібліографічний словник / Архівісти Одещини. Інформацій-
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ний бюлетень. - Випуск XІХ, 2015 (Спецвипуск до 95-річчя Державного архіву Одеської 
області). - Одеса, 2015 - 140 c.

4. Аргатюк С.С., Левчук В.В., Сапожников И.В. Аджидер – Овидиополь: очерки по археоло-
гии и истории города и крепости. - Одесса-Овидиополь, 2014. - 312 c. (Труды Государ-
ственного архива Одесской области, Т. XLI) 

5. Левченко В.В., Левченко Г.С. Олександро-Невська церква Новоросійського університету: 
історія, персоналії, документи. - Одеса, 2015. – 360 с. (Праці Державного архіву Одеської 
області, Т. XLIII).

28 вересня 2016 року. В рамках міжнародних заходів «Дні Жаботинського в Одесі», в  Лі-
тературному музеї було відкрито виставку «Я – Жаботинський», на якій Державний архів 
Одеської області представив актові записи про народження Володимира Жаботинського 
(1880 р.), його дружини Іоанни Гальперіної (1884 р.), про їх шлюб (1907 р.), про народження 
сина Ері-Теодора Жаботинського (1910 р.), а також рапорт начальника Одеського Тюрем-
ного Замку Прокурору Одеського окружного суду щодо книги, вилученої під час пере-
бування Володимира Жаботинського в Одеській в’язниці (1904 р.). Заступник директора 
Держархіву к.і.н. Лілія Білоусова та начальник відділу інформації Олена Мартиненко при-
йняли участь у міжнародних заходах, присвячених Дням Жаботинського в Одесі.

10 грудня 2016 р. Держархів і новостворене Наукове товариство історії дипломатії та між-
народних відносин стали учасниками VI Благодійного Різдвяного Дипломатичного ярмарку 
у м. Одесі, який відбувся у концертно-виставковому центрі Одеського морського порту. Під 
патронатом Міністерства Закордонних справ України, за участі керівництва області і міста, 
дипломатичні представництва в Одесі і різні установи представили свої країни у сувенірах, 
виданнях, художніх виробах, національній культурі – традиційній кухні, танцях, музичних 
номерах, піснях. Директор Держархіву Володимир Левчук, заступник директора, к.і.н. Лілія 
Білоусова, заступник директора Олена Ксендзик, головний науковий співробітник Сергій 
Березін і секретар Ірина Титова презентували низку нових видань: збірку наукових праць 
«Архів. Історія. Сучасність» (Вип. 2, 2016) та три монографії: публікацію праці Євгена Слаб-
ченка «Дипломатична історія України» (упорядник – д.і.н., професор Ірина Матяш); мемуа-
ри д.і.н., професора Дмитра Урсу «Университет длиною в жизнь»; колективну монографію 
Сергія Аргатюка, Володимира Левчука і д.і.н. Ігоря Сапожникова «Аджидер - Овидиополь». 
На стенді Держархіву були представлені художні роботи Заслуженого художника України, 
члена Спілки митців «Берег Овідія» Михайла Пархоменко. Зібрані на заході кошти - пожерт-
ви учасників ярмарку та доходи від продажу, - підуть на придбання медичного обладнання 
для Одеської міської дитячої клінічної лікарні № 3.

Міжнародні наукові проекти (2)
Липень 2016 р. Директор Державного архіву Одеської області В.В. Левчук і головний 

науковий співробітник Держархіву І.В. Сапожников прийняли участь у польовій частині 
міжнародного молдово-шведського наукового проекту «Situl istoric Tabăra regelui suedez 
Carol al XII-lea de la Varniţa. Restaurarea memoriei / The historic site of the Camp of Swedish 
King Charles XII at Varniţa. Recovery of the memory» («Історичне місце табору шведського 
короля Карла XII у Варниці: реконструкція пам’яті»). Разом з учасниками розкопок у с. 
Варниця  Новоанненського району Республіки Молдова обстежили об’єкти, виявлені архе-
ологічною експедицією Національного музею історії Молдови. На засіданні круглого сто-
лу І.В. Сапожников зробив стендову доповідь: «Дослідження та описи місця табору Карла 
ХІІ у Варниці у 1810-х – 1850-х роках» (співавтор – В.В. Левчук).

Проект «The Вlack Sea Port-Cities» здійснюється з 2012 року за участю 95 науковців з 11 
країн. Лідером проекту є Іонійський університет, керівник - відомий у світі історик профе-
сор Джеліна Харлафті. Від Державного рхіву Одеської області учасниками проекту є к.і.н. 
Лілія Білоусова, к.і.н. Олена Штепко, Світлана Герасимова, Сергій Березін, які станом на 
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25.12.2016 підготували 45 статей і 20 баз даних, взяли участь у 2-х конференціях, організу-
вали екскурсії і візити науковців до архіву тощо.

Конференція  16-17 жовтня 2016 р. у м. Афінах (Греція) за участі Л.Г. Білоусової стала 
одним з етапів підведення підсумків роботи за 5 років, в результаті якої до публікації під-
готовлено 13 томів видань і створено сайт «The Вlack Sea Port-Cities», де представлено  ін-
терактивну історію 24-х міст (Варна, Бургас, Констанца, Браїла, Галац, Миколаїв, Одеса, 
Херсон, Євпаторія, Севастополь, Феодосія, Керч, Бердянськ, Маріуполь, Таганрог, Ростов-
на-Дону, Новоросійськ, Батумі, Трабзон, Самсун, Гіресун, Сіноп, Стамбул і Ніжин, як важ-
лива частина інфраструктури).

5.12. Форми співробітництва зі ЗМІ, кількість опублікованих статей за документами 
архівів, прес-конференцій, інтерв’ю, опублікованих на сторінках періодичної преси, 
виступів по радіо та телебаченню;

Всього по області : 13 радіопередач, 154 телепередач та 115 публікацій.
Держархів перебуває у постійному контакті зі ЗМІ (понад 20 телерадіокомпаній), які за-

прошуються на всі заходи архіву. Форми співробітництва:
- запрошення ЗМІ на прес-конференції архіву, 
- запрошення ЗМІ до архіву для висвітлення роботи читального залу (практикується 

інтерв‘ю з дослідниками з приводу цікавих знахідок, авторів монографій, зокрема, 
іноземних науковців та ін.), столу довідок (запрошення на прийом громадян); ар-
хівної практики студентів (інтерв‘ю зі студентами та архівістами)

- постійні контакти ЗМІ з працівниками архіву для підготовки певних циклів передач.
- Кількість:

• опублікованих статей за документами архівів  – 118, 
• прес-конференцій – 12
• інтерв’ю, опублікованих на сторінках періодичної преси – 22
• інформація про проблеми архіву (будинок, рішення сесії та ін.) - 283
• виступів по радіо та телебаченню – 150 телепередач та 6 радіопередач.

КУ «Ізмаїльський архів» - підготував 2 статті за документами архіву.
Районні архіви – 12 публікацій, міські архіви – 4 публікації, 4 телепередачі, 1 радіопередача.

5.13. Кількість та тематичний перелік запитів, що виконуються на платній основі.
Всього по області виконано на платній основі 2223 запитів на суму 230183,44 грн.
Держархівом виконано запитів на платній основі – 1234, отримано – 157400,08 гр. 

Тематика:
- акти громадянського стану (народження, шлюб, розлучення, смерть); 
- рішення органів виконавчої влади;
- купівля-продаж, наслідування, дарування майна та інші нотаріальні акти;
- генеалогічні дослідження 

КУ «Ізмаїльський архів»:

В 2016 році архівом виконано запитів на платній основі – 488:
– рішення органів виконавчої влади,
– акти громадянського стану (народження, шлюб, смерть),
– адміністративно-територіальна приналежність і перейменування населених пунктів,
– майнові питання,
– генеалогічні дослідження.
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Із 33-х архівів низової ланки на платній основі виконують запити 2 архівні установи, які 
виконали 501 запит на суму 43674,48 грн.: 
- Департамент архівної справи та діловодства Одеської міської ради виконав 278 запитів на суму 
29108,88  грн.;
- Архівний відділ Ізмаїльської міської ради виконав 223 запити на суму 14565,60 грн.

Більшість запитів, які виконуються на платній основі, стосується питань надання копій 
документів  щодо виділення у користування земельних ділянок, надання дозволу на прибу-
дову приміщень, балконів тощо, а також приймання документів ліквідованих підприємств.

5.14. Тематика соціально-правових запитів, що переважала у поточному році, та про-
гноз щодо збільшення (зменшення) кількості звернень тієї чи іншої тематики у на-
ступному році.

Держархів Одеської області:

За тематикою найбільш поширеними категоріями соціально-правових запитів були за-
пити, що стосувалися наступних питань:

- підтвердження актів громадянського стану;
- підтвердження трудового стажу і заробітної плати;
- майнові питання;
- про навчання;
- про нагородження орденами та медалями;
- про депутатський стаж;
- про перебування у німецько-фашистських концтаборах, на окупованій території та 

угон до Німеччини; 
- розкуркулення, позбавлення волі та виборчих прав (у тому числі про конфіскацію майна).

У 2016 році очікується збільшення запитів про підтвердження актів громадянського стану 
в зв`язку з надходженням з районних і міських відділів ДРАЦС області книг реєстрації актів 
про народження, одруження, розлучення за 1940 рік. Зазначена категорія запитів пов’язана 
з пошуком відомостей про національну приналежність для оформлення документів на емі-
грацію (до Румунії, Болгарії, Греції, Польщі, Німечини, Ізраїлю, Канади, США).

КУ «Ізмаїльський архів»:

В зв’язку з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України № 844 від 5 серпня 2009 
року «Деякі питання реалізації власності на землю громадянами України у 2009 році» за 
тематикою найбільш поширеними категоріями соціально-правових запитів були рішення 
органів виконавчої влади з земельних питань.

Також поширені запити:
– щодо адміністративно-територіальної приналежності і перейменування населених 

пунктів;
– про підтвердження актів громадянського стану;
– про майнове питання.
Районні і міські архіви найбільше запитів отримують щодо рішень органів влади і са-

моврядування про виділення чи передачу у приватну власність земельних ділянок та про 
підтвердження трудового стажу та нарахуванню заробітної платні.

5.15. Кількість користувачів, що працювали у читальних залах за генеалогічною тема-
тикою, відсоток негативних відповідей, наявність методичних розробок з виконання 
таких запитів; співпраця з генеалогічними товариствами, іншими організаціями.
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Держархів Одеської області

Кількість запитів з генеалогії, що надійшли до архіву поштою – 153; з них 79 виконано з 
позитивним результатом. На інші запити були надані рекомендації по дослідженню фон-
дів та запрошення до самостійного дослідження у читальному залі.

Кількість користувачів, що працювали в читальному залі архіву за генеалогічною тема-
тикою – 342, в т. ч. 38 іноземців. Відсоток негативних результату самостійного пошуку скла-
дає 10%. Значне зменшення негативних результатів пояснюється тим, що користувачі за-
здалегідь, до візиту в архів, опрацьовують описи фондів через мережу Інтернет. У розділі 
«Електронний архів» розміщено новий матеріал - переліки фондів особового походження 
та скановані описи фондів дорадянського періоду, радянського періоду та періоду незалеж-
ності. Започатковано у жовтні 2015 року новий проект «Метрика»: на офіційному веб-сайті 
Держархіву станом на 25 грудня 2016 року розміщено  цифрові копії 802-х метричних книг. 

У розділі «Публікації», на допомогу громадянам, що звертаються з питань встановлення 
актових записів для вирішення соціально-правових питань та для здійснення генеалогічних 
досліджень, розміщено спеціальні довідники «Державний архів Одеської області. Зведений 
каталог метричних книг. Випуск 1. 1797-1939», «Державний архів Одеської області. Зведений 
каталог метричних книг. Вип. 2. 1852-1922 рр.», публікацію Л.Г. Білоусової «Метричні книги 
ДАОО як джерело для дослідження міграцій та етноконфесіональної історії Півдня Украї-
ни», опубліковану у науково-практичному журналі «Архіви України», та ін. Цифрові копії 
інших друкованих видань та публікацій з інформацією про метричні книги Державного ар-
хіву Одеської області та оновлену цифрову версію раритетного видання «Довідкова книга 
Херсонської єпархії» (Одеса, 1906) розміщено у мережі Інтернет на сайті Держархіву.

Дослідники-генеалоги користуються такими методичними розробками:
 Методрекомендації: 
Організаія роботи користувачів у читальному залі Державного архіву Одеської області . 

Методичні рекомендації. / Укл. Л.Г.Білоусова. – Одеса, 2012. – 28

Науково-довідковий апарат до документів Національного архівного фонду у Держав-
ному архіві Одеської області (на допомогу користувачу). Методичні рекомендації / Укл. 
Л.Г.Білоусова. – Одеса, 2012. – 28 с.

Огляди фондів і документів Державного архіву Одеської області:
1 Документи з історії Другої Світової війни та її наслідків у Державному архіві Одеської 

області: огляд фондів / Державний архів Одеської області; Уклад.: Білоусова Л.Г. – 
Одеса, 2009. – 12 с.

2 История греческих общин на юге Украины. XVIII – XX  вв. : обзор фондов 
Государственного архива Одесской области / Государственный архив Одесской 
области; Сост.: Белоусова Л.Г. – Одеса, 2009. – 10 с.

3 История евреев Одессы и юга Украины. XVIII – XX  вв. : обзор фондов Государственного 
архива Одесской области / Государственный архив Одесской области; Сост.: 
Белоусова Л.Г. – Одеса, 2009. –  54 с.

4 История Холокоста в Одесском регионе. 1941 – 1944 гг. : обзор фондов 
Государственного архива Одесской области. / Государственный архив Одесской 
области; Сост.: Белоусова Л.Г. – Одеса, 2009. – 90 

5 Історія поляків у документах Державного архіву Одеської області: огляд фондів / 
Державний архів Одеської області; Уклад.: Білоусова Л.Г. – Одеса, 2009. – 12 с.

6 История российских немцев и меннонитов в документах Государственного архива 
Одесской области. XVIII – XX  вв.: обзор фондов / Государственный архив Одесской 
области;  Сост.: Белоусова Л.Г. – Одеса, 2009. – 50 с.
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7 Судебно-правовая система на юге Украины. XIХ– XX  вв.  Обзор фондов 
Государственного архива Одесской области / Государственный архив Одесской 
области; Сост.: Белоусова Л.Г. – Одеса, 2009. – 56 с.

8 Lilia Belousova. Jewish History as Reflected in the Documents of the State Archives of 
Odessa Region /State Archives of Odessa region/ - Odessa, 2009/ - 12 p.

9 History of Russian Germans: Records of the State Archives of Odessa Region (SAOR). By 
Lilia G. Belousova /State Archives of Odessa region/ - Odessa, 2009 - 14 p.

10 Білоусова Л.Г. Генеалогічні матеріали Держархіву про переселення українців на 
Далекий Схід у XIX - на початку ХХ ст.: посімейні списки, біографічні дані, листування 
/ Державний архів Одеської області; Уклад.: Білоусова Л.Г. – Одеса, 2016. – 25 с.

Держархів співпрацював у 2016 році з такими установами, як:

Одеська філія Грецького фонду культури, Греко-Українська торговельна палата (м. 
Пірей, Греція), Іонійський університет (о. Корфу, Греція), Міжнародна громадська орга-
нізація «Єврейський общинний центр «Мигдаль» (м.Одеса), Державна Архівна Служба 
республіки Молдова, Національний архів Республіки Молдови, Інюрколегія, Університет 
Пассау (Німеччина), ICARUS (International Center for Archival Research).

КУ «Ізмаїльський архів»:

Кількість запитів з генеалогії, що надійшли до архіву поштою – 25, з них 14 виконано з 
позитивним результатом. Користувачів, що працювали в читальному залі архіву за генеа-
логічною тематикою не було.

