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Державний архів
Івано-Франківської області
30.12.2011 № 01.2-11/361
м. Івано-Франківськ
Звіт
про роботу Державного архіву
за 2011 рік
Відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд та
архівні установи”, Основних правил роботи архівних установ та
розпорядження Президента України від 13.04.2005 р. № 957/2005-рп “Про
невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей
України”, діяльність Держархіву області була спрямована на забезпечення
умов надійного зберігання документів Національного архівного фонду, їх
облік і використання в наукових та соціально-правових цілях, організацію
виставкової діяльності, зміцнення матеріальної бази Державного архіву,
архівних відділів райдержадміністрацій та
міських рад, надання
організаційно-методичної допомоги архівним підрозділам підприємств,
організацій та установ тощо.
1. Основні організаційні заходи
1.1. Прийнято три розпорядження голів районних державних
адміністрацій:
- Коломийської від 16 лютого 2011 року № 110 "Про впорядкування
документів підприємств, установ і організацій та передавання їх на
зберігання";
- Галицької від 15 серпня 2011 року № 341 та Городенківської від 03
серпня 2011 року №№ 339, 340 "Про безоплатний прийом документів з
особового складу ліквідованих установ";
1.3. На виконання рішення розширеної колегії Держархіву області від
04.03.2010 р. «Про підсумки роботи архівних установ області за 2010 рік та
їх завдання на 2011 рік» за підписом заступника голови-керівника апарату
облдержадміністрації
надіслані
листи
головам
Верховинської,

Городенківської, Косівської райдержадміністрацій та Івано-Франківської
міської ради про збільшення штатної чисельності працівників архівних
відділів. Про результати їх виконання повідомлялося протягом року.
1.4. Проведено 13 засідань колегії. Перелік розглянутих питань:
- про підсумки роботи архівних установ області за 2010 рік та їх
завдання на 2011 рік;
- про роботу Держархіву області за перший квартал 2011 року;
- про роботу Державного архіву області за 9 місяців 2011 року;
- про стан виконання антикорупційного законодавства в Держархіві
області;
- про стан охорони праці;
- про роботу з розсекречування документів;
- про виконання завдань у сфері кадрової політики в Держархіві
області;
- про стан виконавської дисципліни;
- про співпрацю Держархіву області із засобами масової інформації;
- про посилення пожежної та охоронної безпеки архівних приміщень та
забезпечення надійності експлуатації їх інженерних мереж та комунікацій;
- про роботу із зверненнями громадян;
- про виконання завдань, передбачених Програмою здійснення
контролю за наявністю стану і рухом документів НАФ та уточнення списку
справ, що знаходяться в розшуку;
- про підсумки комплексних перевірок стану роботи архівних відділів
Коломийської міської ради і Косівської райдержадміністрації;
Проведено 30.06.2011 р. розширену нараду-семінар з начальниками
архівних відділів РДА та міських рад на тему «Актуальні питання розвитку
архівної справи в області в ІІ півріччі 2011р.».
Проведені комплексні перевірки стану розвитку архівної справи в
архівних відділах
Коломийської міської ради та Косівської
райдержадміністрації.
Видано 72 накази директора з основної діяльності.
1.7. Брали участь:
- у роботі круглого столу на тему «Роль шкільного музею в підвищенні
ефективності навчального процесу, формуванні та збереженні музейного
фонду України, пропаганді пам’яток історії, культури та природи»;
- у розширеній колегії Державної архівної служби України «Про стан
виконання Закону України «Про охорону праці» в державних архівних
установах ( 14 червня 2011 р. );
- у засіданні круглого столу до Дня державної служби «Державна
служба України в історичному аспекті» ( 20 червня 2011 р.);
- у виїзних засіданнях обласної комісії з питань увічнення пам'яті
жертв війни, політичних репресій та інших трагедій українського народу
в смт. Більшівці Галицького району, смт. Єзупіль, с. Пшеничники
Тисменицького району та у м. Косові;

