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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. 

З метою гарантованого забезпечення збереженості архівних  документів 

у липні 2017 року написаний лист на ім'я заступника голови-керівника 

аппарату облдержадміністрації щодо виділення 4 додаткових штатних 

одиниць для встановлення поста охорони в приміщенні по вул. Небесної 

Сотні, 20А. Додаткові штатні одиниці не виділені. 

 

1.2. Здійснено заходи щодо виконання законів України, указів і 

розпоряджень Президента України, постанов, розпоряджень та доручень 

Кабінету Міністрів України, наказів Укрдержархіву, розпоряджень 

державних адміністрацій, рішень рад. 

 

На виконання Указу Президента України від 30.12.2015 № 731/2015 

«Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 

років», доручення Кабінету Міністрів України від 12 січня 2017 року 

№ 187/1/-17 щодо вжиття необхідних заходів з відзначення Дня Соборності 

України – 98-ї річниці Акта злуки Української Народної Республіки і 

Західноукраїнської Народної Республіки Державний архів Чернівецької 

області підготував та з 23 січня 2017 року експонував тематичну 

документальну виставку «Соборність українських земель» (експонування в 

приміщенні держархіву, за адресою: вул. Небесної Сотні, 20-А, корпус № 1). 

 

На виконання Указу Президента України від 28 березня 2017 

№ 84/2017 «Про відзначення у 2017 році Дня пам'яті та примирення і 72-ї 
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річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» та розпорядження 

Чернівецької облдержадміністрації від 28 квітня 2017 № 320-р «Про 

відзначення у Чернівецькій області Дня пам'яті та примирення і 72-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» Державний архів 

Чернівецької області організував та з 05 травня 2017 року експонував 

тематичну документальну виставку архівних документів «У пам'ять про 

героїзм та патріотизм наших предків», присвячену Дню пам'яті та 

примирення (експонування в приміщенні архіву: пров. Текстильників, 1 

(корпус № 2) та на офіційному веб-сайті держархіву Чернівецької області 

Web: cv.archives.gov.ua, в рубриці «Документальні виставки онлайн»).  

Повідомляємо також про те, що для випуску «Новин» телеканалу 

«Буковина» Філії Національної телекомпанії України «Чернівецька 

регіональна дирекція» архівом підготовлено телесюжет на основі документів 

та фотоматеріалів архіву про зруйновані та втрачені будівлі м. Чернівці 

періоду Другої світової війни. Сюжет вийшов у ефір 09 травня 2017 року о 

19-00. 

 

На виконання Указу Президента України від 20 квітня 2017 року 

№ 111/2017 «Про відзначення 21-ї річниці Конституції України» у  

Державному архіві Чернівецької області з 23 червня 2017 року відбулося 

експонування тематичної документальної виставки «21 рік Конституції 

незалежної України» (експонування в приміщенні держархіву, за адресою: 

вул. Небесної Сотні, 20-А, корпус № 1). 

 

Відповідно до Указу Президента України від 15 травня 

2017 р. № 132/2017 «Про відзначення 26-ї річниці незалежності України», на 

виконання розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 

28 липня 2017 р. № 581-р «Про відзначення у Чернівецькій області 26-ї 

річниці незалежності України» та наказу держархіву Чернівецької області від 

10 березня 2017 року № 31 «Про затвердження Плану найважливіших заходів 

держархіву Чернівецької області, які потребують висвітлення у ЗМІ, у яких 

передбачена участь громадськості на 2017 рік» держархів підготував та з 22 

серпня 2017 року експонував тематичну документальну виставку, 

підготовлену за документами архіву та присвячену 26-й річниці 

Незалежності України під назвою «Двадцять шоста річниця здобуття 

Україною незалежності» (експонування в приміщенні держархіву, за 

адресою: вул. Небесної Сотні, 20-А, корпус № 1). 

 

На виконання пункту 4 Указу Президента України від 26 серпня 

2016 року № 357/2016 «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації» 

Державний архів Чернівецької області повідомляє про проведену роботу: 

1. Підготовлено та записано радіопередачу «Акценти», яка 26 липня 

2017 року вийшла в ефірі радіостанції «Буковина» Чернівецької регіональної 

дирекції філії Національної телекомпанії України та була підготовлена за 
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документами архіву про історію протестантизму на Буковині і присвячена 

500-річчю Реформації.  

2. Підготовлено та подано для друку в українсько-румунському 

науковому журналі «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини» 

статтю за документами архіву, присвячену 500-річчю Реформації, 

«Чернівецька євангельська релігійна громада як складова релігійної палітри 

Буковини: становлення, розвиток, значення у культурному розмаїтті 

регіону».  

3. Архів також постійно сприяє релігійним і громадським 

організаціям у доступі до архівних документів, пов'язаних із переслідуванням 

представників релігійних організацій та дослідженням історії створення та 

діяльності релігійних конфесій. Так у 2017 році користувачі читальних залів 

архіву працюють над дослідженням таких тем, як «Протестантський рух на 

Буковині», «Два століття служіння Богові і науці: УГКЦ на Буковині», 

«Історія започаткування, розвиток та діяльність громади 

Адвентистів Сьомого Дня в с. Шилівці Хотинського району Чернівецької 

області». 

 

На виконання п. 3 Плану заходів з підготовки та відзначення в області 

99-ї річниці Буковинського віча, затвердженого розпорядженням 

Чернівецької обласної державної адміністрації від 25 жовтня 2017 р. № 930-р 

«Про організацію заходів з нагоди 99-ї річниці Буковинського віча» 

держархів Чернівецької області підготував та з 03 листопада 2017 року 

експонував тематичну документальну виставку, підготовлену за 

документами «З нагоди 99-ї річниці Буковинського віча». 

На виконання листа Укрдержархіву від 16.03.2015 № 02.1/1821 «Про 

виконання Угоди між Державною архівною службою України та 

Профспілкою працівників державних установ України на 2012-2017 роки в 

2014 році» держархівом області була надана узагальнююча інформація про 

виконання угоди між Державною архівною службою України та 

Профспілкою працівників державних установ України на 2012-2017 роки у 

2017 році.  

 

На виконання розпорядження Чернівецької облдержадміністрації від 

04.08.2011 № 518-р “Про посилення контролю за дотриманням вимог 

законодавства щодо запобігання і протидії корупції в органах виконавчої 

влади області” в Державному архіві Чернівецької області проводяться заходи 

щодо запобігання та протидії корупції, а саме: 

- розроблено План заходів щодо запобігання проявам корупції у 

державному архіві Чернівецької області на 2016 рік, який розглядався на 

засіданні Колегії;  

- систематично здійснюється аналіз стану виконання антикорупційного 

законодавства в держархіві області та подається аналітична інформація до 

Державної архівної служби України; 
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 - на засіданнях колегії держархіву області розглядалися питання про 

стан виконання законодавства про державну службу, боротьбу з корупцією, 

здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції та реагування на них;  

- на офіційному веб-сайті Державного архіву Чернівецької області 

(cv.archives.gov.ua) функціонує рубрика “Запобігання проявам корупції”. 

 

На виконання п. 2.4 рішення колегії Чернівецької облдержадміністрації 

від 01.03.2013 №2/7 „Про стан реалізації завдань, визначених Президентом 

України, у сфері державної кадрової політики” (розпорядження 

облдержадміністрації від 11.03.2013 №125-р) протягом 2017 року двічі на рік  

на засіданні колегії держархіву Чернівецької області розглядалося питання 

про стан реалізації державної кадрової політики в держархіві області та про 

проведену роботу інформували  Чернівецьку облдержадміністрацію. 

 

1.3. Кількість підготовлених і поданих до місцевих органів вико-

навчої влади і органів місцевого самоврядування доповідних записок, ін-

формацій та ін., результати їх розгляду. 
 

 

 Протягом 2017 року 3 рази подавались голові облдержадміністрації 

інформації про проблемні питання в держархіві області, а саме: щодо 

необхідності виділення площі  для архівосховищ у приміщенні по пров. 

Текстильників, 1 та щодо забезпечення фінансування послуг державної 

служби охорони приміщень Державного архіву Чернівецької області. 

Додаткове приміщення не виділене, коштів на фінансування послуг 

державної служби охорони не виділено. 

  

У липні 2017 році були підготовлені проекти листів за підписом 

заступника голови – керівника апарату щодо порушення пункту 13 статті 16 та 

пункту 18 статті 25 Закону України «Про місцеві державі адміністрації»,  та 

статті 28 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи», а саме -  із архівних відділів утворені архівні сектори, а саме: в  

структурах Заставнівської, Новоселицької, Сторожинецької, Хотинської  та 

Путильської райдержадміністрацій  зазначено архівний сектор. Одночасно 

піднімалося питання щодо збільшення штатної чисельності архівних секторів 

Заставнівської та Сторожинецької райдержадміністрацій (при ліквідації 

трудових архівів у зазначених районах документи були передані архівним 

секторам).  Станом на 25.12.2017 в структурах чотирьох райдержадміністрацій 

функціонує архівний сектор. Архівному сектору Заставнівської 

райдержадміністрації збільшено штатну чисельність та відновлено статус 

архівного відділу. 

1.4. Кількість проведених засідань дирекцій, колегій та перелік роз-

глянутих питань. 

 

Протягом 2017 року держархівом Чернівецької області було проведено 

http://cv.archives.gov.ua/
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11 засідань колегії, із них 4  розширених, на яких розглянуто 49 запланованих 

питань. Позапланово питання не розглядалися.  