Директор Держархіву Одеської області                                        В. В. Левчук
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З В І Т
Про виконання плану науково-дослідної та методичної роботи за 2016 рік (ф. 203)

№ з/п
індекс 
виду 
роботи

Тема дослідження, кінцевий результат, об-
сяг, номер державної реєстрації

Етап до-
слідження, 
результат 
та обсяг у 

поточному 
році

Термін 
вико-
нання

Головна органі-
зація, керівник 
теми, координа-
тор та виконавці

Спів
вико-
навці

1 2 3 4 5 6
1 Науково-дослідна робота

1.1. Загальні методологічні та теоретичні дослі-
дження, історія архівної справи

1.2. Архівознавство

1.2.1. Забезпечення збереженості та державний об-
лік документів НАФ

1.2.2. Науково-довідковий апарат до документів НАФ

1.2.3. Формування НАФ, експертиза цінності до-
кументів

1.2.4. Користування документами та їхня публіка-
ція, організація наукової інформації

1.2.5. Управління, економіка, організація наукової 
інформації

1.2.6. Автоматизація архівної справи
1.3. Археографія, палеографія, сфрагістика
1.4. Документознавство
2. Науково-методична робота
2.1. Архівознавство

2.1.1. Забезпечення збереженості і державний облік 
докуметів НАФ

2.1.2.

2.1.2.1.

Науково-довідковий апарат до документів 
НАФ

«Автоматизовані бази даних Державного ар-
хіву Одеської області: види, тематика, доступ»

Підготов-
лено текст 
0,2 друк. 

арк.

Жов-
тень

2015 р.

Держархів Одесь-
кої області,
Виконавці  - 

Білоусова Л. Г., 
Штепко О. Ю.,

Мартиненко О. В. 

2.1.3. Формування НАФ, експертиза цінності до-
кументів

2.1.4. Користування документами та їхня публіка-
ція, організація наукової інформації

2.1.5. Управління, економіка, організація праці в 
архівних установах

2.1.6. Автоматизація архівної справи.
2.2. Археографія
2.3. Документознавство

Пояснювальна записка
до звіту науково-дослідної та методичної роботи за 2016 рік 

Упродовж 2016 р. розроблено згідно плану 1 методичний документ: 

2.1.2. Науково-довідковий апарат до документів НАФ:
       2.1.2.1. Автоматизовані бази даних Державного архіву Одеської області: види, 

тематика, доступ. Інструкція (Білоусова Л. Г., Штепко О. Ю., Мартиненко О. В. ).

         Заступник  директора Державного архіву                                         Л. Г. Білоусова
Директор Держархіву                                                                              В. В. Левчук
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ЗВІТ
Про виконання плану науково-видавничої роботи 

за 2016 рік (ф. 204)

№
з/п

Назва, вид видання,
№ державної реєстрації 

Обсяг 
у друк. 

арк.

Головна організа-
ція, відповідаль-
ний виконавець, 

співвиконавці

Термін за-
вершення 
підготов-

ки
Пояснення

1 2 3 4 5 6
1. Документальні публікації

1.

«Державний архів Одеської 
області, 1920 - 2015”.
Науково-документальне видання.

Вийшло з друку під уточненою 
назвою:
Архів. Історія. Сучасність.  Ви-
пуск 2. Матеріали II Міжнарод-
ної науково-практичної конфе-
ренції, присвяченої 95-річчю 
Державного архіву Одеської 
області (1920-2015), Одеса, 3-4 
вересня 2015 р. / Одеська облас-
на держадміністрація, Одеська 
обласна рада, Державний архів 
Одеської області / Ред. кол.: В. В. 
Левчук (голова) та ін.; Наук. ред. 
І. В. Сапожников, Л. Г. Білоусо-
ва; Відп. ред, С. Є. Березін; Кол. 
авторів. – Одеса: Бондаренко М. 
О., 2016. – 444 с. (Серія: «Праці 
Державного архіву Одеської об-
ласті». – Т. XLV).

45,0

Держархів  
Одеської області,

Білоусова Л.Г. 
(відп.),  

Мартиненко О.В., 
Березін С.Є.

Автори від  
Держархіву – 13, 

статей – 18 : 
Левчук В.В.,  

Білоусова Л.Г.,  
Сапожников І.В., 
Мартиненко О.В., 

Березін С.Є.,  
Герасимова С.М., 

Успенська Г.Б., 
Хромов А.В., 

Мхатварі Є.Т.,  
Виногловська С.В., 

Штепко О.Ю., 
Січкаренко В.К., 

Паніван Г.М. 

2016 Вийшло з друку в 2016 р. 

2. Довідково-інформаційні  
видання

2.

Державний архів Одеської об-
ласті. Фонди особового похо-
дження. Путівник. Том I. Спе-
ціальний довідник / Головна 
ред. колегія  серії: Т. І. Баранова 
(голова),  І.М. Кісіль, В. Г. Бер-
ковський  та ін.]; Кол. авт.-упор. 
С. Є. Березін, Л. Г. Білоусова,  С. 
В. Виногловська та ін.; /Держав-
на архівна служба України, Дер-
жавний архів Одеської області.  
– Одеса: Астропринт, 2016. – 235 
с. (Архівні зібрання України. 
Спеціальний довідник)

40,0

Держархів  
Одеської області,

Білоусова Л.Г. 
(відп.),

Березін С. Є.,  
Мартиненко О.В.,  
Герасимова С.В.,  

Штепко О.Ю.

2016

Підготовлено до друку  
оновлений варіант для 
серії «Архівні зібрання 
України» в електронному 
форматі (макет). Внесені 
уточнення до назв фондів 
та доповнення щодо фон-
дів, які надійшли у 2015-
2016 роцках .  Фінансуван-
ня  цього видання на 2016 
рік є (державні кошти). 
Публікація у паперовому 
варіанті  - у 1 кв. 2017 року.

3.
Державний архів Одеської об-
ласті. Фонди дорадянського 
періоду. Путівник. Том II.

80,0

Держархів  
Одеської області,

Білоусова Л.Г. 
(відп.),

Мартиненко О.В.,  
Березін С.Є.,
Паніван Г.М.,  

Герасимова С.М.

2016

Роботу по описуванню фон-
дів завершено. Протягом 
2016 року здійснювалося 
редагування, доповнення 
описань фондів, вносилися 
уточнення і корективи до 
назв фондів. Виготовлення 
макету, укладання покаж-
чиків і видання довідника 
планується на 2017 р. Пере-
несення термінів пов‘язане 
з тим, що запланованого на 
цю роботу  бюджету часу  
не вистачило.
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4.

Державний архів Одеської 
області. Фонди періоду тим-
часових румунської та німець-
ко-румунської окупацій. 1918-
1940, 1941-1944. 
Путівник. Том III.

40,0

Держархів  
Одеської області,

Білоусова Л.Г. 
(відп.),

Мартиненко О.В.,  
Гейтан О.Г., 

Феденко О.О.

2016

Описано всі фонди 1918-
1940 рр, вносился уточнен-
ня і доповнення до анота-
цій на фонди 1941-1944 ро-
ків.   Виготовлення макету, 
укладання покажчиків і 
публікація заплановані  на 
2017 рік. Перенесення тер-
мінів пов’язане з тим, що 
запланованого бюджету 
часу не вистачило.

5.

Державний архів Одеської об-
ласті. Фонди політичних пар-
тій та громадських об’єднань 
Архіву Одеського обкому Ком-
партії України. 1905 – 1991.
Путівник. Том IV.

50,0

Держархів  
Одеської області

Ксендзик О.І. 
(відп.), 

Виногловська С.В.

2017

Продовжувалося опису-
вання фондів, внесення 
уточнень до назв фондів 
та облікових даних. Робо-
ту виконано на 93 %. 

6.

Державний архів Одеської об-
ласті. Анотований реєстр опи-
сів. Фонди архіву Одеського об-
кому Компартії України. Спе-
ціальний довідник / [Головна 
ред. колегія  серії: Т. І. Баранова 
(голова),  І.М. Кісіль, В. Г. Бер-
ковський та ін.]; Авт.-упор. В. Ю. 
Алєксєєва, О. А. Корецька.  Ред. 
колегія тому: Л. Г. Білоусова, О. 
І. Ксендзик, В. В. Левчук та ін.; / 
Державна архівна служба Украї-
ни, Державний архів Одеської 
області.  – Одеса: Астропринт, 
2016. – 2235 с. (Архівні зібрання 
України. Спеціальний довідник).
(назва у плані - Державний ар-
хів Одеської області. Анотова-
ний реєстр описів фондів полі-
тичних партій та громадських 
об’єднань Архіву Одеського об-
кому Компартії України. 
1905 – 1991. Спеціальний довід-
ник).

45,0

Держархів  
Одеської області,

Білоусова Л.Г. 
(відп.).

Корецька О.А.

Співвиконавці:
Інститут етнічних  

досліджень –  
відп.  

В. Ю. Алєксєєва

2016

Підготовлено макет ви-
дання. Публікацію у папе-
ровому варіанті видання 
перенесено на 2017 р. після 
оприлюднення і апробації 
у мережі Інтернет.

7.

Державний архів Одеської об-
ласті. Анотований реєстр опи-
сів фондів періоду тимчасових 
румунської та німецько-ру-
мунської окупацій. 1918-1940, 
1941 – 1944.
Спеціальний довідник.

40,0

Держархів  
Одеської області

Ксендзик О.І. 
(відп.), 

Виногловська С.В.,  
Коносевич С.Л.,
Січкаренко В.К.,  
Корецька О.А.

2016

Продовжувалася робота 
по  редагуванню, внесенню 
уточнень до назв фондів. 
Виготовлення макету та 
публікація видання пере-
несені на 2017 р. (при наяв-
ності фінансування).

8.

Державний архів Одеської 
області. Зведений каталог ме-
тричних книг. Випуск 3.
Бессарабія: Благочинія Киши-
нівської духовної консисторії 
та Ізмаїльської єпархії Румун-
ської православної церкви. 
1869-1937.
(Арцизький, Білгород-Дністров-
ський, Болградський, Ізмаїльський, 
Кілійський, Ренійський, Сарат-
ський, Тарутинський, Татарбунар-
ський райони Одеської області).
Довідник.

40,0

Держархів  
Одеської області,

Білоусова Л.Г. 
(відп.), 

Мартиненко О.В.,  
Гейтан О.Г.,  

Герасимова С.М.,  
Виногловська С.В.,  
Дворницька Ю.І.,  

Деречіна В.П.,  
Коносевич С.Л.,  
Мхатварі Є.Т.,  
Паніван Г.М.., 
Штепко О.Ю.

2017

Продовжувалося опису-
вання фондів. Роботу по 
підготовці видання вико-
нано на 65%. На 2017 рік 
заплановано додаткове 
описування 118 справ ме-
тричних книг Бессарабії 
за 1940 рік, що надійшли 
до Держархіву у 2016 р. і 
хронологічно завершили 
надходження метрик до-
радянського періоду. Ма-
кетування і вихід з друку 
заплановано на 2017 рік
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9

Державний архів Одеської об-
ласті, Комунальна установа «Із-
маїльський архів». Зведений 
каталог метричних книг. Ви-
пуск 4. Православ’я: Бессарабія.  
(Арцизький, Білгород-Дністров-
ський, Болградський, Ізмаїльський, 
Кілійський, Ренійський, Сарат-
ський, Тарутинський, Татарбунар-
ський райони Одеської області).
Довідник.

25,0

Комунальна уста-
нова  

«Ізмаїльський 
архів»

Шморг С. В. (відп.)

Держархів  
Одеської області,

Ксендзик О. І. 
(відп.)

2017

Здійснювалося описування 
фондів (виконано на 65 % 
співробітниками Держар-
хіву), яке буде продовжене 
у 2017 році. Макетування і 
вихід з друку заплановано 
на 2017 рік у зв’язку з тим, 
що випуск 4 Зведеного ка-
талогу є логічним доповне-
нням випуску 3. 

10
Державний архів Одеської об-
ласті. Анотований реєстр опи-
сів радянського періоду.
Спеціальний довідник.

54,0

Держархів  
Одеської області,
Відповідальний 

виконавець -  
Виногловська С. В.;  

співвиконавці -  
Січкаренко В. К., 
Коносевич С. Л. 

2017

3. Періодичні видання

11.
Одеські архіви. Інформацій-
ний бюлетень Державного 
архіву Одеської області (№ 1, 
2016 р.)

9,0 

Держархів  
Одеської області,

Білоусова Л.Г. 
(відп.)

Колектив авторів-
упорядників

2016

Позапланово:

12.

Урсу Д. П. Университет дли-
ною в жизнь. Путь историка / 
Д.П. Урсу – Одесса: Бондаренко 
М. А., 2016. – 504 с., 18 илл. (Се-
рія «Праці Державного архіву 
Одеської області». – Т. XLVI).

Держархів  
Одеської області, 

Левчук В. В. (відп.)
2016

Видано монографію-мему-
ари професора Одеського 
національного університе-
ту ім. І. І. Мечникова, д.і.н. 
Д. П. Урсу – члена Науко-
во-методичної ради і фон-
доутворювача Держархіву, 

Директор Державного архіву                                                                     В.В. Левчук

Пояснення до звіту науково-видавничої роботи за 2016 рік (ф. 204)

Упродовж 2016 року Держархівом велася робота по підготовці 12-ти видань, з них опу-
бліковано у паперовому варіанті - 2 видання і  підготовлено до публікації в електронному 
варіанті (є макети) – 3 видання.

1. ДОКУМЕНТАЛЬНІ ПУБЛІКАЦІЇ

П. 1. «Державний архів Одеської області, 1920 - 2015”.
Видання вийшло з друку в  2016 р. під уточненою (зміненою) назвою:
Архів. Історія. Сучасність.  Випуск 2. Матеріали II Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 95-річчю Державного архіву Одеської області (1920-2015), Одеса, 
3-4 вересня 2015 р. / Одеська обласна держадміністрація, Одеська обласна рада, Держав-
ний архів Одеської області / Ред. кол.: В. В. Левчук (голова) та ін.; Наук. ред. І. В. Сапожни-
ков, Л. Г. Білоусова; Відп. ред, С. Є. Березін; Кол. авторів. – Одеса: Бондаренко М. О., 2016.  – 
444 с. (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області». – Т. XLV).

2. ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ВИДАННЯ

П. 2. Державний архів Одеської області. Фонди особового походження. Путівник. 
Том I. Спеціальний довідник / Головна ред. колегія  серії: Т. І. Баранова (голова),  І.М. Кі-
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сіль, В. Г. Берковський  та ін.]; Кол. авт.-упор. С. Є. Березін, Л. Г. Білоусова,  С. В. Виноглов-
ська та ін.; /Державна архівна служба України, Державний архів Одеської області.  – Одеса: 
Астропринт, 2016. – 235 с. (Архівні зібрання України. Спеціальний довідник).

Підготовлено до друку  оновлений варіант для серії «Архівні зібрання України» в елек-
тронному форматі (макет). Внесені уточнення до назв фондів та доповнення щодо фондів, 
які надійшли у 2015-2016 роках .  Фінансування  цього видання на 2016 рік є (державні ко-
шти). Публікація у паперовому варіанті  - у 1 кв. 2017 року.

П. 3. Державний архів Одеської області. Фонди дорадянського періоду. Путівник. Том II.
Роботу по описуванню фондів завершено. Протягом 2016 року здійснювалося редагуван-

ня, доповнення описань фондів, вносилися уточнення і корективи до назв фондів. Виготов-
лення макету, укладання покажчиків і видання довідника планується на 2017 р. Перенесен-
ня термінів пов‘язане з тим, що запланованого на цю роботу  бюджету часу  не вистачило.