- у роботі Міжнародної наукової конференції «Скит Манявський
у духовному і культурному житті України та зарубіжжя: до 400-річчя
заснування» (м. Івано-Франківськ, 29-30 вересня 2011 р.);
- у роботі ХII Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої
конференції «Освітянське краєзнавство: проблеми, перспективи» ( м. ІваноФранківськ, 06-07 жовтня 2011 р. );
- у роботі обласного семінару керівників шкільних музеїв, який
проводив Івано-Франківський обласний державний центр туризму і
краєзнавства учнівської молоді (м. Івано-Франківськ, 11 жовтня 2011 р.);
- у роботі міжнародної конференції «Князівства Галицької і
Волинської земель у міжнародних відносинах ХІ-ХІV ст.» (м. ІваноФранківськ, 20-22 жовтня 2011 р. ).
- участь у роботі міжнародної наукової конференції та круглого столу
«Шоа і міжнаціональні відносини у Львові в 1941-1944 роках: маловивчені
сторінки життя в умовах нацистської окупації» (м. Львів, 28 жовтня
2011 р. ).
2. Забезпечення збереженості та державний облік
документів Національного архівного фонду.
2.1. Стан збереженості документів у Держархіві області задовільний.
Дотримуються вимоги щодо забезпечення зберігання документів НАФ.
Протипожежна
безпека
забезпечується
шляхом
проведення
організаційних, технічних та інших заходів.
З метою посилення пожежної безпеки архівних установ області видано
два накази директора архіву про посилення пожежної безпеки у веснянолітній (наказ від 05.05.2011 р. № 29) та осінньо-зимовий (наказ від 03.11.2011
р. № 61) періоди.
Накази надіслано в архівні установи області.
Наказом директора архіву від 05 травня 2011 року № 28 призначено
осіб, відповідальних за протипожежну безпеку приміщень Держархіву
області.
Проведено огляд технічного стану будівель, перевірено системи
водопостачання, водовідведення, опалення, які знаходяться у задовільному
стані.
Перевірено наявність і стан вогнегасників.
Перевірено справність систем вентиляції та кондиціювання повітря,
проведено профілактичне і технічне обслуговування обладнання системи
фірмою «Вімакстехсервіс».
Проведені
інструктажі
та навчання з пожежної безпеки з
працівниками архіву, зроблені відповідні записи в журналах.
Систематично проводиться огляд архівосховищ і приміщень архіву
після закінчення роботи.
Через відсутність фінансування не проведено ремонт пожежного
гідранта, обробку дерев'яних конструкцій горища архівосховищ

вогнезахисним розчином, не виконані роботи з монтажу та підключення
системи пожежної сигналізації.
Держархів області охороняється Управлінням Державної служби
охорони при управлінні МВС України в Івано-Франківській області. В
установі існує комісія для перевірки організації охоронного режиму і стану
пристроїв для замикання та опечатування архівосховищ. Всі замкові пристрої
знаходяться в справному стані. Запасні ключі від архівосховищ і робочих
кабінетів знаходяться в запечатаному конверті в сейфі. Вжито додаткових
заходів з охорони та посилення охоронної безпеки архіву; зокрема видано
наказ директора архіву від 14.11.2011 р. № 62 "Про порядок доступу до
приміщень Держархіву області".
2.2. До Держархіву області надійшло 2 фонди і 14 частин фондів.
2.3. Станом на 01.01.2012 року в Держархіві області нараховується 382
справи, які знаходяться в розшуку. Протягом 2011 року проводилась робота
щодо розшуку відсутніх справ. У результаті розшуку знайдено 4 справи.
У 2011 році обладнано окреме приміщення під архівосховище для
зберігання страхового фонду та фото-фоно документів. Консерваційнопрофілактична обробка страхового фонду проводиться регулярно.
3. Створення та розвиток науково-довідкового апарату
до документів Національного архівного фонду.
3.1. Проводилось удосконалення та перероблення описів фондів
райкомів комсомолу. Каталогізація документів фонду виконавчого комітету
Івано-Франківської міської ради.
На виконання плану заходів до Програми здійснення контролю за
наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду та
таких, що підлягають включенню до нього, на 2009-2019 роки складені звіти.
Змін до списку фондів ДАІФО на які створено страховий фонд
документів НАФ на 01.01.2012 р. не було.
4. Формування Національного архівного фонду. Експертиза
цінності документів. Організація зберігання документів НАФ в архівних
підрозділах підприємств, установ і організацій.
4.1. Систематично проводиться впорядкування документів. На розгляд
ЕПК подаються описи справ, номенклатури справ, інструкції з діловодства,
положення про служби діловодства, експертні комісії, архівні підрозділи
установ, підприємств і організацій області.
Погоджено ЕПК Держархіву області:
- положень про служби діловодства – 3;
- положень про архівні підрозділи – 67;
- положень про експертні комісії – 75;
- номенклатур справ - 206;
4.2. З метою контролю проводяться комплексні, тематичні перевіряння