Питання, що розглядалися на засіданнях колегії, наступні: 

 

 Про стан організації роботи із зверненнями громадян в держархіві 

області та архівних установах Чернівецької області; 

Про стан виконання антикорупційного законодавства в держархіві 

області у 2017 році та про розгляд плану заходів щодо запобігання проявам 

корупції в держархіві області  (2 рази); 

Про стан виконання плану засідань колегії держархіву Чернівецької 

області у 2017 році та планування Колегії; 

Про стан виконання рішень колегії держархіву Чернівецької області; 

Про стан виконання плану роботи Науково-методичної ради 

держархіву області у 2017 році та планування НМР на 2018 рік; 

Про розгляд плану-звіту організаційної роботи держархіву області на 

2018 рік; 

Про розгляд плану роботи Експертно-перевірної комісії держархіву 

Чернівецької області на 2018 рік;  

Про розгляд плану заходів по охороні праці держархіву області на 2017 

рік; 

Про розгляд плану-графіку проведення комплексних та контрольних 

перевірок архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад та трудових 

архівів області на 2018 рік;  

Про розгляд плану проведення тематичних короткострокових семінарів 

з актуальних питань архівної справи для працівників держархіву області, 

архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів та для 

відповідальних за ведення діловодства установ, підприємств та організацій 

списку № 1 – джерел комплектування держархіву області на 2018 рік; 

Про виконання плану розвитку архівної справи в держархіві та 

архівних установах Чернівецької області  (щоквартально); 

         Про підсумки роботи експертно-перевірної комісії держархіву  

(щоквартально); 

Про виконання у 2017 році плану заходів Програми здійснення 

контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного 

архівного фонду, та таких, що підлягають включенню до нього, на 2009-

2019 роки; 
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Про стан та якість упорядкування дрокументів НАФ в установах, 

підприємствах, організаціях – джерелах формування держархіву; 

Про стан фінансової роботи в держархіві області у 2017 році  

(щоквартально); 

Про стан роботи з персоналом в держархіві області – (2 рази); 

Про виконання заходів з охорони праці в держархіві області у 2016 

році;   

Про підготовку держархіву області до весняно-літнього періоду; 

 Про підготовку держархіву області до осінньо-зимового періоду; 

Про стан виконавської та трудової дисципліни в держархіві області  (2 

рази);  

Про співпрацю із засобами масової інформації в держархіві області; 

Про стан протипожежної безпеки в держархіві області (2 рази);   

Про результати комплексних та контрольних перевірок використання 

архівного законодавства в архівних відділах (секторах) 

райдержадміністрацій, трудових архівах  (12 разів); 

  Про стан забезпечення збереженості архівних документів в держархіві 

області; 

Про планування роботи архівних установ на 2017 рік та звітність за 

2016 рік;  

Про стан виконання завдань, визначених актами і дорученнями 

Президента України, у сфері державної кадрової політики в держархіві 

Чернівецької області; 

Про стан обліку документів в держархіві Чернівецької області; 

Про забезпечення підтримки та наповнення веб-сайту Державного 

архіву Чернівецької області; 

Про стан підготовки ІІ тому Путівника по фондах Державного архіву 

Чернівецької області (радянського періоду та періоду незалежності України); 

Про стан виконання у 2017 році Перспективного плану науково-

технічного опрацювання документів у фондах Державного архіву 

Чернівецької області; 

Про відзначення Дня працівників архівних установ у 2017 р.;  
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Про розгляд проекту Плану розвитку архівної справи в Чернівецькій 

області на 2018 рік; 

Про розгляд проекту Плану науково-дослідної та методичної роботи 

Державного архіву Чернівецької області на 2018 рік; 

 Про розгляд проекту Плану науково-видавничої роботи Державного 

архіву Чернівецької області на 2018 рік; 

 Про розгляд проекту Плану впровадження наукових і методичних 

розробок Державного архіву Чернівецької області на 2018 рік; 

1.5. Розроблено нормативно-правових актів, у т.ч. тих, що 

підлягають державній реєстрації, з них зареєстровано. 

План найважливіших заходів держархіву Чернівецької області, які 

потребують висвітлення у ЗМІ, у яких передбачена участь громадськості на 

2017 рік (наказ держархіву від 10.03.2017 № 31). 

Графік прийому громадської приймальні з надання безоплатної 

первинної правової допомоги, що належить до компетенції держархіву на І-

ше півріччя 2017 року (наказ держархіву від 05.01.2017 № 4). 

Графік прийому громадської приймальні з надання безоплатної 

первинної правової допомоги, що належить до компетенції держархіву на ІІ-

ге півріччя 2017 року (наказ держархіву від 04.07.2017 № 48). 

Графік особистого прийому громадян керівництвом Державного архіву 

Чернівецької області (наказ держархіву від 03.10.2017 № 72). 

 Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у 

Державному архіві Чернівецької області та Порядок виконання запитів у 

Державному архіві Чернівецької області (наказ держархіву від 22.09.2017 

№ 70). 

Про призначення посадових осіб держархіву Чернівецької області, 

уповноважених на складання протоколів про адміністративні 

правопорушення (наказ держархіву від 22.02.2017 № 27). 

 

1.6. Кількість здійснених комплексних, тематичних, контрольних 

перевірок архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад. 

 Протягом 2017 року робочою групою фахівці держархіву області було 

здійснено 8 комплексних перевірок архівних відділів Вижницької, 

Глибоцької, Заставнівської, Кіцманської райдержадміністрацій та трудових 

архівів зазначених районів; 4 контрольні перевірки архівних відділів 

Хотинської та Сокирянської райдержадміністрацій та трудових архівів 

зазначених районів. 

 

1.7. Проведено нарад, семінарів, конференцій, круглих столів, їхня 

тематика; взято участь у нарадах, що проводилися іншими установами. 
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Протягом 2016 року працівниками держархіву області проведено 4 

семінари: 

для відповідальних за діловодство та архівний підрозділ юридичних осіб 

списку № 1: 

«Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх 

підготовка до передавання на архівне зберігання»; 

«Впровадження Правил організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах та організаціях» (семінар проводився двічі); 

«Ведення архівної справи в районних та міських судах» 

Всього на семінарах були присутні 105 слухачів. 

 

Архівними відділами райдержадміністрацій було проведено 16 

семінарів для секретарів сільських рад, відповідальних за діловодства та 

архів установ, організацій, які знаходяться на території району. Основною 

тематикою семінарів було: “Щодо упорядкування документів в архівних 

підрозділах установ-джерел формування НАФ”, “Формування справ та 

упорядкування документів на підприємствах, в установах та організаціях 

району”, “Про використання Інструкції діловодства в установах”, 

“Положення про архівні підрозділи та їх експертні комісії в установах 

району”, “Організація діловодства та формування справ в установах, 

підприємствах та організаціях”, “Про забезпечення збереженості документів 

в установах, організаціях та підприємствах, які утворюються в процесі 

діяльності установи”, “Номенклатура справ в установі та формування справ 

відповідно до неї” та інш.  

Всього на семінарах були присутні 484 слухачі. 

Архівними відділами міських рад було проведено 3 семінари. 

Всього на семінарах були присутні 66 слухачів. 

 

Заступник директора держархіву області провела в Чернівецькому 

регіональному центрі підготовки та підвищення кваліфікації органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних 

підприємств, установ, організацій 4 лекції на курсах для секретарів сільських 

рад, для працівників державних установ обласного підпорядкування на теми: 

«Організація ведення діловодства та робота архівного підрозділу в установі. 

Підготовка та передавання справ до державної архівної установи», «Вимоги 

до складання номенклатури справ», «Використання архівних документів в 

архівному підрозділі».  

05 січня 2017 року в приміщенні держархіву Чернівецької області 

(вул Небесної Сотні, 20-А (корпус № 1) представниками Головного 

управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області було 

проведено «круглий стіл» з керівництвом держархіву області та 

працівниками відділу використання інформації документів держархіву. Мета 

заходу – плідна співпраця обох сторін, спрямована на підвищення якості 
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надання послуг громадянам щодо збору і підготовки необхідних 

підтверджуючих документів про стаж та заробітну плату колишніх 

працівників нині ліквідованих підприємств і, як наслідок, своєчасну та в 

повному обсязі реалізацію конституційних прав громадян на пенсійне 

забезпечення. 

Архівними відділами райдержадміністрацій протягом року 

проводилися семінари з підвищення кваліфікації працівників діловодних, 

експертних служб установ, до яких залучалися завідувачі трудових архівів – 

2 семінари. 

 

Упродовж звітного періоду проведено 12 апаратних нарад у заступника 

директора Державного архіву, на яких розглянуто такі питання:  

- постійно – про виконання планів роботи структурних підрозділів 

Державного архіву Чернівецької області;  

- про матеріально-технічне забезпечення держархіву області;  

- про проведення семінарів із підвищення кваліфікації для працівників 

архівних підрозділів та діловодних служб підприємств, установ та 

організацій; 

- про стан роботи зі складання ІІ тому Путівника по фондах 

Державного архіву Чернівецької області (радянського періоду та періоду 

незалежності України) 

- про активізацію роботи з науково-технічного опрацювання. 
  

1.8. Підготовлено оглядових і узагальнюючих документів. 

 

У зв'язку з підготовкою рішення колегії «Про забезпечення взаємодії із 

ЗМІ та громадськими організаціями та супровід галузевого веб-порталу 

«Архіви України» Державної архівної служби та власних офіційних веб-

сайтів спеціальних установ СФД, державних архівних установ» Державним 

архівом Чернівецької області проведено аналіз та узагальнення цієї роботи в 

держархіві за 2017 рік і надано інформацію відповідно до запитальника 

(№ 610 від 05.10.2017 на № 03/2752 від 19.09.2017).  