П. 4. Державний архів Одеської області. Фонди періоду тимчасових румунської та 
німецько-румунської окупацій. 1918-1940, 1941-1944. Путівник. Том III.

Описано всі фонди 1918-1940 рр., вносился уточнення і доповнення до анотацій на фонди 
1941-1944 років.   Виготовлення макету, укладання покажчиків і публікація заплановані  на 
2017 рік.  Перенесення термінів пов’язане з тим, що запланованого бюджету часу не вистачило.

П. 5. Державний архів Одеської області. Фонди політичних партій та громадських 
об’єднань Архіву Одеського обкому Компартії України. 1905 – 1991. Путівник. Том IV.

Спеціальний довідник.
Протягом 2016 року продовжувалося описування фондів, внесення уточнень до назв 

фондів. Роботу виконано на 93 %. Публікацію видання перенесено на 2017 рік у зв’язку із 
значним обсягом роботи по уточненню облікових даних.

П. 6. Державний архів Одеської області. Анотований реєстр описів. Фонди архіву 
Одеського обкому Компартії України. Спеціальний довідник / [Головна ред. колегія  се-
рії: Т. І. Баранова (голова),  І.М. Кісіль, В. Г. Берковський  та ін.]; Авт.-упор. В. Ю. Алєксєєва, 
О. А. Корецька.  Ред. колегія тому: Л. Г. Білоусова, О. І. Ксендзик, В. В. Левчук та ін.; / Дер-
жавна архівна служба України, Державний архів Одеської області.  – Одеса: Астропринт, 
2016. – 2235 с. (Архівні зібрання України. Спеціальний довідник).
(назва у плані - Державний архів Одеської області. Анотований реєстр описів фондів по-
літичних партій та громадських об’єднань Архіву Одеського обкому Компартії України. 
1905 – 1991. Спеціальний довідник)

Упродовж 2016 р. укладалися покажчики, редагувався текст. Підготовлено макет видан-
ня. Публікацію у паперовому варіанті видання  перенесено на 2017 р. після оприлюднення 
і апробації у мережі Інтернет.

П. 7. Державний архів Одеської області. Анотований реєстр описів фондів періоду 
тимчасових румунської та німецько-румунської окупацій. 1918-1940, 1941 – 1944. Спеці-
альний довідник.

Продовжувалася робота по  редагуванню, внесенню уточнень до назв фондів. Виготов-
лення макету та публікація видання перенесені на 2017 р. (при наявності фінансування).

П. 8. Державний архів Одеської області. Зведений каталог метричних книг. Випуск 3.
Бессарабія: Благочинія Кишинівської духовної консисторії та Ізмаїльської єпархії 

Румунської православної церкви. 1869-1937 (Арцизький, Білгород-Дністровський, Болград-
ський, Ізмаїльський, Кілійський, Ренійський, Саратський, Тарутинський, Татарбунарський райони 
Одеської області). Довідник.

Протягом 2016 року продовжувалося описування фондів.  Станом на 01.01.2017 описано 1874 
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метричні книги Бессарабії. Заплановано до описування на 2017 р. 1264 метричні книги Роботу 
по підготовці видання виконано на 70 %. Макетування і вихід з друку перенесено на 2017 рік 
у зв’язку з тим, що у 2016 році до Держархіву надійшли 151 метричні книги Бессарабії за 1940 
рік  (151 справ) і на 2017 рік заплановано їх описування. В цілому описування дореволюційних 
метричних книги Держархіву буде завершено у 2017 р. випуском  3 Зведеного каталогу.

П. 9. Державний архів Одеської області, Комунальна установа «Ізмаїльський архів». 
Зведений каталог метричних книг. Випуск 4.  Православ’я: Бессарабія.  (Арцизький, Біл-
город-Дністровський, Болградський, Ізмаїльський, Кілійський, Ренійський, Саратський, Тарутин-
ський, Татарбунарський райони Одеської області). Довідник.

Здійснювалося описування фондів (виконано на 65 %), яке буде продовжене у 2017 році. 
Макетування і вихід з друку заплановано на 2017 рік (випуск 4 Зведеного каталогу є логіч-
ним доповненням випуску 3). 

3. ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

Підготовлено до друку електронний варіант чергового випуску Інформаційного бюле-
теню Державного архіву Одеської області «Одеські архіви»:

П. 11. Одеські архіви. Інформаційний бюлетень Державного архіву Одеської області. – 
2016. - № 1 

ПОЗАПЛАНОВО
П. 12. Позапланово вийшла з друку за рахунок спонсорських коштів монографія-

мемуари професора Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, д.і.н. Д. П. 
Урсу – члена Науково-методичної ради і фондоутворювача  Держархіву:

Урсу Д. П. Университет длиною в жизнь. Путь историка / Д. П. Урсу – Одесса: Бондарен-
ко М.А., 2016. – 504 с., 18 илл. (Серія «Праці Державного архіву Одеської області». – Т.  XLVI).

Директор Держархіву                                                                                   В. В. Левчук 
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Звіт 
про стан і обсяг документів Національного архівного фонду,  

що зберігаються в архівних підрозділах підприємств,  
установ і організацій та приватних архівних зібраннях станом на 01.01.2017 (ф. 206)

№ 
з/п Назви показників

Всьо-
го по 

Україні
(по об-
ласті)

У тому числі профільних
централь-
ним дер-
жавним 
архівам 
України

державним 
архівам  

областей

архівним 
відділам 

райдержад-
міністрацій

архівним 
відділам 

міських рад  

1 2 3 4 5 6 7

1.

Кількість установ – джерел форму-
вання НАФ, які, передають і не пе-
редають документи до державних 
архівів (архівних відділів міських 
рад) управлінську документацію 
(чисель ником – загальна кількість, 
знаменником – кількість установ, 
що мають зведені номенклатури 
справ, погоджені з державними ар-
хівними установами)

1711
1252

235
192

1265
916

211
144

2. Кількість установ – джерел комплек-
тування, з них: 1425 223 1056 146

- державної 1123 164 818 141
- колективної 144 47 97 -
- приватної форми власності 158 12 141 5

3.
Кількість установ – джерел форму-
вання НАФ, що мають ізольовані 
приміщення архівних підрозділів

700 101 516 83

4.
Кількість установ – джерел форму-
вання НАФ, що повністю описали 
документи постійного зберігання та 
схвалили описи на ЕПК архіву

792 55 629 108

5.
Кількість установ – джерел форму-
вання НАФ, архівні підрозділи яких 
мають штатних працівників

65 39 9 17

6. Кількість штатних працівників, що 
працюють в архівних підрозділах 91 55 9 27

7.

Кількість справ постійного зберіган-
ня в архівних підрозділах (чисель-
ником – загальна кількість, знамен-
ником – кількість справ, включених 
до описів, схвалених ЕПК)

872247
248529

425619
124903

138905
106272

307723
17354

8.
Кількість справ постійного зберіган-
ня, що знаходяться в архівних під-
розділах понад встановлені строки

54774 33037 14840 6897

9.

Кількість справ із особового складу в 
архівних підрозділах (чисельником 
– загальна кількість справ, знамен-
ником – кількість справ, включених 
до описів, погоджених ЕПК)

937226
790430

519739
420766

270821
249767

146666
119897

10.
Кількість установ, науково-технічні 
архіви яких є джерелами формуван-
ня державних архівів

19 19 - -

11.
Кількість одиниць зберігання науко-
во-технічної документації, що збері-
гаються у науково-технічних архівах 
та інших підрозділах установ

20280 20280 - -
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12.
Кількість установ, кінофотофоно-
архіви яких є джерелами комплек-
тування державних архівів, у тому 
числі:

9 6 - 3

- кіноархіви - -
- фотоархіви 4 3 - 1
- фоноархіви 1 1 - -
- відеоархіви 4 2 - 2

13.
Кількість од. зберігання 
кінофотофоно відеодокументів, що 
зберігаються в архівних підрозді-
лах, у т.ч.:

- -

а) кінодокументів - -
б) фотодокументів 7 7 - -

в) фонодокументів (аудіо документів) 172 172 - -

г) відеодокументів 47 47 - -

14.
Кількість рукописних відділів біблі-
отек і музеїв, що зберігають докумен-
ти постійно

3 3 - -

15.

Кількість од. зберігання, що збері-
гаються в рукописних відділах бі-
бліотек і музеїв (чисельником – од. 
зберігання, знаменником – їх крайні 
дати)

89452
1800-
2015

24752
ХІХ

століття –
2009 рік

64700
1800-2015

16.
Кількість приватних архівних зі-
брань, в яких зберігаються докумен-
ти НАФ

3 3

17.
Кількість документів НАФ, що збе-
рігаються в приватних архівних зі-
браннях

612 612

Директор Держархіву      В. В. Левчук

Пояснювальна записка
до звіту про стан і обсяг документів Національного архівного фонду, 

що зберігаються в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій 
та приватних архівних зібраннях Одеської області станом на 01.01.2017 року (до ф. 206)

По області:

П. 1. Кількість установ – джерел формування НАФ у Держархіві області зменшилася на 
3 установи у зв’язку із виключенням із списку № 1 3 установ; в архівних відділах райдер-
жадміністрацій та міських рад зменшилась на 39 установ (райони зменшення на 39, міста 
– без змін). Зміни відбулися у зв‘язку з ліквідацією установ, переведенням із списку № 1, 
перескладанням Списків джерел формування НАФ.

П. 2. Кількість установ – джерел комплектування у Держархіві зменшилась на 3 уста-
нови, в архівних відділах райдержадміністрацій та міськрад зменшилася на 11 (районні 
зменшення на 11, міські – без змін) у зв‘язку з перескладанням Списків джерел формування 
НАФ, зміною форм власності підприємств, установ та організацій, ліквідації, з них:

- державної форми власності: Держархів – 164, райони – 818, міста - 141;
- колективної: Держархів – 47, райони – 97, міста - 0;
- приватної форми власності: Держархів – 12, райони – 141, міста - 5.
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П. 3. Кількість установ – джерел формування НАФ, що мають ізольовані приміщення 
архівних підрозділів: Держархів – зменшення на 3 установи; у районах на 1 установу, в 
містах без змін.

П. 4. Кількість установ – джерел формування НАФ що повністю описали документи по-
стійного зберігання та схвалили описи на ЕПК архіву складає 792 установи, на 01.01.2016 
– 759 установ. 

Повністю описали свої документи та схвалили описи на ЕПК архіву:
- джерела формування НАФ Держархіву області - 55 установ (на 12 більше, ніж в 2015 р.); 
- джерела формування НАФ архівних відділів райдержадміністрацій - 629 установи (на 

17 установ більше, ніж у 2015 р.);  
- джерела формування НАФ архівних відділів міськрад - 108 установи (на 4 установи 

більше, ніж у 2015 р.).

П. 5. Кількість установ – джерел формування НАФ, архівні підрозділи яких мають штат-
них працівників, зменшилася на 13 установ, з них:

- Держархів – без змін (станом на 01.01.2016 року – 39, на 01.01.2017 - 39 установ);
- в районах області – без змін (станом на 01.01.2016 року – 9, на 01.01.2017 - 9 установ);
- в містах зменшення на 13 установ: станом на 01.01.2016 року - 30, на 01.01.2017 - 17 

установ (зменшення по показникам Департаменту архівної справи та діловодства Одеської 
міської ради (скорочення штатної чисельності в установах).

П. 6. В області кількість працівників, що працюють в архівних підрозділах зменшилася 
на 17 одиниць - станом на 01.01.2016 – 108, станом на 01.01.2017 – 91. Зміни відбулися:

- Держархів – без змін (станом на 01.01.2016 – 55, на 01.01.2017 - 55);
- у районах - без змін (станом на 01.01.2016 – 9, на 01.01.2017 – 9);
- в містах зменшення на 17 одиниць (станом на 01.01.2016 – 44, на 01.01.2017 – 27). Див. п. 5.

П. 7. – Протягом року кількість справ постійного зберігання в архівних підрозділах по 
області збільшилась на 18035 / 17607 справ і на 01.01.2017 кількість справ постійного збе-
рігання в архівних підрозділах списку установ – джерел формуванняНАФ складає 872247 
справ / 248529 справ, включених до описів і схвалених ЕПК, з них: 

– в установах - джерелах формування НАФ Держархіву кількість справ постійного збе-
рігання в архівних підрозділах збільшилась на 11256/10088 справ і станом на 01.01.2017 
складає 425619 справ / 124903 справи, включених до описів і схвалених ЕПК;

- в установах - джерелах формування НАФ архівних відділів райдержадміністрацій кіль-
кість справ постійного зберігання в архівних підрозділах збільшилась на 5210/4570 справи: 
станом на 01.01. 2016 – 133695/101702 справ, станом на 01.01.2017 – 138905/106272 справи;

- в установах - джерелах формування НАФ архівних відділів міськрад кількість справ 
постійного зберігання в архівних підрозділах збільшилася на 1569/2949 справи: станом на 
01.01.2016 – 306154/14405 справ, на 01.01.2017 – 307723/17354 справ. 

П. 8. Кількість справ постійного зберігання, що знаходяться в архівних підрозділах по-
над встановлені строки, по області зменшилася на 4776 справ (станом на 01.01.2016 - 59550 
справи, станом на 01.01.2017 -54774), з них:

– Держархів: кількість зменшилась на 5094 справи у зв’язку з передаванням на державне 
зберігання (станом на 01.01.2016 - 38131 справ, станом на 01.01.2017 - 33037 справ).

- райони: кількість справ зменшилася на 599 справ: станом на 01.01.2016 – 15439 справ, 
станом на 01.01.2017 - 14840 справ.

- міста: кількість справ збільшилася на 917 справ: станом на 01.01.2016 - 5980 справа, на 
01.01.2017 – 6897 справ.

П. 9. – По області кількість справ із особового складу в архівних підрозділах станом на 
01.01.2016 складала 930076/780465 справ, включених до описів, погоджених ЕПК, станом на 
01.01.2017 - 937226/790430, тобто, кількість справ збільшилася на 7150/9965. Відбулися такі зміни:
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– Держархів: на 01.01.2016 кількість справ з особового складу в архівних підрозділах скла-
дала 516839 справ, в т.ч., включених до описів – 418453 справи. Кількість справ збільшилась 
на 2900/2313 справ, включених до описів, погоджених ЕПК. Станом на 01.01.2017 загальна 
кількість справ з особового складу в архівних підрозділах складає 519739 справ, включених 
до описів і погоджених ЕПК – 420766 справ;

- райони: кількість справ збільшилася на 2287/3652 справ: станом на 01.01.2016 - 
268534/246115 справ, станом на 01.01.2017 – 270821/249767 справ;

- міста: кількість справ збільшилася на 1963/4000 справ: станом на 01.01.2016 – 
144703/115897 справ, на 01.01.2017 – 146666/119897 справ.

П. 10.  - Кількість установ, науково-технічні архіви яких є джерелами формування дер-
жавних архівів зменшилась на 2, у зв’язку з перезатвердженням нових списків на засіданні 
ЕПК ЦДНТДА України 29.11.2016.

П. 11. - 14. - Без змін.

П. 15.  – По області кількість од. зберігання, що зберігаються в рукописних відділах біблі-
отек і музеїв збільшилась на 700 одиниць і складає 89452 од.зб./1800-2015 , зміни відбулися:

- міста: збільшення на 700 од.зб. (м. Білгород-Дністровськ).

Пп. 16.,17. - Без змін.