роботи служб діловодства та архівних підрозділів, наради-семінари з
діловодства й архівної справи для працівників служб діловодства й архівних
підрозділів установ, підприємств і організацій.
Проведено перевірки підприємств, організацій і установ області:
- комплексних - 45;
- тематичних - 47;
- контрольних - 33.
4.3. Проведено чотири семінари з підвищення кваліфікації працівників
діловодних, експертних та архівних служб установ, організованих
Держархівом області. Їх тематика: «Науково-технічне опрацювання
документів» та «Складання номенклатури справ».
В Івано-Франківському обласному центрі перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій для
новообраних секретарів та бухгалтерів сільських, селищних рад працівники
архіву читали лекції на тему: «Документування управлінської діяльності.
Правила підготовки документів до передачі їх на державне зберігання».
5. Використання інформації документів НАФ.
5.1. На завдання Укрдержархіву України підготовлені:
перелік та цифрові копії документів, які зберігаються в ДАІФО і
стосуються подій 24 серпня 1991 р.;
перелік та цифрові копії документів ДАІФО про відновлення роботи
радгоспів на звільненій від фашистів території Станіславської області.
У Держархіві області організовано 19 документально-книжкових
виставок.
Їх тематика:
- «День Соборності України», присвячена 92-ій річниці проголошення
Акту злуки УНР та ЗУНР;
- «Героям чужої війни присвячується», присвячена 22-ій річниці
виведення військ СРСР з Афганістану;
- «Донька Прометея», присвячена 140-ій річниці від дня народження
Лесі Українки, поетеси, перекладача;
- «Несу для майбутнього слово», присвячена 130-ій річниці від дня
народження Марійки Підгірянки - поетеси, дитячої письменниці, вчительки;
- присвячена 25-ій річниці Чорнобильської трагедії;
- «Їх подвиг безсмертний, їх слава невмируща», присвячена 66-ій
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років;
- «Його вела ідея волі», присвячена 120-ій річниці від дня народження
Євгена Коновальця (1891-1938) – військового і політичного діяча;

- присвячена 15-ій річниці прийняття Конституції України, становленню та розвитку українського конституціоналізму, історії національного
законотворення;
- «Історія становлення української державності», присвячена 20-ій
річниці незалежності України ;
- «Славний син українського народу», присвячена 155-ій річниці від
дня народження І. Я. Франка - письменника, вченого, громадського діяча;
- присвячена 145-ій річниці від дня народження М. С. Грушевського історика, громадсько-політичного діяча, письменника;
- присвячена Міжнародному дню громадян похилого віку та Дню
ветерана;
- «Маніпуляція народом», присвячена 65-ій річниці депортації
українців з Польщі;
- «Розвиток місцевого самоврядування», присвячена Європейському
тижню місцевої демократії;
- присвячена 60-ій річниці створення Української Ради Миру;
- присвячена 67-ій річниці визволення України від німецькофашистських загарбників;
- присвячена 93-ій річниці утворення ЗУНР;
- присвячена 20-ій річниці всеукраїнського референдуму про
проголошення незалежності України.
- присвячена Дню працівників архівних установ.
Телепередачі:
Вийшло дві телеперадачі:
- на ОТБ «Галичина» в програмі «Максимум» (27 травня 2011р.)
прозвучало інтерв'ю директора Держархіву області Гриника І. І.
- пласт документів ДАІФО про діяльність органів державної влади був
висвітлений директором Держархіву області Гриником І. І. на телеканалі
ICTV 2 липня 2011 р. у програмі, присвяченій функціонуванню інституції
державної служби 100 років тому.
У газеті “Вечірній Івано-Франківськ” від 31 березня 2011 р.
опубліковано інтерв’ю директора архіву Гриника І. І. “Щастя відчути подих
історії”.
За звітний період вийшли друком підготовлені працівниками архіву
статті:
- Гриник І. І. Громадсько-публіцистична діяльність Василя Панейка
на початку ХХ ст. («Вісник Прикарпатського університету. Історія»,
випуск № 19, 2011 р.);
- Соловка Л. М. Катастрофа єврейських громад Галичини: джерела до її
вивчення у фондах ДАІФО (“Студії з архівної справи й документознавства”,
№ 19, 2011 р.);
- Соловка Л. М. Прикарпаття: етнодемографічні наслідки геноцидів
середини ХХ ст. (“Галичина”, № 18, 2011 р.);
- Соловка Л. М. Галицьке єврейство: втрачений пласт та розірвана