На виконання листа Укрдержархіву від 17.07.2017 № 03.3/2254 

Державний архів Чернівецької області надав пропозиції до Програми 

підготовки архівних довідників на 2018 – 2020 рр. та Перспективного плану 

науково-видавничої роботи на 2018 – 2022 рр., а також інформацію про стан 

виконання Програми підготовки архівних довідників на 2014 – 2016 рр. та 

Перспективного плану науково-видавничої роботи на 2014 – 2018 рр. 

Інформація  про виконання угоди між Державною архівною службою 

України та Профспілкою працівників державних установ України на 2012-

2017 роки у 2017 році.(№ 04/4791 від 15.12.2017). 

1.9. Здійснено заходи щодо розвитку мережі архівів для зберігання 

документів, що не входять до складу НАФ (їх загальна кількість). 
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 Станом на 01.01.2018 р. в Чернівецькій області працює 10 трудових 

архівів, з них 9 – при районних радах, 1 – при Чернівецькій міській раді. У 

2017 році ліквідовано два трудових архіви у Сторожинецькому і 

Заставнівському районах, документи передані архівному відділу 

Заставнівської райдержадміністрації та архівному сектору Сторожинецької 

райдержадміністрації. 

  

2. Забезпечення збереженості та державний облік документів 

Національного архівного фонду. 

 

2.1. Проведення заходів щодо поліпшення умов зберігання докумен-

тів, оптимального розміщення в архівосховищах, контролю за наявністю 

та фізичним станом документів. 

 

Температурно-вологісний режим у архівосховищах регулюється 

шляхом звичайного провітрювання або технічними засобами зволоження або 

осушення повітря.  

З метою поліпшення умов зберігання документів в держархіві 

Чернівецької області у 2017 р. проведені наступні заходи: 

         - проводився комплекс санітарних-гігієнічних робіт: знепилення 

документів у розшитому стані – 28761 арк., стелажів – 1090 пог.м., 

картонажів – 273 картонажів; 

         - проводилась реставрація документів з паперовою основою – 1217 арк. 

документів дорадянського періоду на паперовій основі фонду Ф. 320 

Митрополія Буковини та фонду Ф. 1245 Книги актів цивільного стану 

/метричні книги/ нинішньої Чернівецької області; 

        - проводився ремонт документів з паперовою основою - 31712 аркушів 

документів  дорадянського періоду на паперовій основі фонду Ф. 320 

Митрополія Буковини та фонду Ф. 1245 Книги актів цивільного стану                        

/метричні книги/ нинішньої Чернівецької області; 

         – проводилась робота з нумерації аркушів у справах – 96029 арк., 

перевіряння нумерації аркушів у справах – 407029 арк.; 

         – проведено консерваційно-профілактичне оброблення 290 од. зб. 

фонодокументів;  

          - проведена дезінфекція 150 од. зб.  

         - проводилась робота з оправлення та підшивки документів – 1398 од. 

зб. Оправлено 77 од. зб. документів дорадянського фонду № Ф. 1245 Книги 

актів цивільного стану /метричні книги/ нинішньої Чернівецької області та 

підшито – 1321 од. зб.  

         -  робота з перевірки наявності та стану документів проводилась у 

відповідності до Плану заходів до Програми щодо здійснення контролю за 

наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2015 – 2019 рр.                             

У держархіві Чернівецької області проведено перевіряння наявності та стану 
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документів у 7 фондах дорадянського періоду загальною кількістю 120730 

од. зб., перевірено:  

 ІІ-ої категорії – Ф-15, оп. 1, 2000 од. зб., Ф-115, оп. 2, 4000 од. зб., оп. 5, 

24000 од. зб., Ф. 119, оп. 1, 3334 од. зб., оп.2, 1636 од. зб., оп. 3, 221 од. зб.        

ІІІ-ої категорії – Ф-118, оп. 3, 3033 од. зб., оп. 4, 7270 од. зб., Ф-147, оп. 1, 

1172 од. зб., оп. 2, 2711 од. зб., оп. 3, 2207 од. зб., оп. 4, 1700 од. зб., оп. 

5, 1964 од. зб., оп. 6, 3282 од. зб., оп. 7, 2726 од. зб., оп. 8, 2631, оп. 9, 

5283 од. зб., оп. 10, 7386 од. зб., оп. 11, 8467 од. зб., оп. 12, 1375 од. зб., 

оп. 13, 3625 од. зб., оп. 14, 9390 од. зб., оп. 15, 8851 од. зб., оп. 16, 2378 

од. зб., оп. 24, 1146 од. зб.; Ф-216, оп. 1, 3127 од. зб., оп. 2, 522 од. зб., оп. 

3, 600 од. зб., оп. 4, 54 од. зб., оп. 5, 1048 од. зб., оп. 6, 75 од. зб., оп. 7, 13 

од. зб., Ф-320, оп. 1, 3500 од. зб.     

3 унікальних справи -  Ф-6, оп. 1, од.зб. 13; Ф. 1, оп. 1, од.зб. 429;         

Ф. 216, оп. 4, од.зб. 54. 

Робота з перевірки наявності та стану документів проводилась у 

відповідності до Плану заходів до Програми щодо здійснення контролю за 

наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2015 – 2019 рр. у архівних 

відділах та секторах райдержадміністрацій перевірено: 104 фонди загальною 

кількістю 19744 од. зб. 

Робота з перевірки наявності та стану документів проводилась у 

відповідності до Плану заходів до Програми щодо здійснення контролю за 

наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2015-2019 рр. в архівних 

відділах міських рад перевірено: 38 фондів, загальною кількістю  16906 од.зб. 

  

Архівними установами Чернівецької області були обліковані справи, 

невиявлені в процесі перевіряння наявності і стану справ, та складені списки 

справ, що знаходяться в розшуку. При проведенні перевіряння наявності 

документів проведено вивіряння та уточнення облікових даних.  

          

2.2. Відомості про кількість фондів і частин фондів, що надійшли до 

архіву у звітному році.  

– станом на 01.01.2018 р. надійшло: 1 новий фонд особового 

походження обсягом 119 од.зб./ 2602 документа, 5 частин фондів обсягом  

636 од.зб., (529 од.зб. управлінської документації, 100 од.зб./ 1114 

документів особового походження та 7 од.зб. з кадрових питань); 45 од. обл./ 

32 од.зб. фонодокументів, 30 од.обл./30 од.зб. фотодокументів. 

 – станом на 01.01.2018 р. до архівних відділів та секторів 

райдержадміністрацій надійшло: 140 нових фондів (19 фондів документів 

управлінської документації та 121 фонд – документи з кадрових питань), 111 

частин фондів обсягом 4236 од.зб. управлінської документації та 33385 

документів з кадрових питань. 

– станом на 01.01.2018 р. до архівних відділів міських рад надійшло: 3 

нових фонди, 6 частин фондів обсягом 2360 од.зб. управлінської 

документації та 118 од.зб.  з кадрових питань.  
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2.3. Відомості про кількість виявлених документів історико-

культурної спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів 

іноземного походження, що стосуються історії України. 

 

В архіві університету ім. Леопольда-Франца м. Інсбрук (Австрія) 

виявлено анкети/витяги з книг реєстрації актів цивільного стану студентів 

університету, українців за походженням – вихідців з Галичини (Україна) за 

1940 – 1950 роки в кількості понад 30 анкет. 

Анкети сформовані у справи кількістю у 120-150 арк.  

Справи знаходяться в упорядкованому стані, фізичний стан документів 

задовільний, довідковий апарат не створено. 
 
У цьому ж архіві виявлено документ – список викладачів і професорів 

Чернівецького університету, німців за національністю, які були розподілені на 
викладацьку роботу в університет м. Інсбрука, вищі навчальні заклади Відня, 
Праги тощо. 

 

3. Створення та розвиток науково-довідкового апарату до 

документів Національного архівного фонду. 

3.1. Назви найважливіших фондів, в яких проведено описання 

документів, удосконалення та перероблення описів, каталогізація. 

Держархівом області з метою підвищення інформаційно-пошукового 

рівня опису, складання необхідного довідкового апарату до опису проведено 

удосконалення  рукописних описів дорадянського періоду –  3261 од.зб. 

Удосконалені  наступні описи   фондів:  

        Ф. 129 Сторожинецький повітовий трибунал оп. 1, 4.  

      Ф. 260 Початкова жіноча школа № 18 «Єлена Попович Логотеті» по вул. 

Єпископа Хереску м. Чернівці оп. 2,  3.  

       Відповідно до рекомендацій Державної архівної служби щодо 

вилучення документів з особового складу з документів НАФ з фондів 

партійних органів, проведено удосконалення 900 од. зб. фонду  П-12 

Вашківський районний комітет Компартії України, м. Вашківці 

Вашківецького району Чернівецьклї області, 15 описів. 

Відповідно до Перспективного плану науково-технічного опрацювання 

документів у фондах держархіву Чернівецької області за 2017 р. проведено 

описування 455 од. зб. управлінської документації періодів Австро-Угорщини 

та Королівської Румунії (німецькою та румунською мовами). 

  Державним архівом Чернівецької області у 2017 році були описані 

документи двох фондів особового походження, а саме: 119 од.зб./2602 док. 

фонду «О. Пулинець – науковець, викладач Чернівецького національного 

університету ім. Ю. Федьковича», 100 од.зб./1114 док. фонду «Кандидат 

філологічних наук – О. Романець». 