Директор Держархіву        В. В. Левчук

Заступник директора-начальник відділу організації  
і координації архівної справи та контролю  
за виконанню документів органів влади      О. І. Ксен-
дзик



одеські архіви. інформаційний бюлетень. випуск XX, 2016

137

Додаток до ф. 207

Перелік державних архівних установ і трудових архівів Одеської області
станом на 01.01.2017

№№
п/п Назва архівної установи Довідкові дані  

(адреса, телефон)

Прізвище, ім’я  
та по-батькові ке-
рівника архівних 

установ
1 2 3 4
1. Державний архів Одеської області 65026, м. Одеса,  

вул. Жуковського, 18
тел. (0248), 722-19-87

Левчук 
Володимир  
Володимирович

2. Комунальна установа «Ізмаїльський 
архів» Ізмаїльської міської ради

68600, м. Ізмаїл,
вул. Савицького, 67 б,
тел. (04841) 2-47-52

Шморг 
Сергій Васильович

МІСЬКІ АРХІВИ,  
АРХІВНІ ВІДДІЛИ МІСЬКРАД

3. Департамент архівної справи та ді-
ловодства Одеської міської ради

65026, м. Одеса,  
вул. Стовбова, 17
тел. (0248) 721-27-03,  
721-14-09

Хитрова 
Лідія Миколаївна

4. Архівний відділ 
Білгород-Дністровської міської 
ради

67790, м. Білгород- 
Дністровський, 
вул. Миколаївська, 52
тел. (04849) 2-24-01

Романенко
Анатолій  
Валентинович

5. Архівний відділ 
Ізмаїльської  міської ради

68600, м. Ізмаіл,
пр. Суворова, 62
тел. (04841) 7-54-12

Суворова 
Тетяна Миколаївна 

6. Архівний відділ 
Чорноморської міської ради

68094, м. Чорноморськ,
проспект Миру, 33
тел. (04868) 6-23-91

Козачок
Олена Володими-
рівна

7. Архівний відділ
Подільської міської ради

66304, м. Подільськ,
вул. Соборна, 198
тел. (04862) 2-28-22

Костріцька
Інна Володими-
рівна

8. Архівний відділ 
Теплодарської міської ради

65490, м. Теплодар,
вул. Піонерна, 7
тел. (04850) 2-29-96

Цельник
Людмила Борисів-
на

9. Архівний відділ 
Южненської міської ради

65481, м. Южне,
вул. Хіміків, 8/122
тел. (04842) 2-21-45

Тетенко 
Валентина Федо-
рівна

АРХІВНІ ВІДДЛИ  
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ

10. Архівний відділ 
Ананьївської райдержадміністрації

66400, м. Ананьїв,
вул. Незалежності, 51
тел. (04863) 2-12-90

Галущенко
Ірина Олексіївна

11. Архівний відділ
Арцизької райдержадміністрації

68400, м. Арциз,
вул. Соборна, 56 
тел. (04845) 3-13-30

Небога
Лілія Вікторівна

12. Архівний відділ 
Балтської райдержадміністрації

66101, м. Балта,
вул. Вишнева, 32
тел. (04866) 2-15-40

Баженова 
Вікторія Юріївна

13. Архівний відділ 
Білгород-Дністровської 
райдержадміністрації

67790, м. Білгород- 
Дністровський, 
вул. Леона Попова, 24
тел. (04849) 2-23-64

Форостяний
Віталій Петрович
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14. Архівний відділ
Біляївської райдержадміністрації

67600, м. Біляївка,
вул. Миру, 19
тел. (04852) 2-50-43

Синтюк
Євген Вікторович

15. Архівний відділ 
Березівської райдержадміністрації

67300, м. Березівка,
пл. Шевченка, 1
тел. (256) 2-05-37

Моряк 
Лілія Петрівна

16. Архівний відділ 
Болградської 
райдержадміністрації

68750, м. Болград, 
вул. Соборна, 149
тел. (04846) 4-17-42

Іонова 
Лариса Євгенівна

17. Архівний відділ Великомихайлів-
ської райдержадміністрації

67100, смт. Великомихай-
лівка, вул. Центральна, 130,
тел. (04859) 2-16-43

Болдур 
Олеся Миколаївна

18. Архівний відділ
Захарівської райдержадміністрації

66700, смт. Захарівка, 
вул. Одеська, 59
тел. (04860) 9-18-43

Коваленко 
Ірина Георгіївна

19. Архівний відділ 
Іванівської райдержадміністрації

67200, смт. Іванівка,
вул. Центральна, 93
тел. (04854) 3-12-33

Юськів
Тетяна Андріївна

20. Архівний відділ
Ізмаїльської райдержадміністрації 

68600, м. Ізмаїл,
пр. Суворова, 62
тел. (04841) 2-65-88

Волкова
Оксана Іванівна

21. Архівний відділ 
Кілійської райдержадміністрації

68300, м. Кілія,
вул. Миру, 63
тел. (04843) 4-32-87

Патлатюк 
Євген  
Миколайович

22. Архівний відділ 
Кодимської райдержадміністрації

66000, м. Кодима,
пр. Перемоги, 1
тел. (04867) 2-64-90

Сільницкий 
Володимир Віталі-
йович

23. Архівний відділ Лиманської 
райдержадміністрації

67500 смт. Доброслав,
вул. Центральна, 75
тел. (04855) 9-12-96

Моряк 
Тетяна Іванівна

24. Архівний відділ 
Любашівської райдержадміністрації

66500, смт. Любашівка,
вул. Володимира Князя, 94
тел. (04864) 2-12-00

Панченко 
Оксана Павлівна

25. Архівний відділ
Миколаївської 
райдержадміністрації

67000, смт. Миколаївка,
вул. Незалежності, 71 б
тел. (04857) 2-20-72

Чумак 
Сусанна Аліханівна

26. Архівний відділ 
Овідіопольської 
райдержадміністрації

67801 смт. Овідіополь,
вул. Тараса Шевчкенка, 169
тел. (04851) 3-12-60

Орлова
Людмила  
Василівна

27. Архівний відділ Окнянської райдер-
жадміністрації

67941, смт. Окни,
вул. Комарова, 2
тел. (261) 2-19-72

Моор 
Віолета  
Володимирівна

28. Архівний відділ
Подільської райдержадміністрації

66300, м. Подільськ, 
просп. Шевченка, 2
тел.(04862) 2-38-62

Войтенко 
Ольга Миколаївна

29. Архівний відділ
Ренійської райдержадміністрації

68800, м. Рені,
вул. Дунайська, 111
тел. (04840) 4-12-34

Безверхня 
Валентина  
Миколаївна

30. Архівний відділ
Роздільнянської райдержадміні-
страції

67400, м. Роздільна, 
вул. Шеченка, 85
тел. (04853) 3-21-40

Лапіна 
Майя  
Олександрівна  

31. Архівний відділ
Савранської райдержадміністрації

66200, смт. Саврань,
вул. Соборна, 9
тел. (04865) 3-23-50

Салюк
Тетяна Денисівна
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32. Архівний відділ
Саратської райдержадміністрації

68200, смт. Сарата, 
вул. Крістіана Вернера, 84
тел. (4848) 2-22-38

Тарасюк
Юрій  
Анатолійович

33. Архівний відділ 
Тарутинської райдержадміністрації

68500, смт. Тарутине, 
вул. Широка, 21
тел. (04847) 3-15-32

вакансія

34. Архівний відділ 
Татарбунарської райдержадміні-
страції

68100, м. Татарбунари, 
вул. Центральна, 80
тел. (04844) 3-12-02

Лиса
Тетяна  
Володимирівна

35. Архівний відділ
Ширяївської райдержадміністрації

66800, смт. Ширяєве,
вул. Калініна, 1
тел. (04858) 2-19-23

Вірченко
Ірина Іванівна

ТРУДОВІ АРХІВИ
Райони 

1. Комунальне підприємство 
Ананьївської райради
«Об’єднаний трудовий архів міста і 
сіл Ананьївського району» 

66400, м. Ананьїв, 
вул. Героїв України, 48
тел. (04863) 2-13-96

Негруца
Наталія Петрівна

2. «Об’єднаний трудовий архів міста і сіл
Арцизького району»

68400, м. Арциз,
вул. Соборна, 56 
тел. (04845) 3-24-41

Гюмюшлю
Тетяна Іванівна

3. Комунальна установа «Об’єднаний 
трудовий архів територіальних  
громад Білгород-Дністровського 
району»

67700, м. Білгород-Дні-
стровський, 
вул. Леона Попова, 24
тел. (04849) 2-43-77

Корчагіна
Феодора Іванівна

4. Трудовий архів 
Березівської районної ради

67300, м. Березівка,
пл. Шевченка, 1
тел. (04856) 2-14-78

5. Комунальне підприємство
«Трудовий архів»
Балтської райради

66101 м. Балта 
вул. Шевченка 21/2
тел. (04866) 2-22-64

Волосян 
Тетяна Сергіївна

6. Комунальна установа «Об’єднаний 
трудовий архів сільських, селищної, 
міської рад Біляївського району» 

67600, м. Біляївка,
вул. Костіна 52
тел (04852)  2-51-18

Руденко
Катерина  
Олександрівна

7. «Об’єднаний трудовий архів терито-
ріальних громад
Болградської райради

68750, м. Болград,
вул. Соборна, 149
тел. (04846) 6-08-90

Дмитрієва
Родіка  
Олександрівна

8. Комунальна установа «Трудовий ар-
хів» Великомихайлівської 
райради

67100, смт Великомихайлівка,
вул. Центральна, 130
тел. (04859) 2-16-43

Мінькова 
Марія Йосипівна

9. Відділ трудового архіву 
Захарівської районної ради

66700, смт Захарівка, 
вул. Одеська, 59
тел. (04860) 9-18-43, 9-14-44

Данилюк 
Ольга Федорівна

10. Відділ з питань Трудового архіву
Іванівської районної ради

67200, смт Іванівка,
вул. Центральна, 42
тел. (04854) 3-14-06

Лісник 
Ольга Анатоліївна

11. Комунальне підприємство 
Ізмаїльської райради «Об’єднаний 
трудовий архів»

68600, м. Ізмаїл,
пр. Суворова, 62
тел. (04841) 2-16-76, 2-23-01

Паку 
Кароліна  
Валентинівна

12. Комунальне підприємство Кілій-
ської районної ради «Трудовий ар-
хів Кілійського району»

68300, м. Кілія,
вул. Вишнева, 62а
тел. (04843) 4-32-87

Бужилов 
Олег Валерійович

13. «Об’єднаний трудовий архів тери-
торіальних громад Кодимського 
району

66000, м. Кодима, 
пр. Перемоги, 1
тел. (04867) 2-64-90

Макогонюк 
Валентина  
Василівна
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14. Відділ об’єднаного трудового архіву 
при Лиманській райраді

67500, смт. Доброслав
вул. Центральна, 75
тел. (04855) 9-12-96

Колосова
Раїса  
Костянтинівна

15. Любашівський районний трудовий 
архів

66500, смт. Любашівка, 
вул. Володимира Князя, 105
тел. (04864) 2-64-79

Павлова
Тетяна Антонівна

16. Об’єднаний трудовий архів
Миколаївської  райради

67000, смт. Миколаївка, 
вул. Незалежності, 71
тел. (04857) 2-62-16

Кравченко 
Галина  
Анатоліївна

17. Трудовий архів
Окнянської райради

67941, смт. Окни,
вул. Комарова, 2
тел. (04861) 2-19-72

Шевченко
Наталя Валеріївна

18. Відділ трудового архіву
Овідіопольської районної ради

67801, смт Овідіополь,
вул. Т. Г. Шевченка, 169
тел. (04851) 3-12-60

Чорна
Людмила  
Миколаївна

19. Об’єднаний трудовий архів Поділь-
ського району

66300, м. Подільськ,
вул. Соборна, 16
тел.(04862) 2-78-13

Нотевська 
Оксана Дмитрівна 

20. Комунальна Установа «Об’єднаний  
Трудовий архів сіл та міста 
Ренійського району»

68800, м. Рені, 
вул. Дунайська, 15
тел. (04840) 4-22-28

Матвєєва
Тетяна  
Володимирівна

21. Відділ «Трудовий архів» при
Роздільнянській райраді

67400, м. Роздільна,
вул. Шевченка, 2
тел. (04853) 5-04-66

Камінська 
Наталія  
Олександрівна

22. Комунальне підприємство «Трудо-
вий архів в Савранському районі 
Одеської області»

66200, смт. Саврань,
вул. Соборна, 9
тел. (04865) 3-29-54

Шпитко 
Оксана Олексіївна

23. Відділ районний трудовий архів 
комунальна організація «САРАТАГО-
САРХІВ»

68200, смт. Сарата,
вул. Крістіана Вернера, 84
тел. (04848) 2-12-94 (райрада)

Середа
Олександр  
Дмитрович

24. Тарутинська Комунальна установа 
«Трудовий архів»
Тарутинської райради

68500, смт. Тарутине, 
вул. Широка, 21
тел. (04847) 4-02-49

Бардук 
Світлана  
Дмитрівна

25. Трудовий архів
Татарбунарської районної ради

68100, м. Татарбунари, 
вул. Центральна, 80
тел. (04844) 3-12-02

Гульпа 
Ольга Пантелеївна

33. Об’єднаний трудовий архів 
Ширяївського району

66800,  смт Ширяєве,
вул.Соборна, 82
тел. (04858) 2-19-23

Косс 
Віталій 
Вікторович
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Звіт 
про створення та організацію роботи трудових архівів в Одеській області 

станом на 01.01.2017 р. (ф. 212)

Назви 
архівів

За-
гальна 
кіль-
кість 

архівів

У т.ч. 
юри-
дичні 
особи

Кількість 
штатних 

працівни-
ків

Площа архі-
восховищ кв.м

Кількість од.зб. Кількість виборчої до-
кументації тимчасового 

зберігання

Кількість за-
питів  

з соціально-
правових пи-

тань,  
виконаних  

за рік

вс
ьо

го

у 
т.

ч.
 

ю
р.

 о
со

би

вс
ьо

го

у 
т.

ч.
  

ю
р.

 о
со

би

тимчасового  
зберігання 

з особового 
складу кг пакувань

вс
ьо

го

у 
т.

ч.
 

 ю
р.

 о
со

би

вс
ьо

го

у 
т.

ч.
 ю

р.
 

ос
об

и

вс
ьо

го

у 
т.

ч.
 ю

р.
 

ос
об

и

вс
ьо

го

у 
т.

ч.
 ю

р.
 

ос
об

и

вс
ьо

го

у 
т.

ч.
 ю

р.
 

ос
об

и

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Тру-
дові 
архіви 
створе-
ні: при 
місь-
ких 
радах;

– – – – – – – – – – – – – – – –

при 
район-
них 
радах;

26 16 37, 5 26 1343,49 867,99 2807 1713 252475 159962 31441 23447 2320 1679 13432 9371

при 
сіль-
ських 
та 
селищ-
них 
радах

               

Пояснювальна записка до звіту про створення та організацію роботи трудових архівів
в Одеській області станом на 01.01.2017 р.

Трудові архіви, створені при міських радах:

В Одеській області 7 архівних відділів міських рад.  Трудові архіви при міських радах не 
створено. У департаменті архівної справи та діловодства Одеської міської ради - діє відділ 
з питань трудового архіву; в архівному відділі Білгород-Дністровської міської ради – діє 
сектор з питань трудового архіву; в архівних відділах Ізмаїльської, Чорноморської, Поділь-
ської міських рад – є спеціалісти з питань трудового архіву; в архівних відділах Теплодар-
ської, Южненської міських рад відділи (сектора) не створено, окремих спеціалістів немає.