пам’ять (матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ХХ
століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту», 22-23 жовтня
2010 р.);
- Середюк Т. В. Вплив еміграційних процесів на родинні відносини
українського населення в кінці ХХ – на початку ХХІ століття (на прикладі
Івано-Франківської області) («Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої
історії», випуск № 20, 2010 р., с. 57-60);
- Середюк Т. В. Причини трудової еміграції населення Західної України
протягом кінця ХХ - початку ХХІ століття («Схід», № 3 (110), березеньквітень 2011 р., с. 125-129):
- Середюк М. В. Проблема соціального сирітства родин трудових
емігрантів (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (“Буковинський вісник”, № 3,
2011 р., с. 140-146);
Також працівниками архіву підготовлено до друку статті до фахових
видань та збірників матеріалів конференцій, публікація яких планується
у кінці 2011 р. та в 2012 р.:
- Гриник І. І. Василь Панейко – політик, дипломат, публіцист;
- Монолатій І., Соловка Л. М. Єврейська спільнота Станіслава
(до ювілейного видання, присвяченого 350-річчю заснування міста);
- Соловка Л. М. Порівняльний аналіз німецької та угорської зон окупації
Галичини (на прикладі подій літа 1941-го у Львові й Станіславі (матеріали
Міжнародної наукової конференції «Шоа і міжнаціональні відносини
у Львові у 1941-1944 роках: маловивчені сторінки життя в умовах
нацистської окупації», Львів, 28 жовтня 2011 р.);
- Середюк Т.В. Стан сучасної еміграції українського населення Західної
України (“Вісник Прикарпатського університету”);
- Середюк Т.В. Вплив зовнішньої трудової еміграції на добробут домогосподарств (матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Історія повсякденності: теорія і практика – 2011»: м. ПереяславХмельницький, 13-14 травня 2011 р.);
- Середюк Т.В. Політика регулювання зовнішньої трудової еміграції»
(«Архіви України»);
- Середюк Т.В. Гендерний аспект української трудової еміграції (“Вісник
Ужгородського університету”);
- Середюк Т. В. Характер зайнятості трудових емігрантів із Західної
України протягом ХХ – початку ХХІ століття (матеріали ІІІ міжнародної
практичної конференції «Гуманітарні та соціальні науки 2011» м. Львів, 2426 листопада 2011 р.);
- Середюк Т.В. Задоволення духовних потреб трудових мігрантів із України в контексті формування організаційної структури української церкви в
Європі (матеріали Міжнародної наукової конференції “Скит Манявський у
духовному й культурному житті України та зарубіжжя”, м. Івано-Франківськ,
29-30 вересня 2011 р.);
- Середюк Т.В. Особливості статевої, вікової та освітньої структури
емігрантів за кордоном (“Буковинський вісник”);

5.2. В архіві області проходили навчальну практику студенти Інституту
історії і політології та юридичного коледжу Прикарпатського Національного
університету ім. В. Стефаника.
Проводились екскурсії та практичні заняття для студентів факультету
документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківського
Національного технічного університету нафти і газу, Івано-Франківського
державного аграрного коледжу, а також Галицької академії.
5.3. Найцікавіша тематика досліджень, які проводились користувачами
у читальному залі:
«Суспільно-політична діяльність клерикальних партій Західної України
у міжвоєнний період »;
«Опанування професійними знаннями як фактор розвитку гончарних
традицій в Україні»;
«Українська літературна інтелігенція в суспільно-політичному житті
Галичини і Буковини кінця ХІХ-початку ХХ ст.»;
«Формування ідеї національної свідомості в побуті українського
населення м. Станіслава кін. ХІХ-поч. ХХ ст.».
5.4. У читальному залі працювало 20 іноземних дослідників (Польща,
Ізраїль, Канада, Швеція, США, Чехія, Франція).
Кількість відвідувань у читальному залі – 900.
Упродовж року проводилась робота з розсекречення документів.
Всього було переглянуто 387 таємних справ. З них: 255 справам гриф
секретності залишено без змін; 22 справам гриф секретності знижено; 110
справам гриф секретності “таємно” скасовано. На загальне зберігання
передано 110 справ.
Правонаступникам-фондоутворювачам надіслані листи з Переліками
справ фондів з проханням переглянути та зняти грифи секретності з архівних
документів режимно-секретної служби Держархіву області.
Стан роботи із зверненнями громадян.
У Держархіві області робота з організації виконання запитів та
звернень громадян організована відповідно до вимог «Методики оцінювання
рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої
влади», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня
2009 року № 630, а саме:
окремо проводиться реєстрація запитів юридичних та фізичних осіб
України та іноземних держав, ведуться журнали реєстрації запитів соціальноправового характеру, тематичних, генеалогічних та за актами цивільного
стану;
щомісячно у хронологічному порядку
формується листування
про виконання запитів юридичних і фізичних осіб України та іноземних
громадян;
терміни розгляду звернень громадян встановлено відповідно до Закону
України «Про звернення громадян»: при наданні пошукових даних –