Відповідно до методичних рекомендацій Держкомархіву України 

“Фондування документів НАФ” (2009) продовжується робота з 

перефондування документів органів державної влади, місцевого 
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самоврядування у зв’язку зі змінами конституційних основ держави.  

Архівними відділами та секторами райдержадміністрацій виконаний 

комплекс робіт з удосконалення та перероблення описів – 5596 од.зб., 

архівними відділами міських рад  - 750 од.зб. 

 

3.2. Назви довідково-інформаційних видань, підготовка яких прово-

дилася у звітному році; етапи роботи з підготовки видань у звітному 

році. 

Тривала робота з підготовки матеріалів до ІІ тому Путівника по фондам 

держархіву радянського періоду. Написані історичні довідки на 3,42 друк. 

арк., виявлено відомостей за 1127 справами (складено 48 анотацій на 57 арк.). 

У 2017 році виданий спеціальний довідник «Особові фонди і колекції 

Державного архіву Чернівецької області» (100 екз.). 

 

3.3. Впровадження в архіві автоматизованих інформаційно-пошуко-

вих систем. 

 Створена електронна версія фондового каталогу на всі фонди 

держархіву – 4134, внесена інформація на 5 частин фондів, які надійшли 

протягом 2017 р. 

 

4. Формування Національного архівного фонду. Експертиза 

цінності документів. Організація зберігання документів НАФ в архівних 

підрозділах підприємств, установ і організацій. 

 

4.1. Кількість погоджених ЕПК держархіву Чернівецької області 

 

 У 2017 році держархівом області на ЕПК було погоджено: 

 Поданих держархівом області 

 - положень про архівні підрозділи – 45 (з них юридичних осіб списку 

№ 1 – 45); 

 - положень про експертну комісію – 45 (з них юридичних осіб списку 

№ 1 – 45); 

 - інструкцій з діловодства – 15 (з них юридичних осіб списку № 1 – 15); 

 - номенклатур справ – 43 (з них юридичних осіб списку № 1 – 40). 

 Архівні відділи та сектори райдержадміністрацій подали на 

погодження 

- положень про архівні підрозділи – 123 (з них юридичних осіб списку 

№ 1 –117); 

 - положень про експертну комісію – 102 (з них юридичних осіб списку 

№ 1 – 102); 

 - інструкцій з діловодства – 30 (з них юридичних осіб списку № 1 – 30); 

 - номенклатур справ – 78 (з них юридичних осіб списку № 1 – 78). 

 Архівні відділи міських рад подали на погодження 
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- положень про архівні підрозділи – 2 (з них юридичних осіб списку № 

1 – 2); 

 - положень про експертну комісію – 2 (з них юридичних осіб списку № 

1 – 2); 

 - інструкцій з діловодства – 2 (з них юридичних осіб списку № 1 – 1); 

 - номенклатур справ – 7 (з них юридичних осіб списку № 1 – 7). 

 

4.2. Кількість здійснених комплексних, тематичних та 

контрольних перевірок роботи з документами в установах, організаціях і 

підприємствах. 

Протягом 2017 року держархівом Чернівецької області було проведено: 

- 26 комплексних перевірок; 

- 10 тематичних перевірок; 

- 27 контрольних перевірок. 

  Архівними відділами та секторами райдержадміністрацій проведено: 

- 48 комплексних, 

- 20 тематичних, 

- 15 контрольних перевірок.   

Архівними відділами міських рад проведено:  

- 9 комплексних, 

- 1 тематична, 

- 1 контрольна перевірка. 

 

4.4. Проведення нарад, семінарів із працівниками діловодних служб і 

архівних підрозділів, їхня тематика.  

Протягом 2017 року працівниками держархіву області проведено 4 

семінари, а саме: 

для відповідальних за діловодства та архівний підрозділ юридичних осіб 

списку № 1: 

«Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх 

підготовка до передавання на архівне зберігання»; 

«Впровадження Правил організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах та організаціях» (семінар проводився двічі). 

«Ведення архівної справи в районних та міських судах 

Всього на семінарах були присутні 105 слухачів. 

 

Архівними відділами райдержадміністрацій було проведено 16 

семінарів для секретарів сільських рад, відповідальних за діловодства та 

архів установ, організацій, які знаходяться на території району. Основною 

тематикою семінарів було: “Щодо упорядкування документів в архівних 

підрозділах установ-джерел формування НАФ”, “Формування справ та 

упорядкування документів на підприємствах, в установах та організаціях 
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району”, “Про використання Інструкції діловодства в установах”, 

“Положення про архівні підрозділи та їх експертні комісії в установах 

району”, “Організація діловодства та формування справ в установах, 

підприємствах та організаціях”, “Про забезпечення збереженості документів 

в установах, організаціях та підприємствах, які утворюються в процесі 

діяльності установи”, “Номенклатура справ в установі та формування справ 

відповідно до неї” та ін.  

Всього на семінарах були присутні 484 слухачі. 

Архівними відділами міських рад було проведено 3 семінари. 

Всього на семінарах були присутні 66 слухачів. 

 

Заступник директора держархіву області провела в Чернівецькому 

регіональному центрі підготовки та підвищення кваліфікації органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних 

підприємств, установ, організацій 4 лекції на курсах для секретарів сільських 

рад, для працівників державних установ обласного підпорядкування на теми: 

«Організація ведення діловодства та робота архівного підрозділу в установі. 

Підготовка та передавання справ до державної архівної установи», «Вимоги 

до складання номенклатури справ», «Використання архівних документів в 

архівному підрозділі»;  

Архівними відділами райдержадміністрацій протягом року 

проводилися семінари з підвищення кваліфікації працівників діловодних, 

експертних служб установ, до яких залучалися завідувачі трудових архівів – 

2 семінари.  

 

4.5. Кількість проведених виїзних засідань ЕПК 

 

Протягом 2017 року виїзні засідання ЕПК держархіву області не 

проводилися у зв’язку з відсутністю коштів. 

 

4.6. Проведення оглядів забезпечення збереженості документів НАФ 

Протягом 2017 року огляди забезпечення збереженості документів 

НАФ Державним архівом Чернівецької області не проводились. 

 

5. Використання інформації документів НАФ. 

 

5.1. Тематика інформаційних документів, виставок, радіо-

телепередач, публікацій у пресі, плакатів, альбомів за документами 

архіву. 

 Державним архівом Чернівецької області підготовлено 2 

ініціативні інформації: 

1. Директору Чернівецького художнього музею щодо виявлення в 

документах архіву відомостей про видатного буковинського художника 

Євгена Максимовича та ескізів його робіт з розпису церков Буковини.  
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2. Голові товариства «Український Народний Дім в Чернівцях» 

щодо виявлення в документах архівного фонду «Українського 

студентського товариства «Союз» грамоти Наукового товариства імені 

Шевченка у Львові за підписом Михайла Сергійовича Грушевського 

щодо колективного прийняття товариства «Союз» у його члени.  

Організовано та експоновано 11 виставок архівних документів: 

1. «Соборність українських земель» (експонування з 23 січня 2017 року 

в приміщенні держархіву, за адресою: вул. Небесної Сотні, 20-А, корпус 

№ 1). 

2. «До 175-ї річниці від народження видатного буковинського лікаря, 

мецената і громадського діяча д-ра Володимира Залозецького (1842 - 1898)» 

(експонування з 24 лютого 2017 року в приміщенні держархіву, за адресою: 

пров. Текстильників, 1). 

 3. «До 100 річчя від початку Української революції та створення 

Української Центральної Ради» (експонування з 16 березня 2017 року в 

приміщенні держархіву, за адресою: вул. Небесної Сотні, 20-А, корпус № 1). 
4. «У пам'ять про героїзм та патріотизм наших предків», присвячена 

Дню пам'яті та примирення (експонування з 05 травня 2017 року в 
приміщенні архіву: пров. Текстильників, 1 (корпус № 2) та на офіційному 
веб-сайті держархіву Чернівецької області Web: cv.archives.gov.ua, в рубриці 
«Документальні виставки онлайн»). 

5. Тематичну документальну виставку, присвячену 100-річчю від 
початку створення українських збройних сил (експонування з 16 травня 
2017 року в приміщенні держархіву, за адресою: пров. Текстильників, 1); 

6. «21 рік Конституції незалежної України» (експонування з 23 червня 
2017 року в приміщенні держархіву, за адресою: вул. Небесної Сотні, 20-А, 
корпус № 1). 

7. Тематичну документальну виставку, присвячену 100-річчю від 
створення Генерального Секретаріату Української Центральної Ради, 
першого українського уряду (експонування з 29 червня 2017 року в 
приміщенні держархіву, за адресою: пров. Текстильників, 1). 

8. «Двадцять шоста річниця здобуття Україною незалежності» 
(експонування з 22 серпня 2017 року в приміщенні держархіву, за адресою: 
вул. Небесної Сотні, 20-А, корпус № 1). 

9. Тематичну документальну виставку, присвячену 100-річчю від 

проголошення Української Народної Республіки (експонування з 30 жовтня 

2017 року в приміщенні держархіву, за адресою: пров. Текстильників, 1). 

10. Тематичну документальну виставку, присвячену 100-річчю від 

створення системи архівних установ України та 110-річчю від створення 

Державного архіву Чернівецької області (експонуванняз 01 листопада 

2017 року  в приміщенні архіву: вул. Небесної Сотні, 20-А, (корпус № 1) та на 

офіційному веб-сайті держархіву Чернівецької області в рубриці 

«Документальні виставки онлайн»). 