Трудові архіви, створені при районних радах:

п. 3.– без змін;
п. 4. - у порівнянні з 2015 роком кількість трудових архівів зі статусом юридичної особи 

збільшилась на 3 (Білгород-Дністровський, Болградський, Ширяївський архіви) і складає 
16 архівів;

п. 5. – у порівнянні з 2015 роком зменшення штатної чисельності на 1,0 шт. од. (збільшен-
ня Білгород-Дністровський архів на 1.5 шт.од., зменшення Подільський архів на 0,5 шт. од., 
зменшення Тарутинський архів на 2,0 шт.од.);
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п. 6.– збільшення на 3,5 штатних одиниці. Див. пп. 4, 5;
п. 7. – збільшення площ архівосховищ на 43, 5 кв.м.: Березівськи та Любашівський архіви 

переведено у приміщення більшої площі;
п. 8. - збільшення площ архівосховищ. Див. пп.4, 7.
п. 9. – кількість справ збільшилась і складає 2807 справ тимчасового зберігання;
п. 10. – кількість справ збільшилась. Див. п.9.;
п. 11. – у порівнянні з 2015 роком кількість справ з особового складу збільшилась на 8358 

од.зб. і складає 252475 справ;
п. 12. – у порівнянні з 2015 роком кількість справ з особового складу у трудових архівах 

зі статусом юридичної особи збільшилась на 34685 од.зб. і складає 159962 справи;
п. 13. – кількість виборчої документації тимчасового зберігання збільшилась і складає 

31441 кг.;
п. 14. – кількість виборчої документації тимчасового зберігання у трудових архівах зі 

статусом юридичної особи збільшилась і складає 23447 кг;
п. 15. – на зберіганні 2320 пакувань виборчої документації тимчасового зберігання;
п. 16. – на зберіганні трудових архівів зі статусом юридичної особи 1679 пакувань вибор-

чої документації тимчасового зберігання; 
п. 17. – у 2016 році виконано 13432 запита з соціально-правових питань на 366 запитів 

менше у порівнянні з 2015 роком;
п. 18. – у 2016 році трудовими архівами зі статусом юридичної особи виконано 9371 за-

пит з соціально-правових питань на 1629 запитів більше у порівнянні з 2015 роком.

Директор Державного архіву       В. В. Левчук

Заступник директора - начальник відділу 
організації і координації архівної справи 
та контролю за виконанням документів органів влади    О. І. Ксендзик
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План розвитку архівної справи
на 2017 рік (ф. 101)

Ін-
дек-
си

Основні напрями роботи
Оди-
ниця 

виміру

Показники обсягу робіт

Всьо-
го по 

об-
ласті 

(Укра-
їні)

Цен-
траль-
ні дер-
жавні 
архіви

Державні 
архіви 

областей

Архівні  
відділи  

райдерж- 
адміністра-

цій

Архівні 
відділи 

міських рад

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Забезпечення збереженості та 
державний облік документів 
НАФ

   

1.1. Реставрація документів з папе-
ровою основою арк. 6000 6000

1.2. Ремонт документів з паперо-
вою основою арк. 1026  150 386 490

1.3. Оправлення та підшивка  
документів од. зб. 3287 1670 1247 370

1.4. Консерваційно-профілактичне 
оброблення:   

- страхового фонду од. зб. 
(рулон) -

- кінодокументів од. зб.
- фотодокументів од. зб.
- фонодокументів од. зб.
- відеодокументів од. зб.

1.5. Створення страхового фонду: 

- на документи з паперовою 
основою

од. зб.
кадр не-
гатива

25
6250

25
6250

- кінодокументів од. обл.
- фотодокументів од. обл.
- фонодокументів од. обл.  -
- відеодокументів од. обл.

1.6. Картонування документів од. зб. 13458 3300 4239 5919

1.7. Перевіряння наявності доку-
ментів од. зб. 51370 28750 16891 5129

1.8. Виявлення унікальних доку-
ментів (перегляд документів):
- управлінської документації од. зб. 400 400 
- документів особового похо-
дження од. зб. 60 60 

- науково-технічної докумен-
тації од. зб. 25 25

- кінодокументів од. обл. 3 3

Розділ ІІ. 
Плани – 2017
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1 2 3 4 5 6 7 8
- фотодокументів од. обл. 100 100
- фонодокументів од. обл. 3 3
- відеодокументів од. обл. 5 5

1.9 Здійсненення грошової оцінки 
унікальних документів

доку-
мент

1.10. Страхування унікальних до-
кументів

доку-
мент -

2.
Створення та розвиток довід-
кового апарату до документів 
НАФ

   

2.1. Описування:
- управлінської документації од. зб.

- документів особового похо-
дження

од. зб.
доку-
мент

120
3000

120
3000

- науково-технічної докумен-
тації од. зб. 200 200

- кінодокументів од. обл -
- фотодокументів од. обл. 2590 2500 50 40
- фонодокументів од. обл. -
- відеодокументів од. обл. -

2.2. Удосконалення та перероблен-
ня описів:
- управлінської документації од. зб. 1511 1000 511
- документів особового похо-
дження од. зб. 221 221

- науково-технічної докумен-
тації од. зб. 1000 1000

- кінодокументів од. обл.
- фотодокументів од. обл. 1000 1000
- фонодокументів од. обл.
- відеодокументів од. обл.

2.3. Каталогізація:

- управлінської документації од. зб.
картка

356
983

185
313

171
670

- документів особового похо-
дження

од. зб.
картка

- науково-технічної докумен-
тації

од. зб.
картка

- кінодокументації од. обл.
картка

- фотодокументації од. обл.
картка

- фонодокументації од. обл.
картка

- відеодокументації од. обл.
картка

3.

Формування НАФ та експер-
тиза цінності документів. Ор-
ганізація зберігання докумен-
тів в архівних підрозділах під-
приємств, установ і організацій

3.1. Приймання на державне збе-
рігання:
- управлінської документації од. зб. 12184 4500 5869 1815
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- документів особового похо-
дження

од. зб.
доку-
мент

100
1500

100
1500

- науково-технічної докумен-
тації од. зб. -

- кінодокументів од. обл. -
- фотодокументів од. обл. 390 300 50 40
- фонодокументів од. обл. 5 5
- відеодокументів од. обл. 25 25
- документів особового складу од. зб. -

3.2. Організація роботи ЕПК
3.2.1. Схвалення ЕПК:

описів на:
- управлінську документацію од. зб. 11227 3000 6109 2118
- документи особового похо-
дження од. зб. 300 300

- науково-технічну докумен-
тацію од. зб. -

- кінодокументи од. обл. -
- фотодокументи од. обл. 390 300 50 40
- фонодокументи од. обл. 5 5
- відеодокументи од. обл. 25 25

3.2.2. Погодження ЕПК:

описів справ з особового складу од. зб. 11445 8140 1735 1570

номенклатур справ номен-
клатура 150 15 118 17

інструкцій з діловодства; інструк-
ція 33 5 28

положень про служби діловод-
ства;

поло-
ження 2 2

положень про ЕК; поло-
ження 39 10 23 6

положень про архівні підроз-
діли

поло-
ження 27 5 17 5

3.3. Експертиза цінності докумен-
тів, що зберігаються в архіві:

- управлінської документації од. зб. 511 511
- документів особового похо-
дження од. зб. 220 220

- науково-технічної докумен-
тації од. зб. -

- кінодокументів од. обл. -
- фотодокументів од. обл. 300 300
- фонодокументів од. обл. 5 5
- відеодокументів од. обл. 25 25

3.4. Упорядкування на договірних 
засадах:
- управлінської документації 
постійного зберігання од. зб.

- управлінської документації 
тимчасового зберігання од. зб.

- документів із особового складу од. зб.
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- науково-технічної докумен-
тації од. зб.

3.5.

Здійснення контролю за станом 
діловодства та архівної справи 
на підприємствах, в установах 
та організаціях у зоні комплек-
тування архівної установи та 
заходи щодо підвищення квалі-
фікації працівників діловодних, 
експертних та архівних служб

3.5.1.
Кількість проведених переві-
рянь підприємств, установ і ор-
ганізацій з них:

переві-
ряння

комплексних 42 14 21 7
тематичних 92 18 64 10
контрольних 63 12 41 10

3.5.2.

Кількість проведених оглядів 
забез печення збереженості 
документів НАФ та стану ді-
ловодства на підприємствах, в 
установах і організаціях

огляд -

3.5.3.
Заходи з підвищення кваліфі-
кації працівників діловодних, 
експертних та архівних служб 
установ: 

3.5.3.1

кількість проведених семінарів 
(курсів) з підвищення кваліфі-
кації працівників діловодних, 
експертних та архівних служб 
установ, організованих архів-
ною установою

семінар
(курси) 48 9 31 8

3.5.3.2 кількість слухачів, які взяли 
участь у семінарах (курсах) слухач 1014 150 670 194

3.5.3.3

кількість проведених семінарів 
(курсів) з підвищення кваліфі-
кації працівників діловодних, 
експертних та архівних служб 
установ, до яких залучалися 
працівники архівної установи

семінар
(курси) 6 2 4

4. Використання інформації до-
кументів НАФ

4.1. Ініціативне інформування доку-
мент 70 2 57 11

4.2 виконання запитів:
- тематичних запит 1265 130 50 1085
- акти цивільного стану запит 1200 1200
- генеалогічних запит 70 70
- соціально-правового харак-
теру: запит 13812 2800 4722 6290

- кількість звернень від грома-
дян, розглянутих на особисто-
му прийомі

звернен-
ня 3122 2000 1000 122

4.3. Підготовка:

- виставок документів вистав-
ка 30 4 24 2

- радіопередач радіопе-
редача 13 12 1

- телепередач телепе-
редача 13 12 1

- публікацій у пресі публіка-
ція 45 12 25 8
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4.4. Організація роботи користува-
чів у читальному залі

корис-
тувач

- громадян України 841 500 185 156
- іноземних громадян 50 50
- кількість виданих справ справа 15000 16037 462 575

5.
Зміцнення матеріально-тех-
нічної бази архівів, їх охорон-
ної і пожежної безпеки

5.1. Приміщення:

- заміна приміщень будівля
кв.м.

- отримання додаткових при-
міщень

будівля
кв.м.

3
119,3

3
119,3

5.2. Ремонт приміщень будівля
кв.м.

3
177,3

3
177,3

5.3.
Збільшення протяжності сте-
лажного обладнання (стелаж-
них полиць)

будівля
пог.м.

7
595

6
480

1
115

5.4. Встановлення сигналізації:
- пожежної будівля 2 2
- охоронної будівля 2 2

5.5. Ремонт сигналізації:
- пожежної будівля 1 1
- охоронної будівля 1 1

5.6. Встановлення/ремонт автома-
тичних систем пожежогасіння

встанов-
лення

ремонт

5.7.
Встановлення/ремонт системи 
кондиціювання та вентиляції 
повітря

встанов-
лення

ремонт

5.8.
Оброблення дерев’яних кон-
струкцій вогнезахисним роз-
чином

будівля
пог.м.

Заступник директора     Л. Г. Білоусова
                        (підпис)

           26.12.2016

Пояснювальна записка
до плану розвитку архівної справи в одеській області на 2017 рік (до ф. 101)

План розвитку архівної справи на 2017 рік складено з урахуванням завдань, передба-
чених Державною програмою розвитку архівної справи на 2016 - 2020 роки, Програмою 
здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного 
фонду та таких, що підлягають включенню до нього, на 2009–2019 роки; комплексною Про-
грамою «Культура Одещини на 2017-2019 роки» (розділ “Архів - захист історичної пам’яті 
Одещини. 2017–2019 рр.”), затвердженою рішенням обласної ради від 23.12.2016; листом 
Державної архівної служби України «Про планування роботи державних архівних установ 
на 2017 р. та звітність за 2016 р.”, іншими нормативно-правовими документами.

Основна увага буде зосереджена на таких основних питаннях та напрямках діяльності 
архівних установ області:
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Організаційна робота
·	 Активізація організаційної роботи; висування питань матеріально-технічного за-

безпечення архівних установ, для обговорення на колегіях і апаратних нарадах облдер-
жадміністрації та їх практичне вирішення. Здійснення заходів щодо запровадження та за-
безпечення функціонування системи управління якістю.

·	 Підготовка та подання на затвердження обласних, міських та районних програм 
розвитку архівної справи.

·	 Cвоєчасний відбір кандидатур та належну підготовку документів про присвоєнні 
почесних звань, нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, 
Кабінету Міністрів України, відомчими відзнаками Укрдержархіву.

Забезпечення збереженості і обліку документів НАФ
·	 Забезпечення збереженості документів через покращення фізичного стану перш за 

все документів дорадянського, довоєнного та окупаційного періодів - реставрації, ремонту, 
оправленню та підшивці, картонуванню справ, а також впровадженню сучасних технологій 
через продовження створення фонду користування через оцифрування / сканування доку-
ментів. Виявлення і взяття на облік біовражених документів, вжиття заходів щодо їх рестав-
рації. Посилення контролю за дотриманням порядку видавання справ з архівосховищ. 

·	 Продовження роботи по перевірці наявності та фізичного стану документів архів-
них фондів згідно Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом докумен-
тів НАФ на 2009-2019 роки. 

·	 Посилення контролю щодо дотримання нормативних вимог по організації своєчас-
ного обліку документів, що надходять на державне зберігання; організація обліку справ, 
невиявлених в процесі перевіряння наявності і стану справ, та складання списків справ, що 
знаходяться у розшуку; вивірення і уточнення облікових документів, зокрема, по фондах 
особового походження; продовження роботи по уточненню назв фондів.

·	 Виявлення унікальних документів та подання їх анотованих переліків до Укрдерж-ар-
хіву, з урахуванням вимог, викладених у листі Укрдержархіву від 05.07.2012 № 01.3/2167 “Про 
складання анотованого переліку унікальних документів Національного архівного фонду”.

·	 Організація виявлення унікальних документів НАФ, що зберігаються у музеях і бі-
бліотеках, та внесення анотованих переліків унікальних документів НАФ музеїв і бібліотек 
на розгляд ЦЕПК Укрдержархіву відповідно до наказу Укрдержархіву від 01.02.2012 № 17.

·	 Виконання завдань і заходів, передбачених перспективним планом робіт з науково-
технічного опрацювання документів, укладених відповідно до наказу Укрдержархіву від 
21.06.2012 № 104.

·	 Продовження роботи з наповненості бази даних «Архівні фонди України».
·	 Організація обліку справ, не виявлених в процесі перевіряння наявності і стану 

справ та складання списків справ, що знаходяться в розшуку.
·	 Забезпечення створення страхового фонду і фонду користування на документи На-

ціонального архівного фонду. Укладення описів на страховий фонд та фонд користування 
·	 Підготовка до проведення страхування унікальних документів НАФ.

Створення та розвиток науково-довідкового апарату до документів НАФ

·	 Удосконалення науково-довідкового апарату через впровадження сучасних інфор-
маційних технологій: поповнення вже існуючих комп’ютерних баз даних, створення баз 
даних на фонди, які користуються найбільшим попитом - фонди органів влади і управлін-
ня, установ релігійного культу, історії етносів та ін.

·	 Продовження роботи по описуванню науково-технічної документації, фото- та ві-
деодокументації, укладання повних описів цих видів документів.

·	 Удосконалення описів фондів, зокрема, відділів ДРАЦС та особового походження; 
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створення їх електронних версій.
·	 Укладання опису фонду користування (сканкопії справ).
·	 Продовження ведення Покажчика комп’ютерних баз даних та створення об’єднаного 

фонду користування на бази даних. 
·	 Описання колекції передвиборчої агітації з місцевих виборів 25 жовтня 2015 року.

Інформатизація архівної галузі, Веб-сайти

·	 Постійне оновлення інформації сторінки Держархіву на веб-сайті облдержадміні-
страції та сторінок районних і міських архівів на веб-сайтах райдержадміністрацій і місь-
ких рад. Продовження тісної співпраці Держархіву з КП «Одеський обласний інформацій-
но-аналітичний центр» при облдержадміністрації.

·	 Ведення сайтів на трьох мовах (укр., рос., англ.)
·	 Продовження роботи по оприлюдненню на веб-сайтах оновлених списків фондів 

архівних установ області, описів фондів, також розміщення текстів публікацій, макетів ви-
дань, хроніки подій, телепередач тощо. Розміщення у мережі Інтернет науково-довідково-
го апарату архіву – описів фондів радянського періоду.