10-15 календарних днів у залежності від складності звернення,
при відсутності пошукових даних – до 30 календарних днів, термін
виконання запитів МЗС та іноземців – три місяці;
дотримуються терміни та порядок пересилання запитів іншим
уповноваженим органам, при відсутності документів в архіві громадянам
надається рекомендація, в яку установу необхідно звернутись для виконання
запиту;
позачергово розглядаються звернення окремих категорій громадян
(інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв України, Героїв Радянського
Союзу, Героїв Соціалістичної праці, осіб, постраждалих від наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС, жінок, яким присвоєно почесне звання «Матигероїня» та інші);
обладнано окремий кабінет роботи із зверненнями громадян,
встановлено інформаційний стенд, на якому розміщено наказ директора
архіву про порядок проведення прийому громадян, зразки оформлення заяв
та інші інформаційні документи, що стосуються роботи із зверненнями
громадян;
один раз на рік на колегії Держархіву області заслуховується питання
про стан роботи із зверненнями громадян, а з архівними відділами
райдержадміністрацій та міських рад проводяться семінари;
робота із зверненнями громадян планується на рік та поквартально;
щороку двічі на рік до 01 липня та до 30 листопада Держархів області
інформує Укрдержархів про стан роботи із зверненнями громадян;
на веб-сайті архіву створено окремі рубрики «Звернення громадян» та
«Доступ до публічної інформації», де розміщено закони «Про доступ до
публічної інформації», «Про звернення громадян», узагальнені матеріали
про організацію роботи в архіві із зверненнями громадян, графік прийому
громадян, пояснення про різновиди запитів, взірці заяв, переліки
безкоштовних та платних господарських послуг, порядок користування
документами НАФ, путівник ДАІФО по фондах архіву періоду до 1939 р. та
ін.
Виконано 352 запити щодо підтвердження трудового стажу для
призначення пенсій на пільгових умовах та вислугу років.
З метою поліпшення пошуку витребуваних документів, Держархівом
області у 2011 році проводилась каталогізація фонду виконавчого комітету
Івано-Франківської міської ради та Станіславського окружного суду.
При
виконанні
запитів
соціально-правового
характеру
використовується Інструкція “Про порядок витребування документів
соціально-правового характеру для громадян України, іноземних громадян та
осіб без громадянства”.
Основна тематика соціально-правових запитів 2011 року залишилася
без змін: підтвердження трудового стажу та розміру заробітної плати (30%),
виділення земельних ділянок (37%), отримання нагород (2%), депутатського
статусу (8%), родинних зв'язків (18%), навчання (2%) про встановлення
статусу реабілітованого (3%).

Запити тематичного характеру здебільшого стосуються виявлення
біографічних відомостей, підтвердження майнових прав на нерухоме майно,
історії установ та організацій, населених пунктів. Їх кількість у порівнянні
з попередніми роками зростає.
У 2011 році прогнозується збільшення вищевказаних запитів, а такі
запити, як про освіту та навчання, нагородження, присвоєння почесних звань,
будуть зменшуватись.
Виконано 59 генеалогічних запитів. У читальному залі за
генеалогічною тематикою працювало 5 користувачів, відсоток негативних
відповідей – 32 %. Методичних розробок із виконання таких запитів немає.
Співпрацювали з Центром генеалогічних досліджень (м. Київ),
Генеалогічним бюро (м. Будапешт), Укрінюрколегією (м. Київ),
Укрінюрколегією Західноукраїнського бюро (м. Львів), Українською
правничою колегією
(м. Київ) та обласним, міськими й районними
відділами ДРАЦС.
На платній основі виконано 1793 запити. Це запити тематичні,
генеалогічні, за актами цивільного стану, про підтвердження майнових прав
на землю та нерухоме майно.
У читальний зал користувачам видано 5268 од. зб.
З технічних причин, наповнення бази даних “Український мартиролог
XX ст.” проводилось частково.
Архівні ресурси в мережі Інтернет представлені на сайті Держархіву
області та на веб-порталі Укрдержархіву, на якому знаходиться веб-сторінка
архіву, що постійно оновлюється.
Немає доступу до всесвітньої інформаційної мережі Інтернет в
читальному залі архіву.
Продовжувалось виконання зобов’язань за Угодами між Державним
архівом Івано-Франківської області та Американським Меморіальним
Музеєм Голокосту.
У Держархіву області є Державний акт на право постійного
користування земельною ділянкою на якій знаходиться приміщення архіву
виданий 29 грудня 2000 року І-ІФ № 002724.
Директор архіву

І. І. Гриник