11. Тематичну документальну виставку, присвячену 150-річчю від 

народження видатного буковинського політика та громадського діяча 



 17 

Миколи Спинула (експонування з 01 грудня 2017 року в приміщенні 

держархіву, за адресою: пров. Текстильників, 1). 

 Підготовлено та записано 1 радіопередачу: 

26 липня 2017 року в ефірі радіостанції «Буковина» Чернівецької 

регіональної дирекції філії Національної телекомпанії України прозвучала 

передача «Акценти» про історію протестантизму на Буковині, присвячена 

500-річчю Реформації.  

Підготовлено та записано 1 телепередачу та 1 телесюжет: 

03 березня 2017 року на телеканалі «Буковина» о 17 год. вийшла в ефір 

телепередача філії Національної телекомпанії України «Чернівецької 

регіональної дирекції», підготовлена за документами архіву та присвячена 

вшануванню пам'яті польських легіонерів, загиблих під час Першої світової 

війни та перепохованих в єзуїтському костелі «Серце Ісуса» (м. Чернівці). 

02 березня 2017 року на телеканалі «ТВА» о 21 год. 30 хв. у випуску 

місцевих новин «Теми дня» було продемонстровано телесюжет, відзнятий на 

спільному заході держархіву та Чернівецького обласного краєзнавчого музею 

із залученням архівних документів, який присвячено 175-річчю від 

народження видатного лікаря-хірурга, мецената і громадського діяча доктора 

Володимира Залозецького.   

Підготовлено 3 статті за документами архіву для періодичної преси: 

1. «Симон Петлюра - ім'я Головного Отамана українських військ», 

присвячену 100-річчю від початку створення українських збройних сил 

(подано для друку в газ. «Буковинське віче»). 

2. «Перша поліція у місті з'явилася 164 роки тому», опубліковано в 

рубриці «Історія» газети «Погляд» від 10.08.2017 № 32 (896), с. 20. 

3. «Мовою архівних документів про голод 1946 – 1947 рр.», 

підготовлено спільно з відділом зберігання, обліку документів та довідкового 

апарату та опубліковано в румуномовній газеті «Gazeta de Herza» від 

24.11.2017 № 47 (1271). 

Підготовлено 2 статті за документами архіву для наукових журналів: 

1.  «Особовий фонд М. Г. Івасюка у Державному архіві 

Чернівецької області (до 100-річчя від народження українського 

письменника, фольклориста, науковця та культурно-громадського діяча)», 

подана для друку в науково-практичному журналі «Архіви України». 

2. «Чернівецька євангельська релігійна громада як складова 

релігійної палітри Буковини: становлення, розвиток, значення у культурному 

розмаїтті регіону», подана для друку в українсько-румунському науковому 

журналі "Актуальні питання суспільних наук та історії медицини". 

Архівними відділами та секторами  райдержадміністрацій підготовлено 

підготовлено 28 ініціативних інформацій зацікавленим установам: про 

перейменування вулиць; про утворення або ліквідацію організацій; про 

перейменування сільських рад; про відкриття шкіл; про передачу приміщень  

у користування та інш.  

 Експоновано 17 виставок архівних документів.  
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Архівний відділ Чернівецької міської ради підготував та експонував 1 

виставку архівних документів до Дня міста Чернівці. 

Архівними відділами та секторами райдержадміністрацій підготовлено 

3 радіопередачі. 

  

Архівними відділами міських рад  радіопередачі не планувалися. 

Архівними відділами райдержадміністрацій в місцевій пресі 

надруковано 26 публікацій та 24 публікації на офіційних веб-сайтах 

райдержадміністрацій.  

 

5.2. Тематика зустрічей із громадськістю, вечорів, лекцій, екскурсій; 

інших форм використання інформації документів НАФ, які були здійснені 

у звітному році. 

У 2017 році у держархіві Чернівецької області проводилася робота, 

направлена на продовження співпраці держархіву з інститутами 

громадянського суспільства:  

02 березня 2017 року в приміщенні Чернівецького обласного 

краєзнавчого музею (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 28) організовано та 

проведено спільний захід держархіву з науково-експозиційним відділом 

археології, середніх віків і нової історії Чернівецького обласного 

краєзнавчого музею «День архівного документу», присвячений 175-річчю від 

народження видатного лікаря-хірурга, мецената і громадського діяча доктора 

Володимира Залозецького. Учасники заходу – учні Чернівецького ліцею № 3 

медичного профілю Чернівецької міської ради (базової школи Буковинського 

Державного медичного університету). 

28 квітня 2017 року в приміщенні Чернівецького обласного 

художнього музею (м. Чернівці, Центральна площа, 10) організовано та 

проведено спільний захід з одноденним експонуванням архівних документів, 

присвячений 160-річчю від народження видатного буковинського художника 

Євгена Максимовича. 

28 травня 2017 року у румунському центрі «Eudoxiu Hurmuzachi» (м. 

Чернівці) відбулася міжнародна конференція з нагоди відзначення 90-річчя 

від дня смерті видатного буковинського вченого Дімітрія Дана. З доповіддю 

на тему: «Дімітріє Дан – священик, громадський діяч, історик і етнограф в 

документах Державного архіву Чернівецької області» виступила заступник 

начальника відділу зберігання, обліку документів та довідкового апарату 

держархіву Гуцу М. М. 

 Крім цього, держархівом у звітному періоді організовано та проведено 

9 екскурсій по архіву: 

1. 29 березня 2017 року в приміщенні держархіву, за адресою: 

пров. Текстильників, 1 (корпус № 2) для студентів групи 415 факультету 

педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ ім.  Ю. Федьковича у 

супроводі к.і.н., доцента кафедри соціальної роботи та соціального 

управління Шманька О. В. (12 осіб) проведено оглядову екскурсію.  
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2. 11 квітня 2017 року в приміщенні держархіву, за адресою: 

пров. Текстильників, 1 (корпус № 2) для студентів ІІІ-го курсу 

спеціальності «Туристичне обслуговування» відділення Інформаційних 

технологій, фінансів, маркетингу, туризму Чернівецького 

індустріального коледжу (20 осіб) проведено оглядову екскурсію.  

3. 10 травня 2017 року в приміщенні держархіву, за адресою: 

пров. Текстильників, 1 (корпус № 2) для членів організації «Чеської 

інформаційної групи», яка займається співдружністю працівників 

архівів, бібліотекарів, фотографів, що працюють у різних архівних 

установах Чеської Республіки, було проведено екскурсію, протягом якої 

відбулося ознайомлення зі складом та змістом документів держархіву 

Чернівецької області, обговорювалося питання доступності до архівних 

фондів, наявність та різновид довідкового апарату, питання реставрації 

документів. Кількість учасників екскурсії – 45 осіб. 

4. 11 травня 2017 року в приміщенні держархіву, за адресою:  

пров. Текстильників, 1 (корпус № 2) в рамках німецько-українського 

проекту «Цифрова типографія мультикуртурної Буковини» проведено 

оглядову екскурсію по архіву для групи учасників проекту під 

керівництвом д-ра Маркуса Вінклера та проф. Штеффена Гьоне 

(м. Веймар, Німеччина). Кількість учасників екскурсії – 19 осіб. 

5. 18 травня 2017 року в приміщенні держархіву, за адресою: 

пров. Текстильників, 1 (корпус № 2) для групи доцентів, студентів 

Карлового університету (м. Прага, Чехія) під керівництвом д-ра Зденека 

Гожди було проведено оглядову екскурсію, під час якої відбулося 

ознайомлення зі складом та змістом документів держархіву Чернівецької 

області, окрема частина екскурсії була присвячена документам з історії 

чехів на Буковині.  Кількість учасників екскурсії – 32 особи. 

6. 27 червня 2017 року в приміщенні держархіву, за адресою: 

пров. Текстильників, 1 (корпус № 2) для студентів ІІІ-го курсу 

спеціальності «Історія» факультету історії, політології та міжнародних 

відносин ЧНУ ім. Ю. Федьковича у супроводі к.і.н. Піддубного І. А.  (21 

особа) проведено оглядову екскурсію. 

 7. 08 вересня 2017 року в приміщенні держархіву для групи 

студентів-істориків (19 осіб) з університету м. Аугсбург (Німеччина) у 

супроводі професора з питань транснаціональних відносин між Німеччиною 

та Східною Європою та наукового керівника  “Інституту Буковинознавства” 

в м. Аугсгбург Марен Рьоґер, разом із професором Ґюнтером Кроненбіттером 

(в.о. завідувача кафедри європейської етнології в університеті м. Аугсбург) в 

рамках німецько-українського проекту «Цифрова типографія 

мультикуртурної Буковини» проведено оглядову екскурсію по архіву .  

 8. 21 листопада 2017 року в приміщенні держархіву Чернівецької 

області (м. Чернівці, пров.Текстильників, 1) було організовано та проведено 

екскурсію для групи студентів 2 курсу спеціальності «Документознавство» 

факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича. 
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 Екскурсія була присвячена огляду документів з історії становлення, 

розвитку та діяльності регіонального архіву, приурочена до 100-річчя від 

створення системи архівних установ України та 110-річчя від створення 

Державного архіву Чернівецької області.  

Екскурсія проведена в рамках вивчення студентами ЧНУ курсу 

«Архівна справа». 

 9. 22 листопада 2017 року в приміщенні держархіву Чернівецької 

області (м. Чернівці, пров.Текстильників, 1) з метою вшанування подвигу 

учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні 

Державний архів Чернівецької області організував та провів захід з 

громадськістю, спрямований на патріотичне виховання молоді, зокрема 

тематичну годину спілкування «Україна – територія гідності і свободи».  