·	 Продовження впровадженого у 2015 році Інтернет-проекту «Метрика» по оприлюд-
ненню у мережі Інтернет метричних книг, що зберігаються у Державному архіві Одеської 
області

·	 Продовження впровадженої у 2014 р. практики оцифровування розшитих справ 
для видачі скан-копій користувачам у читальному залі

·	 Завершення побудови локальних мереж і підключення до них усіх комп‘ютерів 2-х 
корпусів Держархіву. Продовження впровадження серверів локальної мережі, забезпечен-
ня зберігання усіх службових документів та інформації на даних серверах. Придбання та 
підключення до серверів сховищ даних ємністю від 10 ТБ.

·	 Здійснення обов‘язкової легалізації програмного забезпечення, що використовуєть-
ся в архівній установі, у т.ч. ліцензійних програм антивірусного захисту як для окремих 
комп‘ютерів, так і для серверів.

·	 Забезпечення захисту комп‘ютерів і серверів локальної мережі від загроз з Інтернету 
шляхом впровадження служб проксі-серверу з керуванням доступу до мережі.

·	 Впровадження технологій автоматичного резервного копіювання інформації з сер-
верів та сховищ даних. Побудова, впровадження та сертифікація комплексної системи за-
хисту інформації.

·	 Забезпечення впровадження, супроводу і захисту інформації веб-сайтів архівних 
установ області

·	 Впровадження власних поштових серверів, надання кожному структурному підроз-
ділу та співробітнику установи власної службової поштової адреси в одному з піддоменів 
домену gov.ua

·	 Забезпечення зберігання усіх службових документів та інформації на серверах ло-
кальної мережі;

·	
Формування НАФ та організація роботи з відомчими архівами

·	 Посилення контролю за станом архівної справи та діловодства на підприємствах, в 
установах і організаціях та організацією роботи архівних установ області.

·	 Організація виявлення унікальних документів НАФ, що зберігаються у музеях і бі-
бліотеках, та внесення анотованих переліків унікальних документів НАФ музеїв і бібліотек 
на розгляд Центральної експертно-перевірної комісії Укрдержархіву відповідно до наказу 
Укрдержархіву від 01.02.2012 № 17.

·	 Збільшення бюджету часу для надання консультаційно-методичної допомоги установам 
– джерелам формування НАФ у зв’язку з затвердженням нових нормативно-правових актів
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·	 Проведення нарад (семінарів) з підвищення кваліфікації працівників служб діло-
водства щодо впровадження нових нормативно-правових актів у  архівних підрозділах 
установ-джерел формування НАФ

·	 Проведення заходів (семінарів, лекцій тощо) з впровадження у діяльності юридич-
них осіб, що перебувають у зоні комплектування архіву, Порядку роботи з електронними 
документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання

·	 Проведення нарад-семінарів з актуальних питань архівної справи
·	 Проведення у І кварталі 2017 року роботи з виявлення юридичних осіб – джерел 

формування НАФ, у діяльності яких створюються електронні документи постійного та 
тривалого (понад 10 років) зберігання з електронним підписом та з електронним цифро-
вим підписом, вивчення складу цих документів та аналіз систем електронного документо-
обігу, впроваджених в юридичних особах – джерелах формування НАФ.

·	 Виявлення оригіналів окремих видів документів, що створюються в установах лише 
в електронній формі, зокрема, кіно, фото, фоно, відео документів, охорони навколишньо-
го природного середовища тощо 

·	 Поліпшення якості Національного архівного фонду, зокрема, поповнення фондів 
архіву фото, фоно, відеодокументацією 

·	 Активізація роботи по прийманню фондів особового походження, зокрема, район-
ними і міськими архівними установами. 

·	 Поповнення створеного за ініціативою Громадської ради спеціального фонду Дер-
жархіву - «Народний архів» 

·	 Поповнення створеного за ініціативою Державного архіву фонду-колекції «Одещи-
на в АТО: спогади, свідчення, фотографії тощо» 

·	 Створення за ініціативою Громадської ради спільно з Інститутом етнічних дослі-
джень  «Архіву народів Одещини» як окремого фонду Держархіву .

Використання документів, інформаційна робота, міжнародна діяльність

·	 Активізація інформаційної діяльності архівних установ через ініціативне інформу-
вання, проведення радіо і телепередач, виступів у ЗМІ на виконання заходів з відзначення, 
пам’ятних подій історії України, зокрема, проведення виставок фото- та архівних доку-
ментів до 100-річчя початку Української революції та створення Української Центральної 
ради, 100-річчя проголошення Української Народної Республіки, 100-річчя від дня ство-
рення системи архівних установ.

·	 Продовження ведення періодичних рубрик у ЗМІ – “Архівна Одіссея” на ТРК 
“Град”, «Из истории края» у газеті «Одеські вісті». Підготовка оглядів і публікацій доку-
ментів для „Архівів України” та інших наукових періодичних видань.

·	 Виявлення та облік документів культурної спадщини України, що зберігаються за 
кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії України. Орга-
нізація роботи з виявлення документів з історії Одеси та Одещини в архівних установах 
Республіки Молдова. Співробітництво з Науковим товариством історії дипломатії та між-
народних відносин у виявленні відомостей про міжнародні зв’язки Одеси і України у ди-
пломатичних архівах закордонних інституцій. 

·	 Підвищення якості науково-видавничої роботи: продовжити роботу над підготов-
кою запланованих довідників, покажчиків, реєстрів фондів, збірників документів, науко-
во-популярних книг, монографій у серії “Праці Державного архіву Одеської області”. Ви-
дання путівника Держархіву по фондах дореволюційного періоду, продовження підготов-
ки наступних випусків Путівника та інших видань згідно плану.

·	 Продовження періодичного відомчого видання Одеської області «Одеські архіви» 
, оновлення його структури (введення нових рубрик - «До 100-річчя початку Української 
революції,  створення Української Центральної ради, УНР», «100-річчя від дня створення 
системи архівних установ», «Генеалогія: Сімейні історії».
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·	 Видання путівників та Випуску 3 «Зведеного каталогу метричних книг Державного архі-
ву Одеської області» (фонди православних церков Бессарабії - за матеріалами колекцій метрич-
них книг, що надійшли з районних відділів ДРАЦС); видання анотованого реєстру описів фон-
дів Партійного архіву; підготовка анотованого реєстру описів фондів окупаційного періоду. 

·	 Зміцнення міжнародних контактів та зв’язків, реалізація спільних проектів з таки-
ми інституціями:

Державна Архівна Служба Республіки Молдова (Генеральний директор – д.і.н. Іон Варта) – 
підготовка спільного видавничого проекту «Інглезі» за документами Держархіву Одеської 
області та Національного архіву Республіки Молдова. 

Участь у міжнародних науково-практичних конференціях, презентаціях видань, ви-
ставках тощо.

·	 Продовження активного співробітництва з національними товариствами і громадами 
за такими напрямками:

Одеська єврейська громада «Одеса Хабад» (представник – Е.В. Менц) – розробка науково-
довідкового апарату та оцифрування справ фонду Одеського міського відділу РАЦС за 
1919-1923 роки;

Одеський Єврейський музей (директор – Рашковецький М. М.) – співпраця у виставковій 
на науково-видавничій роботі за темою «Євреї Одеси»;

Грецький Фонд Культури (Одеська філія, директор – С.І. Парадісопулос), Грецька громада 
Одеси (голова – В. Сімвуліді) – підготовка документів для виставок, презентацій, телепере-
дач і публікацій за темою «До 200-річчя Грецької революції 1821 року»

Інститут етнічних досліджень (директор – О. М. Келєр) – розробка інформаційно-пошу-
кової системи та оцифрування документів за темою «Німецькі громади півдня України»;

ГО «Одеський обласний ромський конгрес» (голова – Єрмошкін С. М.) - розробка інформа-
ційно-пошукової системи та оцифрування документів за темою «Роми України»;

Спілка вірмен України (голова комітету з питань історико-культурної спадщини – Давтян 
Д.А.) – переклад та  підготовка до видання метричних книг Вірменської церкви м. Одеси.

·	 Продовження активного співробітництва архівних установ з громадськістю. Участь 
Держархіва у наступних спільних з Громадською радою заходах.

·	 Поліпшення якості виконання тематичних запитів та запитів соціально-правового 
характеру, усунення можливості повторних звернень і скарг громадян. Оновлення бази 
даних “Фонди районних та міських архівів Одеської області” станом на 01.01.2017, розмі-
щення відомостей про місцезнаходження документів ліквідованих підприємств, установ і 
організацій у фойє, на сайтах держархівів.

·	 Удосконалення обслуговування користувачів через впровадження Інтернет-послуг.  
Поповнення електронного архіву Держархіву Одеської області. Створення умов для безпе-
решкодного доступу до приміщень архівних установ осіб з обмеженими фізичними мож-
ливостями та інших маломобільних груп населення.

·	 Удосконалення системи надання архівними установами області платних послуг.

Підвищення професійної кваліфікації архівістів. Методична та експертно-консуль-
таційна  робота. 

·	 Організація роботи з державними службовцями відповідно до Закону України «Про 
державну службу України»; оцінювання діяльності державних службовців. 

·	 Забезпечення участі державних службовців у навчанні в Інституті підвищення кваліфі-
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кації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президенті України. 
·	 Проведення нарад (семінарів) з підвищення кваліфікації працівників служб діло-

водства та архівних підрозділів підприємств, установ, організацій;
·	 Поліпшення методичної роботи, діяльності Науково-методичної ради і ЕПК архів-

них установ. Підвищення рівня професійної кваліфікації працівників архівних установ, 
удосконалення практики регулярного проведення методичних занять, семінарів-практи-
кумів, круглих столів тощо. 

·	 Надання методичної допомоги об’єднаним територіальним громадам з питань ар-
хівної справи

·	 Участь у конкурсі на здобуття премії імені Василя Веретенникова та у конкурсі на-
уково-методичних та науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, 
археографії.

·	 Проведення на базі Держархіву архівної практики студентів навчальних закладів 
(100 чол.) – спільно з членами Громадської ради: 

- історичний факультет Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 
(відп. від університету – О. О. Синявська, Е. П. Петровський; від Держархіву - О .В. Мар-
тиненко, О. Ю. Штепко, С. Є. Березін, С. М. Герасимова, Г. Б. Успенська, С. В. Виногловська)

- історико-філологічний факультет Південноукраїнського педагогічного універси-
тету імені К.Д. Ушинського (відп. від університету  - С. М. Гізер, від Держархіву  - С. 
Є.Березін, О. Ю. Штепко)

1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖНОСТІ ТА ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК ДОКУМЕНТІВ  
НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ

1.1 Держархівом заплановано реставрацію 6000 аркушів документів з паперовою осно-
вою, першої та другої категорії складності.

Документація районних і міських архівів не потребує реставрації.

1.2. Всього по області заплановано відремонтувати 1026 арк.
Держархів не планував ремонт, так як переважна більшість справ потребує реставрації 

першої категорії складності.
КУ «Ізмаїльський архів» - 150 аркушів; 
Архіви низової ланки - 876 аркушів (районні – 386, міські – 490 арк.)

1.3. Заплановано оправлення та підшивку 3287 од. зб., з них: 
Держархів -  1670 од. зб., в т.ч. оправа справ – 340 од. зб.; підшивання справ – 1250 од. зб.,  

КУ «Ізмаїльський архів» – підшивання справ – 80 од. зб.;
Архіви низової ланки - 1617 од. зб. ( районні - 1247 од. зб., міські – 370 од. зб.)

1.4. Держархів не планує проведення консерваційно-профілактичного оброблення:
·	 страхового фонду -  тому що цей вид роботи здійснено у 2014 році;
·	 фото-, фоно- і відеодокументів – у зв’язку з задовільним їх станом;
·	 кінодокументів -  через відсутність відповідного обладнання.
Архівами низової ланки консерваційно-профілактичне оброблення не планується через 

відсутність потреби у такому виді робіт.

1.5.  Держархівом заплановано створення страхового фонду на 25 од. зб. /6250 арк. фон-
ду Виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих (буде здійснюватись Південним 
центром страхового фонду документів на договірних засадах за умови фінансування 10 
тис. грн, запланованих за  комплексною Програмою «Культура Одещини на 2017-2019 
роки» (розділ “Архів - захист історичної пам’яті Одещини. 2017 – 2019 рр.”).
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Не планується створення страхового фонду на кіно-, фото-, фоно-, відеодокументи че-
рез обмеженість коштів на співпрацю з Південним центром страхового фонду.

1.6. Всього по області планується закартонувати 13458 од. зб., в т.ч.:
Держархів - 3300 од. зб.; 
Архіви низової ланки - 10158 од. зб. (районні – 4239 од. зб., міські – 5919 од. зб.).

1.7. Для виконання «Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом до-
кументів НАФ» на 2017 рік заплановано перевіряння наявності та фізичного стану доку-
ментів 51370 од. зб., в т.ч. :

Держархів – 28750 од. зб. (з них Держархів - 14578 од. зб.; КУ «Ізмаїльський архів» – 14172 од. зб.)
Архіви низової ланки - 22020 од. зб. (районні – 16891, міські – 5129 од. зб.).

1.8. Держархівом заплановано для виявлення унікальних документів перегляд 596 од. зб., 
в т.ч. 400 од. зб. управлінської документації; 60 од. зб. документів особового походження; 
25 од. зб. науково-технічної документації; 3 од. обл. кінодокументів, 100 од. обл. фотодо-
кументів, 3 од. обл. фонодокументів та 5 од. обл. відео документів за фондами особового 
походження.

1.9. Держархів і Архіви низової ланки не планують здійснення грошової оцінки унікальних 
документів через відсутність коштів.

1.10. Держархів і Архіви низової ланки не планують страхування унікальних документів 
через відсутність коштів. 

2. СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВО-ДОВІДКОВОГО
АПАРАТУ ДО ДОКУМЕНТІВ НАФ

2.1. Всього по області заплановано описування 120 од. зб. /3000 документів особового по-
ходження, 200 од. обл. науково-технічної документації, 2590 од. обл. фотодокументів.

Держархівом заплановано описування:
- 120 од. зб. /3000 документів особового походження з фонду одеського краєзнавця, біблі-

ографа, колекціонера Лущика С. З. (Р-8098) – частина фонду на 4000 документів.
- 200 од. зб., що містять науково-технічну документацію, та укладання зведеного реєстру 

карт, креслень, планів (вик. Штепко О. Ю., Січкаренко В. К.); 
- описування кінодокументів не планується у зв’язку із завершенням роботи по укладан-

ню зведеного опису кінодокументів, що зберігаються у Держархіві;
- 2500 од. обл. фотодокументів що зберігаються у особовому фонді фотохудожника, чле-

на Спілки журналістів України, Спілки фотохудожників України, Спілки кінематографіс-
тів України Сидорського Леоніда Семеновича (народ. 22.01.1942) (вик. Феденко О. О.) та 
фотофонду архіву (вик. Штепко О. Ю.).

Описування фоно- і відеодокументів здійснено у 2013 р.
Описування управлінської документації не планується в зв’язку з тим, що вона надходить 

на держзберігання в упорядкованому стані. 

Архіви низової ланки запланували описування 90 од. обл. фотодокументів (районні - 
50 од. обл., міські - 40 од.).

