
 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ 

Н А К А З  

 
 04.02.2009   м. Київ  № 19  
Про розсекречення, оприлюднен-
ня та вивчення архівних доку-
ментів, пов'язаних з українським 
визвольним рухом, політичними 
репресіями та голодоморами в 
Україні 

На виконання Указу Президента України від 23 січня 2009 року № 37/2009 
"Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов'язаних з 
українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні" та 
Плану організації виконання положень цього Указу, затвердженого Віце-прем'єром 
України І. Васюником (доручення Кабінету Міністрів України від 27 січня 2009 року 
№3324/1/1-09), 
н а к а з ую :  

1. Директорам центральних державних архівів, Державного архіву в 
Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, мм. Києва та Севастополя: 

- проаналізувати пов'язані з українським визвольним рухом, політичними 
репресіями та голодоморами в Україні архівні документи, що нагромадилися за часи 
діяльності органів державної влади та управління колишніх Союзу РСР і Української 
РСР, та забезпечити упродовж 2009-2010 років зняття в установленому порядку 
обмежень на поширення та доступ до конкретної секретної інформації шляхом 
скасування раніше наданого грифу секретності архівним документам або іншим 
матеріальним носіям такої інформації, якщо вони не становлять державної таємниці; 

- у своїй діяльності керуватися Конституцією України, Законами України "Про 
інформацію",  "Про державну таємницю",  "Про Національний архівний фонд та 
архівні установи", іншими нормативно-правовими актами, Зводом відомостей, що 
становлять державну таємницю; 

- вивчити   питання   участі   державних   архівів   в   організації   спільно   з 
регіональними  органами  СБУ  спеціальних  інформаційно-довідкових центрів для 
забезпечення вільного доступу громадян до розсекречених архівних документів, 
пропозиції подати Держкомархіву до 18 лютого 2009 року; 

- розробити та подати до 1 березня 2009 року Держкомархіву проекти планів 
заходів з оприлюднення та вивчення розсекречених архівних документів на 2009- 
2011 роки, передбачивши: 

участь   у   створенні   та   функціонуванні   архіву   національної   пам'яті 
електронної   бази   архівних   документів   щодо   подій,   пов'язаних   з   українським 
визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні, а також 
діяльністю органів державної влади та управління колишніх Союзу РСР і Української 
РСР; 

організацію в регіонах постійно діючих виставок архівних документів, 
фотоматеріалів, що відображають події, пов'язані з українським визвольним рухом, 
політичними репресіями та голодоморами в Україні; 



висвітлення в засобах масової інформації заходів щодо розсекречення, 
оприлюднення та вивчення архівних матеріалів, пов'язаних з українським визвольним 
рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні; 

видання, перевидання, розповсюдження відповідних збірників документів та 
матеріалів, довідково-інформаційних видань тощо; 

- забезпечити безумовне виконання абзацу 3 пункту 1 наказу Держкомархіву 
від  16 березня 2007 року № 7/ДСК щодо подання щоквартальної звітності про 
проведену роботу з розсекречування документів радянського періоду {не пізніше 5 
числа першого місяця наступного кварталу); 

- видавати   документи   персональних   (особових)    справ   для   вивчення, 
опублікування та з інших причин особам, що не є співробітниками судових та 
правоохоронних органів, не є родичами цих осіб відповідно до вимог статті 16 Закону 
України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", статей 23, 31, 37 
Закону   України   "Про   інформацію",   що   обмежують  доступ   сторонніх  осіб  до 
відомостей   про   іншу   особу,   зібраних   відповідно   до   чинного   законодавства 
державними органами, організаціями і посадовими особами. 

2. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву 
(Прилепішева Ю. А.) забезпечити: 

узагальнення інформації, що надходитиме від державних архівів та підготовку 
до 23 березня 2009 року Плану заходів з оприлюднення та вивчення розсекречених 
архівних документів на 2009-2011 роки; 

опрацювання упродовж березня 2009 року спільно з Департаментом архівного 
забезпечення СБУ питання участі державних архівів в організації спеціальних 
інформаційно-довідкових центрів в регіонах для забезпечення вільного доступу 
громадян до розсекречених архівних документів. 

Прийняте рішення довести до відома державних архівів; 
спільно з сектором режимно-секретної та мобілізаційної роботи Держкомархіву 

(Рибачук О. В.) надання державним архівам необхідної методичної допомоги та 
підготовку звітних матеріалів {щокварталу) про проведену ними роботу та 
інформування УШП. 

3. Заступнику Голови Державного комітету (Музичук О. В.) спільно з відділом 
інформаційних технологій Держкомархіву (Забенько Ю. І.) до 16 березня 2009 року 
опрацювати з УШП та Департаментом архівного забезпечення СБУ питання участі 
державних архівів у створенні та функціонуванні архіву національної пам'яті 
електронної бази архівних документів. 

4. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою. 

 

 

 