Було організовано та проведено екскурсію для групи студентів-магістрантів 

кафедри екології та біомоніторингу 6 курсу навчання Інституту біології, хімії 

та біоресурсів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. 

 

5.3. Найцікавіша тематика досліджень, які проводилися користу-

вачами у читальному залі архіву; інформація про іноземних користувачів. 

 
У читальних залах держархіву області протягом 2017 року працювало 

176 користувачів, з них 26 – іноземні дослідники з Австрії, Ізраїлю, Італії, 
Казахстану, Канади, Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії, Росії та США.  

Найбільша кількість досліджень припадає на вивчення історії 

населених пунктів, створення та діяльності установ, відкриття культурно-

освітніх закладів та культових споруд, архітектурно-містобудівної спадщини 

Чернівців, виявлення нових документів про видатних осіб, що жили і 

творили в краї, дослідження свого родоводу.  

55 користувачів займалися дослідженням родоводу, в тому числі 22 

іноземці. 

 До найцікавіших тематик пропонуємо віднести наступні: 

1. Історія вірменської діаспори в Україні від початків ХІ ст. до ХХ ст. 

2. Історія старообрядництва на Буковині (1825 – 1917 рр.) 

3. Радянські військові мобілізації 1940 – 1945 рр. в Західній Україні. 

4. Розвиток системи охорони здоров'я Буковини кінця ХVIII – 1940 рр. 

5. Юрій Федькович у спогадах сучасників. 

6. Історичний розвиток ознак національного романтизму в архітектурі 

споруд України кінця ХIХ – початку ХХІ ст. 

7. Грошовий обіг в Україні у– на поч. ХХ ст. 

8. Фінансова політика Російської імперії та окупованих територій 

Галичини і Буковини у період Першої світової війни (1914 – 1918 рр.). 

9. Два століття служіння Богові і науці: УГКЦ на Буковині (ХVIII – 

ХІХ ст.). 

10. Політичний розвиток Румунії в міжвоєнний період. Економічна 

та політична ситуація Буковини у 1920 – 1930 рр. 
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Серед тематик досліджень іноземних користувачів привертають увагу 

наступні: 

1. Судові переслідування членів юденратів 1940 – 1980 рр. 

2. Націоналізація банку у 1940 році. 

3. Депортації 1942 року з Чернівців до Трансністрії. 

4. Діяльність членів Наукового товариства ім. Шевченка та товариства 

«Просвіта» в контексті Австро-Угорської імперії 1868 – 1918 рр. 

5. Збір матеріалів для підготовки документального фільму про Зельму 

Меербаум-Айзінгер. 

 

5.4. Кількість виданих од. зб., якими користувались у читальному залі. 

   

Користувачам читальних залів Державного архіву Чернівецької області 

протягом 2017 року було видано: 4659 од. зб. документів на паперовій 

основі; 222 од.зб. науково-довідкової бібліотеки; 1851 од.зб. довідкового 

апарату (описи). 

Користувачам в архівних відділах та  секторах райдержадміністрацій 

було видано 1226 од.зб., в архівних відділах міських рад – 50 од.зб. 

 

5.5. Назви збірників документів, над підготовкою яких працював 

архів; етапи виконаних робіт у звітному році. 

 

«Події Другої світової війни в документах Державного архіву 

Чернівецької області (1939 - 1945)» (збірник документів, початкова назва: 

Події Великої вітчизняної війни в документах Державного архіву 

Чернівецької області (1941 - 1944).  

Роботу з підготовки збірника розпочато архівом у 2014 році. Відповідно 

проведеної роботи до збірника віднесено загалом 184 архівних документа, з 

яких 108 документів на паперовій основі за 1939 – 1945 рр. та 76 

фотодокументів (з анотаціями до них). Документи розподілені за шістьма 

розділами збірника. 

У зв’язку зі зміною хронологічних меж збірника у 2016 році проведено 

додаткове виявлення документів за 1939 – 1940 рр., травень – вересень 

1945 року. Здійснено переклад ново виявлених документів з німецької, 

румунської та російської мов, їх комп'ютерний набір та археографічну 

обробку; укладено Список документів, матеріалів науково-довідкової 

бібліотеки та фотодокументів Державного архіву Чернівецької області, 

розміщених у збірнику документів «Події Другої світової війни в документах 

Державного архіву Чернівецької області (1939 - 1945)». Обсяг збірника від 

запланованих 8 друк. аркушів зріс до 11 друк. аркушів.  

У зв'язку із збільшенням обсягу видання, необхідності укладання 

передмови, іменного та географічного покажчиків, проведення його 

рецензування роботу з підготовки видання продовжено у 2017 році. 
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Крім вищевикладеного архіву необхідно здійснити редагування, верстку, 

підготовку оригінал-макету. Відсоток підготовки збірника документів 

оцінюється у 93%.  

У зв'язку з необхідністю доопрацювання збірника документів та з огляду 

на доцільність завершення підготовки до 75-ї річниці завершення Другої 

світової війни, підготувати видання до друку планується у 2020 році. 

5.6. Хід виконання роботи з розсекречування документів НАФ. 

 Станом на 01.01.2018 р. всі архівні документи держархіву Чернівецької 

області, датовані до 1991 року включно, знаходяться на загальному 

зберіганні. 

 

5.7. Заходи, вжиті на виконання доручень Уряду, спрямованих на 

поліпшення організації роботи із зверненнями громадян у напрямку 

активізації роботи з соціального захисту, заходи, вжиті архівом для 

поліпшення роботи із зверненнями громадян (наявність баз даних, 

надання консультацій і роз’яснень з найбільш актуальних питань, що 

порушуються громадянами у зверненнях на сторінках ЗМІ, 

запровадження консультативних веб-сторінок “Звернення громадян” на 

офіційних веб-порталах, ведення інформаційно-пошукових систем обліку 

звернень громадян і контролю за вирішенням порушених у них питань). 

Державний архів Чернівецької області застосовує первинну та вторинну 

документальну інформацію для задоволення інформаційних потреб 

юридичних та фізичних осіб. Робота із зверненнями громадян в держархіві 

покладена на відділ використання інформації документів та ведеться 

відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про звернення 

громадян», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу 

Президента України від 07.02.2008  № 109 «Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення 

до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858 «Про затвердження 

Класифікатора звернень громадян», «Інструкції з діловодства за зверненнями 

громадян у Державному архіві Чернівецької області», затвердженої наказом 

директора держархіву від 12.09.2013 № 106, Порядку організації та 

проведення особистого прийому громадян у Державному архіві Чернівецької 

області та Порядку виконання запитів у Державному архіві Чернівецької 

області (наказ держархіву від 22.09.2017 № 70). 

Особистий прийом громадян здійснюється в держархіві на підставі та з 

дотриманням Порядку організації та проведення особистого прийому 

громадян у Державному архіві Чернівецької області (наказ держархіву від 

22.09.2017 № 70). Дотримується Графік проведення особистого прийому 

громадян керівництвом держархіву Чернівецької області (наказ держархіву 

від 03.10.2017 № 72).  

У звітному періоді здійснено 6 виїзних прийомів громадян 

керівництвом архіву:  
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26 квітня 2017 року заступник директора Державного архіву 

Чернівецької області Виклюк Світлана Анатоліївна провела особистий 

прийом громадян в приміщенні архівного сектору Хотинської 

райдержадміністрації.  

30 травня 2017 року заступник директора Державного архіву 

Чернівецької області Виклюк Світлана Анатоліївна провела особистий 

прийом громадян в приміщенні архівного відділу Глибоцької районної 

державної адміністрації та в Об'єднаному трудовому архіві територіальних 

громад селища та сіл Глибоцького району.  

15 червня 2017 року заступник директора Державного архіву 

Чернівецької області Виклюк Світлана Анатоліївна провела особистий 

прийом громадян в приміщенні архівного відділу Кіцманської районної 

державної адміністрації. 

25 липня 2017 року заступник директора Державного архіву 

Чернівецької області Виклюк Світлана Анатоліївна провела особистий 

прийом громадян в приміщенні архівного сектору Заставнівської 

райдержадміністрації.  

12 липня 2017 року заступник директора Державного архіву 

Чернівецької області Виклюк Світлана Анатоліївна провела особистий 

прийом громадян в приміщенні архівного відділу Сокирянської районної 

державної адміністрації.  

12 жовтня 2017 року заступник директора Державного архіву 

Чернівецької області Виклюк Світлана Анатоліївна провела особистий 

прийом громадян в приміщенні архівного відділу Вижницької районної 

державної адміністрації. 

Питання, з якими жителі районів зверталися до керівництва 

держархіву, стосувалися реорганізації колективних господарств району, 

приватизації земельних ділянок та встановлення мінімумів вихододнів 

колгоспників.  

Систематично проводиться перевірка стану організації роботи із 

зверненнями громадян двічі на рік питання про стан роботи із зверненнями 

громадян заслуховується і обговорюється на засіданнях колегії архіву. У 

2017 році це питання «Про стан організації роботи із зверненнями громадян у 

Державному архіві Чернівецької області та державних архівних установах 

області у 2016 році» заслухане і обговорене на засіданні колегії держархіву 

(Протокол № 1 від 18.01.2017). Вирішено визнати стан організації цієї роботи 

задовільним; надалі постійно вживати заходи, направлені на поліпшення 

організації роботи зі зверненнями громадян, забезпечувати першочерговий 

розгляд запитів громадян пільгових категорій; дотримуватися вимог 

Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового 

характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства 

(спільний наказ Міністерства юстиції України та Міністерства закордонних 

справ України від 21.09.2015 № 1786/5/272). 
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Інформування керівництва держархіву з цього питання здійснюється 

систематично: щомісячно, до 5 числа кожного наступного місяця заступнику 

директора подається довідка про стан виконання звернень та запитів. 