2.2. Заплановано удосконалення та перероблення описів:
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- управлінської документації  по області в обсязі 1511 од. зб., з них:

Держархів – 1000 од. зб. по описах фондів: 
·	 «Архів Управління служби безпеки України в Одеській області» (Р-8065, оп. 1, 1942-

1955 рр.); 
·	 «Колекція передвиборчої документації по виборах Президента України 2004 р., на-

родних депутатів України, голів та депутатів міських Рад, проведення референдумів» (Р-
8203, оп. 1, 2, 5, 6, 7; 154 од. зб., 2004-2010 рр.); 

·	 «Херсонська духовна консисторія» (Ф. 37, оп. 3, 1-200 од. зб.); 
·	 «Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Ананьївського 

районного управління юстиції Одеської області» (Ф-896, оп. 1-2, 132 од. зб., 1890-1922 рр.); 
·	 «Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Балтського ра-

йонного управління юстиції Одеської області» (Ф-898, оп. 1-2, 367 од. зб., 1852-1921 рр.); 
·	 «Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Березівського 

районного управління юстиції Одеської області» (Ф-899, оп. 1-2, 64 од. зб, 1885-1919 рр.); 
·	 «Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Біляївського 

районного управління юстиції Одеської області» (Ф-902, оп. 1-2, 145 од. зб., 1888-1920 рр.); 
·	 «Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Велико-Ми-

хайлівського районного управління юстиції Одеської області» (Ф-904, оп. 1-2, 89 од. зб., 
1884-1920 рр.); 

·	 «Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Котовського 
районного управління юстиції Одеської області» (Ф-910, оп. 1-2, 105 од. зб., 1875-1916 рр.); 

·	 «Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Любашівсько-
го районного управління юстиції Одеської області» (Ф-911, оп. 1, 46 од. зб., 1893-1921 рр.); 

·	 «Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Ширяївського 
районного управління юстиції Одеської області» (Ф-919, оп. 1-2, 63 од. зб., 1880-1919 рр.); 

·	 «Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Красноок-
нянського районного управління юстиції Одеської області» (Ф-927, оп. 1, 11 од. зб., 1892-
1918 рр.).

- документів особового походження – 
Держархів – 221 од. зб. по фондах: 
Ф. 156 «Штерн Сергій Федорович» (128 од. зб., 1852-1919 рр.);
Ф. 167 «Інокентій (Борисов) Іван Олексійович» (5 од. зб., 1836-1855 рр.); 
Ф. 168 «Назимови [сімейний фонд]» (8 од. зб., 1764-1891 рр.); 
Ф. 170 «Клітін Олександр Михайлович» (16 од. зб., 1889-1902 рр.); 
Ф. 173 «Рябков Павло Захарович» (5 од. зб., 1873-1914 рр.); 
Ф. 175 «Банкірська контора С.М. Барбаша» (46 од. зб., 1880-1919 рр.); 
Ф. 177 «Аноєв Микола Федорович» (13 од. зб., 1916-1917 рр.); 

- науково-технічної документації 
Держархів планує перероблення та укладання частини зведеного опису документів НТД 

– 1000 од. зб.

- кінодокументів
Держархів не планує цей вид роботи у зв’язку із завершенням удосконалення та переро-

блення описів кінодокументів у 2014 р.

- фотодокументів 
Держархів планує перероблення та укладання частини зведеного опису документів фо-

тофонду – 1000 од. зб.
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Архівами низової ланки (районними) заплановано удосконалення описів управлінської до-
кументації на 511 од. зб. 

2.3. Каталогізація

Всього по області запланована каталогізація 356 од. зб. /983 документів управлінської до-
кументації. 

Держархів:
Каталогізація документів управлінської документації не планується в  зв’язку з переходом 

на створення електронних баз даних замість складання паперових карток.
Каталогізація документів особового походження не планується в  зв’язку з переходом на 

створення електронних баз даних замість складання паперових карток.
Каталогізація науково-технічної документації, фотодокументації, кінодокументації, фонодо-

кументації та відеодокументації не планується в зв’язку з укладанням зведених реєстрів та 
електронних варіантів описів на ці види документів. 

Архіви низової ланки запланували каталогізацію управлінської документації в обсязі 356 
од. зб. / 983 картки (районні – 185/313, міські – 171/670) – по фондах райдержадміністрацій 
та міськвиконкомів.

Каталогізація  фото-, фоно- і відеодокументів не здійснюється через те, що описи на них 
і бази даних створювалися вже в електронному варіанті і в традиційній каталогізації немає 
потреби.

Впровадження автоматизованих інформаційно-пошукових систем: 
Держархів планує впровадження 13 автоматизованих інформаційно-пошукових систем 

у значному обсязі та створення наступних електронних баз даних: 
·	 Архів Управління служби безпеки України в Одеській області. Ф. Р-8065. Електро-

нний варіант опису № 1 (фільтраційні справи громадян за 1942-1955 рр.). із залученням  
студентів-практикантів (вик. - О.Ю. Штепко).

·	 Архів Управління служби безпеки України в Одеській області. Ф. Р-8065. База даних 
на опис 1а (журнали на фільтраційні справи громадян за 1942-1955 рр. – наявні, винищені, 
передані) із залученням студентів-практикантів (вик. - О.Ю. Штепко).

·	 «Херсонська духовна консисторія» (Ф. 37, оп. 3, 1306 од. зб.);
·	 Благочиніє Акерманського округу Ізмаїльської єпархії Румунської православної 

церкви (колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Білгород-
Дністровського районного управління юстиції Одеської області; Ф-900, оновлення; вик. – 
О. Ю. Штепко);

·	 Благочиніє Болградського округу Кишинівської духовної консисторії (Колекція ме-
тричних книг відділу реєстрації цивільного стану Болградського районного управління 
юстиції Одеської області, Ф. 903, оп. 1, 3, 5, 1870-1937 рр., 449 справ; вик. – В. П. Деречіна, 
Ю. І. Дворницька );

·	 Благочиніє Ізмаїльського округу Ізмаїльської єпархії Румунської православної церк-
ви (Колекція метричних книг відділу реєстрації цивільного стану Ізмаїльського район-
ного управління юстиції Одеської області, Ф. 906, оп. 1, 3, 1919-1937 рр., 99 справ; вик. – 
Є. Т. Мхатварі );

·	 Благочиніє м. Ізмаїла  Кишинівської духовної консисторії (Колекція метричних книг 
відділу реєстрації цивільного стану по м. Ізмаїлу Ізмаїльського  міськрайонного управлін-
ня юстиції Одеської області), з 1918 р.- Ізмаїльської єпархії Румунської православної церк-
ви, Ф. 907, оп. 1, 1915-1937 рр., 30 справ; вик. – Є.Т. Мхатварі);

·	 Благочиніє Кілійського округу Кишинівської духовної консисторії (Колекція ме-
тричних книг відділу реєстрації цивільного стану Кілійського районного управління 
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юстиції Одеської області), з 1918 р.- Ізмаїльської єпархії Румунської православної церкви, 
Ф. 908, оновлення; вик. – В. С. Стогнієнко);

·	 Благочиніє Ренійського округу Ізмаїльської єпархії Румунської православної церк-
ви (Колекція метричних книг відділу реєстрації цивільного стану Ренійського районно-
го управління юстиції Одеської області, Ф. 914, оп. 1, 1а, 1879-1937 рр., 257 справ; вик. – 
О. В.  Мартиненко);

·	 Благочиніє Саратського округу Кишинівської духовної консисторії (Колекція ме-
тричних книг відділу реєстрації цивільного стану Саратського  районного управління юс-
тиції Одеської області), з 1918 р. – Ізмаїльської єпархії Румунської православної церкви, 
Ф. 915, оп. 1, 5, 9, 1876-1937 рр., 149 справ; вик. – Г.М. Паніван);

·	 Благочиніє Тарутинського округу Кишинівської духовної консисторії (Колекція ме-
тричних книг відділу реєстрації цивільного стану Тарутинського районного управління 
юстиції Одеської області), з 1918 р. – Ізмаїльської єпархії Румунської православної церкви, 
Ф. 916, оп. 1, 3, 5, 1880-1937 рр., 156 справ; вик. – О.Г. Гейтан);

·	 Благочиніє Татарбунарського округу Кишинівської духовної консисторії (Колекція 
метричних книг відділу реєстрації цивільного стану Татарбунарського районного управ-
ління юстиції Одеської області), з 1918 р.- Ізмаїльської єпархії Румунської православної 
церкви, Ф. 916, оп. 1, 3, 5, 1877-1937 рр., 258 справ; вик. – С.М. Герасимова);

·	 Оновлення електронної бази даних «Фонди районних, міських та трудових архівів 
Одеської області станом на 01.01.2016 та ін. (відп. Ксендзик О.І.)»

3. ФОРМУВАННЯ НАФ ТА ЕКСПЕРТИЗА ЦІННОСТІ ДОКУМЕНТІВ.  
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ В АРХІВНИХ ПІДРОЗДІЛАХ  

ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

3.1. Архівні установи області планують прийняти на державне зберігання:
- управлінської документації: 12184 од. зб., з них Держархів – 4500 од. зб.,  архіви низової 

ланки – 7684 од. зб. (районні – 5869, міські –1815);
- документації особового походження: Держархів -  100 од. зб. / 1500 док. 
- фотодокументів: 390 од. обл., з них Держархів– 300 од. обл., архіви низової ланки – 

90 од. обл. ( районні - 50 од. обл.,  міські -   40 од. обл.);
- фонодокументів -  5 од. зб. (5 од. обл.) - Держархів
- відеодокументів - 25 од. зб. (25 од. обл.) - Держархів

Держархів запланував приймання:
- 4500 од. зб. управлінської документації від таких установ – джерел комплектування до-

кументами НАФ (списку №1):
·	 Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області
·	 Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
·	 Головне управління Держпраці в Одеській області
·	 Одеське обласне відділення Українського Фонду Миру 
·	 Головне управління Держгеокадастру в Одеській області
·	 Департамент капітального будівництва ОДА
·	 Одеський національний медичний університет
·	 Одеське обласне управління водного господарства
·	 Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговель-

но-економічного університету

- 100 од. зб. / 1500 док. документації особового походження, в т.ч.:

·	 доктора історичних наук Ігоря Кириловича Мельника; 
·	 публіциста, журналіста, члена Національної спілки журналістів України Опронен-
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ко-Клопової Людмили Миколаївни; 
·	 фотохудожника, члена Спілки журналістів України, Спілки фотохудожників Укра-

їни, спілки кінематографістів Сидорського Леоніда Семеновича; 
·	 учасника Другої світової війни, капітана далекого плавання  Морозова Олексія Ва-

сильовича; 
·	 фонду-колекції «Одещина в АТО: спогади, свідчення, фотографії тощо»
 
- 300 од. обл. фотодокументів планується прийняти Держархівом від фотокореспон-

дента газети “Чорноморські новини” Олега Володимирського;  
- 5 од. зб. (5 од. обл.) фонодокументів, 
- 25 од. зб. (25 од. обл.) відеодокументів - від Одеської регіональної дирекції Філії На-

ціональної телекомпанії України

Архіви низової ланки запланували приймання:

управлінської документації – 7684 од. зб. (районні – 5869, міські –1815)
фотодокументів – 90 од. обл. ( районні - 50 од. обл.,  міські -   40 од. обл.)

3.2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЕПК

3.2.1. Архівними установами області планується схвалити на засіданнях ЕПК описи 
справ постійного зберігання: на управлінську документацію –11227  од. зб.,  документів осо-
бового походження – 300 од.  зб.,  фотодокументів – 390 од. обл., фонодокументів – 5 од. обл., 
відео документів – 25 од. обл.

Держархів планує схвалити описи на:
- 3000 од. зб. управлінської документації, в т.ч. 
          список № 1  - 2650 справ;
          ДРАЦС  -  350 справ;
- 220 од. зб.  документів особового походження;
- 300 од. обл. фотодокументів;
- 5 од. обл. фонодокументів;
- 25 од. обл. відео документів.
Планується схвалити описи на документи постійного зберігання в установах – джерелах 

комплектування документами НАФ (списку №1):
·	 Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговель-

но-економічного університету
·	 Одеський коледж економіки права та готельно-ресторанного бізнесу
·	 Одеське обласне управління водного господарства
·	 Одеський музей західного і східного мистецтва
·	 Одеський морський торговельний порт
·	 Департамент капітального будівництва ОДА
·	 Одеський обласний академічний російський драматичний театр
·	 КУ «Одеський історико-краєзнавчий музей
·	 Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій
·	 Одеська обласна організація сприяння оборони України
·	 Одеський національний економічний університет
·	 Департамент охорони здоров’я ОДА
·	 Одеська національна академія ім. О.С. Попова
·	 Відділи ДРАЦС 
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3.2.1. Архіви низової ланки планують схвалити описи: 
- районні – 6109 од. зб. управлінської документації, 50 од.обл. фотодокументів;  
- міські – 2118 од. зб. управлінської документації, 40 од. обл. фотодокументів. 

3.2.2. Всього по області заплановано погодити на засіданнях ЕПК Державного архіву 
Одеської області: описи справ з особового складу – 11445 од. зб., номенклатур – 150, інструкцій з 
діловодства – 33, положень про служби діловодства – 2, положень про ЕК - 39, положень про архівні 
підрозділи – 27.

Держархів планує погодити описів справ з особового складу - 8140 од. зб., в т.ч. органі-
зацій – джерел комплектування документами НАФ – 2200 справ;

- організації, в діяльності яких не утворюються документи НАФ - 5940 справ;
Планується схвалити описів справ з особового складу в установах – джерелах комплек-

тування документами НАФ (списку №1):
·	 Одеський музей західного і східного мистецтва
·	 Одеський морський торговельний порт
·	 Департамент капітального будівництва ОДА
·	 Одеський обласний академічний російський драматичний театр
·	 Одеський художній музей 
·	 КУ «Одеський історико-краєзнавчий музей»
·	 Одеський коледж економіки права та готельно-ресторанного бізнесу
·	 Одеський завод «Центроліт» 
·	 Одеський торговельно-економічний інститут  Київського національного торговель-

но-економічного університету

Погодити на засіданні ЕПК:
- 15 номенклатур справ;
- 5 інструкцій з діловодства;
- 2 положення про служби діловодства;
- 10 положень про ЕК;
- 5 положень про архівні підрозділи.

3.2.2. Архівами низової ланки заплановано погодити на засіданнях ЕПК Державного архі-
ву Одеської області:

Районні: 
- описів справ з особового складу на 1735 од. зб., 
- 118 номенклатур справ;
- 28 інструкцій з діловодства;
- 23 положення про ЕК;
- 17 положень про архівні підрозділи.
Міські:
- описів справ з особового складу на 1570 од. зб.;
- 17 номенклатур справ;
- 6 положень про ЕК;
- 5 положень про архівні підрозділи.

3.3. Всього по області планується проведення експертизи цінності:
управлінської документації – 511  од. зб  - районними архівами; 
документів особового походження – 220 од. зб. – Держархів, 
фотодокументів – 300 од. обл. – Держархів,
фоно (аудіо) документів – 5 од. обл. - Держархів, 
відео документів – 25 од. обл. – Держархів.
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Держархів планує експертизу цінності 220 од. зб. фонду «Народний архів», 300 фотодо-
кументів, 5 од. обл. фоно (аудіо) документів та 5 од. обл. відеодокументів. 

Районними архівами планується експертиза цінності – 511 од. зб. з метою подальшого 
удосконалення описів.

3.4. Упорядкування на договірних засадах не планується в зв’язку з відсутністю госпроз-
рахункової групи при Держархіві. Упорядкування у відомствах проводиться самими фон-
доутворювачами та кооперативом “Архівіст”.

3.5.1. По області з метою контролю за станом діловодства та архівної справи на підпри-
ємствах, в установах та організаціях архівними установами області заплановано на 2016 рік 
197 перевірянь, в т. ч. 42 комплексних, 92 тематичних і 63 контрольних.