Щокварталу держархів подає інформацію за Класифікатором звернень 

громадян до Відділу роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної 

інформації апарату Чернівецької облдержадміністрації, та щомісячно 

інформацію про стан розгляду звернень, на виконання доручення голови 

облдержадміністрації від 14.05.2014 № 69-В. 

Всього за 2017 рік до архіву надійшло 5010 звернень, з них: 1885 

соціально-правового характеру. 

2669 звернень були подані на особистому прийомі.  

Кількість виконаних звернень становить 5004, в тому числі 1879 – 

соціально-правового характеру.  

У результаті розгляду звернень архівом було наведено 6337 архівних 

довідок, копій, витягів (79% позитивних) та відповідей (в тому числі 734 

негативних відповідей та 430 відповідей про відсутність документів в архіві 

та з рекомендаціями про їх місцезнаходження). 

 Кількість наведених архівом довідок перевищує кількість звернень, що 

надійшли, тому що громадяни, в окремих зверненнях, порушують кілька 

питань і можуть отримати внаслідок розгляду звернення більше, ніж одну 

довідку. 

За тематикою звернення розподіляються наступним чином 

– за актами цивільного стану – 3054 (61%)  

– про розмір заробітної плати – 856 (17%)  

– про трудовий стаж – 472 (9,5%), в тому числі 56 довідок щодо 

підтвердження трудового стажу для призначення пенсій на пільгових 

умовах або за вислугу років 

– про громадянський стан – 419 (8,5%) 

– майнові – 74 (1,5%) 

– тематичні – 55 (1%) 

– генеалогічні – 16 (0,3%) 

– інші (освіта та навчання, нагородження, обрання депутатом, 

засудження, вислання, здача держпоставок для потреб фронту у 1944 – 1945 

рр. та ін.) – 64 (1,2%). 

Приклади конкретних заходів щодо поліпшення організації роботи зі 

зверненнями громадян: 

1. З січня 2013 року в архіві функціонує телефон «гарячої лінії». 

Розроблено та затверджено Порядок ведення обліку та розгляду звернень 

громадян за телефоном «гарячої лінії» в держархіві Чернівецької області 

(наказ держархіву від 11 квітня 2013 № 49) 

2. Організовано діяльність громадської приймальні з надання 

безоплатної первинної правової допомоги, що належить до компетенції 

держархіву та затверджено Графік прийому приймальні; 

3. У звітному періоді було здійснено шість виїзних прийомів громадян 

керівництвом архіву; 
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4. 05 січня 2017 року в приміщенні держархіву Чернівецької області 

(вул Небесної Сотні, 20-А (корпус № 1) представниками Головного 

управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області було 

проведено «круглий стіл» з працівниками відділу використання інформації 

документів держархіву. Мета заходу – плідна співпраця обох сторін, 

спрямована на підвищення якості надання послуг громадянам щодо збору і 

підготовки необхідних підтверджуючих документів про стаж та заробітну 

плату колишніх працівників нині ліквідованих підприємств і, як наслідок, 

своєчасну та в повному обсязі реалізацію конституційних прав громадян на 

пенсійне забезпечення. 

5. З метою інформування суспільства щодо складу, змісту та 

доступу до документів НАФ, які зберігаються в держархіві Чернівецької 

області, заступник директора держархіву Виклюк С. А. надала інтерв'ю для 

місцевого часопису «Погляд», яке було опубліковане під назвою «Буковинці 

частіше вивчають свій родовід» (№ 16 (880) від 20.04.2017, с. 7). 

6. Здійснено оновлення веб-сайту держархіву області з метою 

упорядкування наявної інформації щодо надання послуг: рубрика «Звернення 

громадян» систематизована та містить наступну інформацію – нормативно-

правові акти, графік прийому громадян, графік роботи «Гарячої лінії», графік 

роботи «Громадської приймальні», пропонує громадянам можливість 

завантаження заяви, містить інформацію про соціально-правові запити та 

запити, що виконуються архівом на платній основі, а також інформацію про 

стан роботи із зверненнями громадян у держархіві та відомості про 

місцезнаходження документів ліквідованих та реорганізованих підприємств, 

установ та організацій. 

 

5.8. Кількість запитів щодо підтвердження трудового стажу для 

призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років. 

Державний архів Чернівецької області повідомляє про те, що за 2017 

рік працівниками архіву було наведено всього 472 довідки про підтвердження 

трудового стажу, в тому числі 55 довідок про підтвердження трудового стажу 

для призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років. 

 

5.9. Копії міжнародних договорів про співробітництво з архівними 

установами та іншими організаціями іноземних держав, укладені 

упродовж року. 

Протягом 2017 року держархів Чернівецької області не укладав 

міжнародні договори про співробітництво з архівними установами та іншими 

організаціями іноземних держав. 

 

5.10. Виконання зобов’язань за діючими міжнародними договорами 

про співробітництво в галузі архівної справи. 
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У 2017 році держархів Чернівецької області не співпрацював з 

організаціями за діючими міжнародними договорами. 

 

5.11. Службові відрядження за кордон, проведені міжнародні 

зустрічі, переговори та участь у міжнародних конференціях, семінарах 

та інших заходах, що здійснювалися у рамках міжнародного 

співробітництва упродовж року (поточного року/звітного періоду). 

 

Службові відрядження за кордон: 

З метою забезпечення участі у заходах з нагоди святкування 20-ї 

річниці підписання Меморандуму про партнерство між Чернівецькою 

обласною державною адміністрацією (Україна), Радою депутатів округу 

Швабія (Німеччина), Сучавською повітовою радою (Румунія), начальник 

відділу використання інформації документів держархіву Чернівецької області 

Масіян Н. Б. була членом делегації Чернівецької області та перебувала у 

відрядженні з 01 по 05 травня 2017 року в м. Аугсбург (Німеччина) на 

підставі розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 25 

квітня 2017 року № 309-р. 

 Організація та проведення екскурсій, здійснених в рамках 

міжнародного співробітництва: 

1. 10 травня 2017 року екскурсія, проведена в приміщенні 

держархіву, за адресою: пров. Текстильників, 1 (корпус № 2) для членів 

організації «Чеської інформаційної групи», яка займається 

співдружністю працівників архівів, бібліотекарів, фотографів, що 

працюють у різних архівних установах Чеської Республіки, було 

проведено екскурсію, протягом якої відбулося ознайомлення зі складом 

та змістом документів держархіву Чернівецької області, обговорювалося 

питання доступності до архівних фондів, наявність та різновид 

довідкового апарату, питання реставрації документів. Кількість 

учасників екскурсії – 45 осіб. 

2. 11 травня 2017 року екскурсія, проведена в приміщенні 

держархіву, за адресою: пров. Текстильників, 1 (корпус № 2) в рамках 

німецько-українського проекту «Цифрова типографія мультикуртурної 

Буковини» проведено оглядову екскурсію по архіву для групи учасників 

проекту під керівництвом д-ра Маркуса Вінклера та проф. Штеффена 

Гьоне (м. Веймар, Німеччина). Кількість учасників екскурсії – 19 осіб. 

3. 18 травня 2017 року екскурсія, проведена в приміщенні 

держархіву, за адресою: пров. Текстильників, 1 (корпус № 2) для групи 

доцентів, студентів Карлового університету (м.  Прага, Чехія) під 

керівництвом д-ра Зденека Гожди було проведено оглядову екскурсію, 

під час якої відбулося ознайомлення зі складом та змістом документів 

держархіву Чернівецької області, окрема частина екскурсії була 

присвячена документам з історії чехів на Буковині.  Кількість учасників 

екскурсії – 32 особи. 
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 4. 08 вересня 2017 року екскурсія, проведена в приміщенні 

держархіву для групи студентів-істориків (19 осіб) з університету 

м. Аугсбург (Німеччина) у супроводі професора з питань транснаціональних 

відносин між Німеччиною та Східною Європою та наукового керівника  

“Інституту Буковинознавства” в м. Аугсгбург Марен Рьоґер, разом із 

професором Ґюнтером Кроненбіттером (в.о. завідувача кафедри європейської 

етнології в університеті м. Аугсбург) в рамках німецько-українського 

проекту «Цифрова типографія мультикуртурної Буковини» проведено 

оглядову екскурсію по архіву.  

 

Участь у міжнародній конференції: 

28 травня 2017 року у румунському центрі «Eudoxiu Hurmuzachi» 

(м. Чернівці) відбулася міжнародна конференція з нагоди відзначення 90-

річчя від дня смерті видатного буковинського вченого Дімітрія Дана. 

Державний архів прийняв участь у зазначеній конференції з доповіддю на 

тему: «Дімітріє Дан – священик, громадський діяч, історик і етнограф в 

документах Державного архіву Чернівецької області». 

 

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. 

Державний архів Чернівецької області у 2017 році співпрацював з 

наступними засобами масової інформації області: Чернівецькою 

регіональною дирекцією Національної телерадіокомпанії України, місцевими 

часописами «Буковинське Віче», «Погляд», «Gazeta de Herza». 

У звітному періоді архівом було проведено наступну роботу у 

співпраці зі ЗМІ: 

Підготовлено та записано 1 радіопередачу: 

26 липня 2017 року в ефірі радіостанції «Буковина» Чернівецької 

регіональної дирекції філії Національної телекомпанії України прозвучала 

передача «Акценти» про історію протестантизму на Буковині, присвячена 

500-річчю Реформації. Передача підготовлена начальником відділу 

держархіву Н.Б. Масіян. 

 Підготовлено та записано 1 телепередачу та 1 телесюжет: 

03 березня 2017 року на телеканалі «Буковина» о 17 год. вийшла в ефір 

телепередача філії Національної телекомпанії України «Чернівецької 

регіональної дирекції», підготовлена за документами архіву та присвячена 

вшануванню пам'яті польських легіонерів, загиблих під час Першої світової 

війни та перепохованих в єзуїтському костелі «Серце Ісуса» (м. Чернівці). 

02 березня 2017 року на телеканалі «ТВА» о 21 год. 30 хв. у випуску 

місцевих новин «Теми дня» було продемонстровано телесюжет, відзнятий на 

спільному заході держархіву та Чернівецького обласного краєзнавчого музею 

із залученням архівних документів, який присвячено 175-річчю від 
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народження видатного лікаря-хірурга, мецената і громадського діяча доктора 

Володимира Залозецького.   

Підготовлено 3 статті за документами архіву для періодичної преси: 

1. «Симон Петлюра - ім'я Головного Отамана українських військ», 

присвячену 100-річчю від початку створення українських збройних сил 

(подано для друку в газ. «Буковинське віче»). 

2. «Перша поліція у місті з'явилася 164 роки тому», опубліковано в 

рубриці «Історія» газети «Погляд» від 10.08.2017 № 32 (896), с. 20. 

3. «Мовою архівних документів про голод 1946 – 1947 рр.», 

підготовлено спільно з відділом зберігання, обліку документів та довідкового 

апарату та опубліковано в румуномовній газеті «Gazeta de Herza» від 

24.11.2017 № 47 (1271). 

 Підготовлено 2 статті за документами архіву для наукових 

журналів: 

3.  «Особовий фонд М. Г. Івасюка у Державному архіві 

Чернівецької області (до 100-річчя від народження українського 

письменника, фольклориста, науковця та культурно-громадського діяча)», 

подана для друку в науково-практичному журналі «Архіви України». 

4. «Чернівецька євангельська релігійна громада як складова 

релігійної палітри Буковини: становлення, розвиток, значення у культурному 

розмаїтті регіону», подана для друку в українсько-румунському науковому 

журналі "Актуальні питання суспільних наук та історії медицини". 

Архівними відділами райдержадміністрацій в місцевій пресі 

надруковано 26 публікацій та 24 публікації на офіційних веб-сайтах 

райдержадміністрацій.  

 

5.13. Кількість та тематичний перелік запитів, що виконуються  

на платній основі. 

 

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про Національний архівний фонд і 

архівні установи» від 24 грудня 1993 року № 3815-ХІІ (зі змінами), Постанови 

Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року № 639 «Про затвердження 

переліку платних послуг, які можуть надаватись архівними установами, що 

утримуються за рахунок бюджетних коштів», Переліку запитів, які 

виконуються державними архівними установами на платній основі, 

затвердженого наказом Державного Комітету архівів України від 14 березня 

2006 року № 32, Правил роботи архівних установ України, затверджених 

наказом Міністерства юстиції України від 08 квітня 2013 року № 656/5 та 

зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 року за 

№ 584/23116, п. 53 Положення про Державний архів Чернівецької області, 

затвердженого розпорядженням Чернівецької обласної державної адміністрації 

від 02 листопада 2016 № 757-р, Наказу Державного архіву Чернівецької області 

від 03 серпня 2006 року № 32 «Про затвердження цін на роботи (послуги), які 

надаються державним архівом Чернівецької області», зареєстрованого в 
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Чернівецькому обласному управлінні юстиції 16 серпня 2006 р. за № 43/1822 в 

Державному архіві Чернівецької області передбачено виконання запитів на 

платній основі. 

 Так, протягом 2017 року працівниками архіву на платній основі 

було виконано 23 тематичних та 10 генеалогічних запитів, а також 

наведено 3128 довідок (з них 3054 – за актами цивільного стану) про 

підтвердження спадкових та майнових прав на землю та нерухоме майно, 

про підтвердження родинних зв’язків, в тому числі з метою отримання 

спадщини. 

 

Архівними відділами та секторами  райдержадміністрацій платні довідки 

не надавались.  

Архівними відділами міських рад було виконано – 457 довідок. 

Тематичний перелік запитів: про виділення земельної ділянки 

підприємствам під будівництво об’єктів; оформлення права власності на 

земельні ділянки; надання дозволу на забудову гаражних споруд, зміна 

поштової адреси, назви вулиці. 

 

5.14. Тематика соціально-правових запитів, що переважала у 

поточному році, та прогноз щодо збільшення (зменшення) кількості 

звернень тієї чи іншої тематики у наступному році. 

 

Державний архів Чернівецької області повідомляє про те, що протягом 

2017 року основний бюджет робочого часу відділом використання інформації 

документів був витрачений на довідкову роботу: всього за 2017 рік до архіву 

надійшло 5010 звернень, 2669 звернень були подані на особистому прийомі.  

У звітному періоді надійшло 1885 запитів соціально-правового 

характеру та виконано 1879 таких запитів. За тематикою запити 

розподіляються наступним чином 

1. про розмір заробітної плати – 856 (46 %); 

 2. про трудовий стаж – 472 (31 %), в  тому числі 56 довідок щодо 

підтвердження трудового стажу для призначення пенсій на пільгових 

умовах або за вислугу років; 

3. про громадянський стан – 419 (28 %); 

4. інші (освіта та навчання, нагородження, обрання депутатом, копії 

рішень місцевих виконавчих органів влади та місцевого самоврядування, 

засудження, залишене майно та вимушене переселення, вислання, здача 

держпоставок для потреб фронту у 1944 – 1945 рр. та ін.) – 132 (7 %). 

 

У 2018 році передбачається надходження кількості звернень на рівні 

минулого року, що ж стосується тематики, то прогнозується кількісне 

збільшення звернень громадян за довідками про розмір заробітної плати та 

підтвердження трудового стажу, проте очікується незначне зменшення 

кількості запитів про громадянський стан.  
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До архівних відділів та секторів райдержадміністрацій протягом 2016 

року надійшло 5957 звернень, з них 4558 звернень були подані на особистому 

прийомі, виконано - 5983; до архівних відділів Чернівецької та 

Новодністровської міських рад надійшло 1386 звернень, з них - 436 звернень 

були подані на особистому прийомі, виконано – 1679. 

Враховуючи те, що трудові архіви, які функціонують на території 

області виконують більшу частину запитів про розмір заробітної плати та 

підтвердження трудового стажу, в роботі із зверненнями у працівників 

архівних відділів та секторів райдержадміністрацій та міських рад тематично 

домінували звернення щодо надання витягів з рішень про приватизацію 

землі, виділення або обмін землі, перейменування та реорганізацію колгоспів 

та підприємств, обрання депутатами районних та міських рад, 16% звернень 

стосувались наведення довідок про розмір заробітної плати, 9% звернень 

стосувались наведення довідок про підтвердження трудового стажу, 6% 

звернень стосувались різних питань.  

 

5.15. Кількість користувачів, що працювали у читальних залах за 

генеалогічною тематикою, відсоток негативних відповідей, наявність 

методичних розробок з виконання таких запитів; співпраця з 

генеалогічними товариствами, іншими організаціями. 

 

Державний архів Чернівецької області протягом 2017 року виконав 16 

генеалогічних запитів,  всі з позитивним результатом (0% негативних 

відповідей). Основним джерелом проведення генеалогічних досліджень 

виступають метричні книги, що представлені документами трьох архівних 

фондів за: Ф.-605 "Кишинівська духовна консисторія у справах Хотинського 

повіту" (1784 - 1929), Ф. – 987 "Римо-католицька парафія м. Чернівці" (1776 - 

1878), Ф. -1245 "Книги актів цивільного стану (метричні книги) нинішньої 

Чернівецької області" (1784 - 1940). Внаслідок перебування території 

Чернівецької області за цей період у складі різних держав (Австро-

Угорщина, Королівська Румунія, Російська імперія) та в залежності від 

приналежності до конфесії метричні книги велися старослов’янською, 

старомолдавською, російською, румунською, латинською або німецькою 

мовами, тому під час виконання запитів можуть виникати проблемні ситуації 

з написанням власних імен та прізвищ. Важливим моментом для проведення 

результативного дослідження є повнота складу документів з питання запиту 

та якомога точніша інформація, що подається заявником. Це суттєво звужує 

хронологічні та географічні межі пошуку і допомагає проводити дослідження 

в правильному напрямку.   

У читальних залах Державного архіву Чернівецької області 

протягом звітного періоду працювало 55 дослідників за генеалогічною 

тематикою, в тому числі 22 іноземці. 

 З виконання генеалогічних запитів є в наявності методична 

розробка — "Методичні рекомендації по виконанню запитів 
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генеалогічного характеру в державному архіві  Чернівецької області" 

(2004). 

 У роботі над виконанням генеалогічних запитів архів співпрацює з 

Українською іноземною юридичною колегією, адвокатським об'єднанням 

«Спеціалізована Правнича Колегія». 

 

 

 

В.о. директора Державного  

архіву Чернівецької області             С.А. Виклюк  

       

29.12.2017 
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