Держархів планує 44 перевіряння: 14 комплексних, 18 тематичних, 12 контрольних в 
таких установах - джерелах комплектування документами НАФ:

·	 Державне підприємство «Одеський регіональний центр стандартизації, метрології 
та сертифікації

·	 Вищий навчальний комунальний заклад «Одеське художнє училище ім. М.Б. Грекова»
·	 Головне управління Держгеокадастру в Одеській області
·	 Одеська національна академія харчових технологій
·	 Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової
·	 Одеська обласна рада миру
·	 Департамент освіти і науки ОДА
·	 Головне управління Держпраці в Одеській області
·	 КУ « Одеська обласна дитяча клінічна лікарня»
·	 Одеське міжобласне відділення Спілки театральних діячів України
·	 Одеський коледж комп’ютерних технологій Одеського державного екологічного 

університету та ін.
Архіви низової ланки планують 153 перевірки, в т. ч. :
районні – 126 (21 комплексна, 64 тематичних, 41 контрольна);
міські –27 (7 комплексних, 10 тематичних, 10 контрольних).

3.5.2. Держархів, районні та міські архіви не планують проведення оглядів забезпечення 
збереженості документів НАФ та стану діловодства на підприємствах, в установах і органі-
заціях через недостатність бюджету часу.

3.5.3.1. По області в організаціях списку № 1 планується провести 48 семінарів з праців-
никами діловодних, експертних та архівних служб установ), в т. ч. 

Держархів – 9 семінарів із структурними підрозділами облдержадміністрації, в Одесько-
му регіональному відділенні школи суддів України, в закладах системи освіти. Плануєть-
ся надання науково-методичної допомоги у формування за ініціативою Громадської ради 
окремих фондів - «Народний архів» та «Архів народів Одещини», колекції «Одещина в 
АТО: спогади, свідчення, фотографії тощо»

Архівами низової ланки для організацій списку № 1 планується провести 39 семінарів з 
працівниками діловодних, експертних та архівних служб установ, з них  районними архі-
вами – 31, міськими – 8.

3.5.3.2. По області планується участь у семінарах 1014 слухачів: 
Держархів – 150; 
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районні архіви – 670, міські – 194. 

3.5.3.3. По області планується участь спеціалістів у 6 семінарах: 
Держархів -  на 2-х курсах підвищення кваліфікації в Одеському регіональному інституті 

Національної Академії державного управління при Президентові України – лекції з теорії 
і практики архівної справи.

Керівники архівних установ районів планують брати участь у 4 семінарах

4. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ НАФ

4.1. Планується підготовка 70 ініціативних інформацій, з них:

Держархів - 2 ініціативні інформації.
Архіви низової ланки – 68 ініціативних інформацій (районні – 57, міські – 11).

4.2. Заплановано виконання 16347 запитів (Держархівом – 4200, районними архівами – 
4772, міськими – 7375), в т. ч.:

тематичних – 1265, з них Держархівом – 130, районними – 50, міськими архівами – 1085;
актів цивільного стану – 1200, всі заплановані Держархівом (у районних і міських архівах 

книги РАЦС не зберігаються);
генеалогічних – 70, заплановані Держархівом (всі метричні книги з районних і міських 

архівів передано до Держархіву);
соціально-правового характеру – 13812, з них Держархівом – 2800, районними архівами – 

4722, міськими - 6290.

Заплановано 3122 звернень від громадян, розглянутих на особистому прийомі, з них 
Держархівом – 2000, районними архівами – 1000, міськими – 122.

4.3. Архівними установами області планується 30 виставок, 12 радіо і 12 телепередач, 
12 публікацій у пресі. 

Держархівом запланована підготовка 4-х виставок за темами:

1. До 100-річчя початку Української революції та створення Української Центральної ради, 
2. До 100-річчя проголошення Української Народної Республіки, 
3. До 100-річчя від дня створення системи архівних установ;
4. «Німці в Одеській області з 1941 по 1956 роки» (спільно з Одеськом історико-краєз-

навчим музеєм)

Планується продовження ведення спеціальної рубрики – циклу краєзнавчих та гене-
алогічних телепередач на радіо і телебаченні під назвою «Архівна Одіссея» на ТРК «Град» 
(12  теле- і 12 радіопередач); 12 публікацій у пресі, зокрема, у газеті «Одеські вісті». Підготов-
ка оглядів і публікацій документів для „Архівів України” (за окремим планом).

4.3. Архівами низової ланки планується підготувати:

- 26 виставок: 24 виставки – районними, 2 виставки - міськими архівними відділами;
- 1 радіопередачу:  районним архівним відділом; 
- 1 телепередачу: міським архівом;
- 33 публікації: 25 районними, 8 міськими архівними відділами.
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4.4. Планується прийняти у читальних залах 841 користувачів, у т. ч. Держархівом – 500 
громадян України і 50 – іноземців, районними архівами – 185, міськими – 156; видати 16037 
справи: Держархівом – 15000, районними архівами – 462, міськими – 575.

5. ЗМІЦНЕННЯ МІТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АРХІВІВ, 
ЇХ ОХОРОННОЇ І ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

5.1. Отримання додаткових приміщень планують 3 архівних відділи райдержадміні-
страцій (119,3 м2): Білгород-Дністровський - 56; Кілійський -48,3; Савранський -15.

5.2. Ремонт приміщень планують 3 архівних відділи райдержадміністрацій (121 м2): 
Балтський - 25 м2;  Білгород-Дністровський -56 м2: Кілійський - 96,3 м2.

5.3. Збільшення протяжності стелажного обладнання планується у 6 архівних відділах 
райдержадміністрацій  та 1 архівному відділі міської ради на 595 пог.м.:Арцизькому (84), 
Білгород-Дністровському (186), Біляївському (10), Ізмаїльському (60), Кілійському (100), 
Любашівському (40) та Департаменті архівної справи та діловодства Одеської міської 
ради 115 пог.м.

5.4. Встановлення у будівлях сигналізації:
пожежна: райони – 2 (Березівський, Ізмаїльський);
охоронна: райони – 2 (Березівський, Ізмаїльський). 

Заступник директора Держархіву                                  Л. Г. Білоусова
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П Л А Н
науково-дослідної та методичної роботи на 2017 рік (ф. 102)

№ з/п
індекс 
виду  
роботи

Тема дослідження, кінцевий результат, 
обсяг, номер державної реєстрації

Етап досліджен-
ня, результат та  
обсяг у поточ-
ному році

Термін  
виконан-
ня

Головна ор-
ганізація, ке-
рівник теми, 
координатор 
та виконавці

Співвико-
навці

1 2 3 4 5 6
1 Науково-дослідна робота

1.1. Загальні методологічні та теоретичні 
дослідження, історія архівної справи

1.2. Архівознавство

1.2.1. Забезпечення збереженості та держав-
ний облік документів НАФ

1.2.2. Науково-довідковий апарат до доку-
ментів НАФ

1.2.3. Формування НАФ, експертиза цінності 
документів

1.2.4. Користування документами, та їхня пу-
блікація, організація наукової інформації

1.2.5. Управління, економіка, організація на-
укової інформації

1.2.6. Автоматизація архівної справи
1.3. Археографія, палеографія, сфрагістика
1.4. Документознавство
2. Науково-методична робота
2.1. Архівознавство

2.1.1. Забезпечення збереженості і держав-
ний облік документів НАФ

2.1.3. Формування НАФ, експертиза цінності 
документів
Порядок передачі документів постій-
ного зберігання установами – джерела-
ми формування НАФ до Державного 
архіву Одеської області

Розробка пла-
нується на 1-2 
квартали 2017 р., 
1,2 друк. арк.

Липень 
2017

Держархів 
Одеської обл.,  
Виконавець -  
Успенська Г. Б.

Порядок передачі книг державної 
реєстрації актів цивільного стану і 
метричних книг відділами ДРАЦС до 
Державного архіву

Розробка пла-
нується на 1-2 
квартали 2017 р., 
1,2 друк. арк.

Липень 
2017

Держархів 
Одеської обл., 
Виконавець -  
Бабко О. М.

2.1.4.
Користування документами та їхня 
публікація, організація наукової ін-
формації

2.1.5. Управління, економіка, організація 
праці в архівних установах

2.1.6. Автоматизація архівної справи
2.2. Археографія
2.3. Документознавство

Заступник директора Державного архіву                                                  Л. Г. Білоусова
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П Л А Н
науково-видавничої роботи на 2017 рік (ф. 103)

№
з/п

Назва, вид видання,
№ державної реєстрації

Обсяг 
у друк. 

арк.
Головна організація, відповідальний 

виконавець, співвиконавці

Рік 
завер-
шення 
підго-
товки

1 2 3 4 5
1. Документальні публікації

“Українське село у 1932-1933 роках: 
Одещина” (спогади очевидців Голодоморів 
та їх нащадків)

45,0

Держархів Одеської області, районні і міські 
архіви Одеської області; 

Відп вик. - Білоусова Л. Г.,
Співвиконавці: Одеський національний 

університет ім. І. І. Мечникова:
Хмарський В.М., Синявська О.О., Петровський Е.П.;

Громадська рада при Держархіві:
Ковальчук Л.В., Левченко В.В., Левченко Г.В. 

2. Довідково-інформаційні видання

2.
Державний архів Одеської області. Фонди 
дорадянського періоду.
Путівник. Том II.

80,0
Держархів Одеської області,

Білоусова Л.Г. (відп.),
Мартиненко О.В., Березін С.Є.,
Паніван Г.М., Герасимова С.М.

2017

3.
Державний архів Одеської області. Фон-
ди періоду тимчасових румунської та 
німецько-румунської окупацій. 1918-1940, 
1941-1944. Путівник. Том III.

40,0
Держархів Одеської області,

Білоусова Л.Г. (відп.),
Мартиненко О.В., Гейтан О.Г., 

Петропавловський К.С.
2017

4.

Державний архів Одеської області. Фон-
ди політичних партій та громадських 
об’єднань Архіву Одеського обкому 
Компартії України. 1905 – 1991.
Путівник. Том IV.

50,0

Держархів Одеської області
Виногловська С.В. (відп.), 

Коносевич С.Л., Штепко О.Ю., Деречіна В.П.,
Дворницька Ю.І., Мхатварі Є.Т.,  
Церковна О.В., Алєксєєва В.Ю.

2017

5.

Державний архів Одеської області. Аното-
ваний реєстр описів фондів періоду тимча-
сових румунської та німецько-румунської 
окупацій. 1918-1940, 1941-1944. Спеціальний 
довідник.

40,0
Держархів Одеської області

Ксендзик О.І. (відп.), 
Виногловська С.В., Коносевич С.Л., Січкаренко 

В.К.
2017

6.

Державний архів Одеської області. Зве-
дений каталог метричних книг. Випуск 
3. Бессарабія: Благочинія Кишинівської 
духовної консисторії та Ізмаїльської 
єпархії Румунської православної церкви. 
1869-1937.
(Арцизький, Білгород-Дністровський, Болградський, 
Ізмаїльський, Кілійський, Ренійський, Саратський, 
Тарутинський, Татарбунарський райони Одеської 
області). Довідник.

40,0

Держархів Одеської області,
Білоусова Л.Г. (відп.), 

Мартиненко О.В., Гейтан О.Г., Герасимова С.М., 
Виногловська С.В., Дворницька Ю.І., Деречіна 
В.П., Коносевич С.Л., Мхатварі Є.Т., Паніван 

Г.М., Штепко О.Ю.

2017

7

Державний архів Одеської області, Кому-
нальна установа «Ізмаїльський архів». Зве-
дений каталог метричних книг. Випуск 4.  
Православ’я: Бессарабія.  
(Арцизький, Білгород-Дністровський, Болградський, 
Ізмаїльський, Кілійський, Ренійський, Саратський, 
Тарутинський, Татарбунарський райони Одеської 
області). Довідник.

25,0

Комунальна установа «Ізмаїльський архів»
Шморг С.В. (відп.)

Держархів Одеської області,
Ксендзик О.І. (відп.)

2017

8.
Державний архів Одеської області. Аното-
ваний реєстр описів радянського періоду.
Спеціальний довідник.

54,0
Держархів Одеської області,

Відповідальний виконавець - Виногловська С.В.; 
співвиконавці - Січкаренко В.К.,  
Корецька О.А., Коносевич С.Л. 

2017

3. Періодичні видання

9.
Одеські архіви. Інформаційний бюлетень 
Державного архіву Одеської області (№№ 
1-2, 2017 р.)

9,0 
Держархів Одеської області,

Білоусова Л.Г. (відп.)
Колектив авторів-упорядників

2017

4. Плакати, календарі

10.
1. Плакат-календар «100-річчя Української ре-
волюції 1917-1921 років. Одеса і видатні діячі 
УНР в урядах Центральної Ради, Української 
Держави, Директорії 

0,2 Держархів Одеської області,
Левчук В.В., Білоусова Л.Г. 2017

Заступник директора Державного архіву                                                    Л. Г. Білоусова



одеські архіви. інформаційний бюлетень. випуск XX, 2016

164

Пояснення до ПЛАНУ
науково-видавничої роботи на 2017 рік (ф. 103)

Розділ 1.
До 85 роковин Голодомору 1932-1933 років до плану включено документальне видання 

“Українське село у 1932-1933 роках: Одещина” (спогади очевидців Голодоморів та їх нащадків). 

Розділ 2.
Заплановано 7 довідково-інформаційних видань: 3 томи путівника «Державний архів Одесь-

кої області»; 2 анотованих реєстри описів та 2 випуски Зведеного каталогу метричних книг.
Путівники:
Державний архів Одеської області. Фонди дорадянського періоду. Путівник. Том II. – пла-

нується продовження роботи: укладання покажчиків, розробка макету, видання у 2017 р.
Державний архів Одеської області. Фонди періоду тимчасових румунської та німецько-

румунської окупацій. 1918-1940, 1941-1944. Путівник. Том III. – планується продовження 
роботи: укладання покажчиків, розробка макету, видання у 2017 р.

Державний архів Одеської області. Фонди політичних партій та громадських об’єднань 
Архіву Одеського обкому Компартії України. 1905 – 1991. Путівник. Том IV. – планується 
продовжити описування фондів, укладання покажчиків, розробка макету, видання у 2017 р.

Анотовані реєстри описів:
Державний архів Одеської області. Анотований реєстр описів фондів політичних пар-

тій та громадських об’єднань Архіву Одеського обкому Компартії України. 1905 – 1991. 
Спеціальний довідник. – заплановано  редагування, макетування, укладання покажчиків 
та публікація у 2017 р.. 

Державний архів Одеської області. Анотований реєстр описів фондів періоду тимчасових 
румунської та німецько-румунської окупацій. 1918-1940, 1941 – 1944. Спеціальний довідник. 
– заплановано редагування, макетування, укладання покажчиків та публікація у 2017 р..

Зведений каталог метричних книг:
Державний архів Одеської області. Зведений каталог метричних книг. Випуск 3. 

Православ’я. Бессарабія: Кишинівська та Ізмаїльська єпархії. 1869-1937.(Арцизький, Білгород-
Дністровський, Болградський, Ізмаїльський, Кілійський, Ренійський, Саратський, Тарутинський, 
Татарбунарський райони Одеської області). Довідник. – планується завершення описування 
фондів  включно по 1940 рік, макетування, укладання покажчиків та публікація у 2017 році

Державний архів Одеської області, Комунальна установа «Ізмаїльський архів». Зведений 
каталог метричних книг. Випуск 4.  Православ’я:  Бессарабія. (Арцизький, Білгород-Дністров-
ський, Болградський, Ізмаїльський, Кілійський, Ренійський, Саратський, Тарутинський, Татарбу-
нарський райони Одеської області). Довідник. - планується описування фондів, редагування, 
макетування, укладання покажчиків та публікація у 2017 р.

             
Розділ 3.
Інформаційний бюлетень планується видавати у 1 і 4 кварталах 2017 р. за наявності фі-

нансування .

Розділ 4.
Плакат-календар «100-річчя Української революції 1917-1921 років. Одеса і видатні діячі 

УНР в урядах Центральної Ради, Української Держави, Директорії» заплановано до дер-
жавної ювілейної дати.

Заступник директора Держархіву                                                                Л.Г. Білоусова
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