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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.
Архівним відділом Чернівецької міської ради підготовлена Програма
створення страхового фонду документації міста Чернівців на 2014 - 2018
роки, яка затверджена рішенням 47 сесії VІ скликання Чернівецької міської
ради від 06.03.2014р. № 1119. Організація виконання цього рішення
покладена на архівний відділ міської ради.
Архівним відділом Чернівецької міської ради підготовлені проекти та
затверджені розпорядження міської ради від 29.04.2014р. № 129-р “Про
затвердження Інструкцій з питань охорони праці та пожежної безпеки в
архівному відділі Чернівецької міської ради” та від 08.07.2014р. № 218-р
“Про затвердження Положення про експертну комісію та складу експертної
комісії при архівному відділі Чернівецької міської ради”.
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 12 червня 2013 року
№ 329/2013 «Про участь державних архівних установ у проведенні у 2014
році в Україні Року учасників бойових дій на території інших держав» та
відповідного наказу Укрдержархіву, держархів Чернівецької області
повідомляє про те, що підготував та з 11 лютого 2014 року експонував
тематичну документальну виставку «Афганістан: героїзм крізь біль і сум»,

2

присвячену 25-й річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки
Афганістан.
На виконання Указу Президента України від 11 квітня 2012 року
№ 257/2012 «Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від
дня народження Тараса Шевченка», постанови Верховної Ради України від 19
червня 2013 року № 340-VII «Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня
народження Тараса Шевченка», наказу Укрдержархіву від 22 липня 2013 року
№ 99 «Про участь державних архівних установ у заходах з підготовки та
відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка» та наказу
держархіву Чернівецької області від 01 листопада 2013 року № 124 «Про
затвердження плану заходів держархіву Чернівецької області з відзначення
200-річчя від дня народження Тараса Шевченка» держархів Чернівецької
області організував та вжив наступних заходів:
1.
Підготував та з 05 березня 2014 року експонував тематичну
документальну виставку «Буковина вшановує Великого Кобзаря»,
присвячену 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.
Виставка експонована в приміщенні держархіву, за адресою: м. Чернівці, вул.
Стасюка, 20-А (корпус № 1)
2.
Підготував та опублікував статтю «Борітеся, брати мої, вам Бог
помагає», присвячену 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича
Шевченка (громадсько-політичний часопис «Буковинське віче», № 8 (2275)
від 20.02.2014, с. 1).
3.
Надав скан-копії виявлених документів та матеріалів науководовідкової бібліотеки держархіву про Т.Г. Шевченка для реалізації проекту
НЦ «Малої академії наук України» щодо створення навчального освітнього
порталу «Тарас Григорович Шевченко».
4.
Підготував та записав телепередачу циклу «Пам'ять», присвячену
Т.Г. Шевченку, яка вийшла в ефір 12 березня 2014 року о 10 год. 25 хв. на
телеканалі «Буковина» Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії.
5. Архівними відділами райдержадміністрацій до 200-річчя від дня
народження Тараса Шевченко підготовлені виставки: “Тарасову славу не
зітруть віки”, “Пишіть і розмовляйте українською, як заповідав
Т.Г.Шевченко”, “Про відзначення роковин та вшанування пам'яті Т.Г.
Шевченко”; “Живе в народові Таросове слово”, “Ми чуємо тебе, Кобзарю,
крізь століття ” (5 виставок).
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 квітня
2014 року № 447-р «Про затвердження плану заходів з підготовки і
відзначення у 2014 році Дня Перемоги» держархів Чернівецької області
організував та вжив наступних заходів:
1. Підготував та з 07 травня 2014 року експонував тематичну
документальну виставку «Роки боротьби і перемог: йшла війна народна...»,
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присвячену 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні (1941 - 1945),
Виставка експонована в приміщенні держархіву, за адресою: м. Чернівці,
вул. Стасюка, 20-А (корпус № 1)
2. Взяв участь у виявленні, оцифруванні та наданні документальної
інформації до видання «Україна. Хроніка визволення: дослідження,
документи, свідчення», яке готується співробітниками Меморіального
комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 –
1945 років», та отримав листа-подяку за надані матеріали.
На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 04 листопада
2013 № 41337/1/1-13 щодо проведення в установленому порядку в органах
виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, державних та
комунальних підприємствах, установах і організаціях інвентаризації
містобудівних, топографо-геодезичних, інших документів, які містять
топографо-геодезичні та картографічні дані, держархів Чернівецької області
повідомляє про те, що протягом квітня – жовтня 2014 року здійснив
проведення інвентаризації (описування згідно форм звітів, розроблених
Держземагенством України) картографічних документів в кількості 303
карти.
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня
2014 року № 592-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та
відзначення 18-ї річниці Конституції України» Державний архів Чернівецької
області підготував та з 26 червня 2014 року експонував в приміщенні архіву,
за адресою: пров. Текстильників, 1 (корпус № 2) тематичну документальну
виставку «18 років Конституції незалежної України», присвячену 18-й річниці
від прийняття Верховною Радою України 28 червня 1996 року Конституції
України.
Постійно діюча експозиція розташована також на офіційному веб-сайті
держархіву Web: http://cv.archives.gov.ua, в рубриці "Документальні виставки
онлайн".
На виконання Указу Президента України від 27 липня 2014 року
№ 608/2014 «Про відзначення 23-ї річниці незалежності України» Державний
архів Чернівецької області підготував та з 21 серпня 2014 року експонував у
приміщенні архіву, за адресою: вул. Стасюка, 20-А (корпус № 1) тематичну
документальну виставку «23 річниця здобуття Україною незалежності».
Постійно діюча експозиція розташована також на офіційному веб-сайті
держархіву Web: http://cv.archives.gov.ua, в рубриці "Документальні виставки
онлайн".
На виконання постанови Верховної Ради України від 1 липня 2014 року
№ 1548–VII «Про відзначення 25-ї річниці створення громадсько-політичної
організації «Народний Рух України за перебудову» Державний архів
Чернівецької області вжив наступних заходів:

4

1. Підготував та з 09 вересня 2014 року експонує в приміщенні архіву, за
адресою: пров. Текстильників, 1 (корпус № 2) тематичну документальну
виставку «З історії створення та діяльності крайової організації «Народний Рух
України за перебудову». Постійно діюча експозиція розташована також на
офіційному веб-сайті держархіву Web: http://cv.archives.gov.ua, в рубриці
"Документальні виставки онлайн".
2. Підготував та записав телепередачу:
10 вересня 2014 року о 10 год. 29 хв. на телеканалі «Буковина»
Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії вийшла в ефір
телепередача «Пам'ять», підготовлена за документами архівного фонду
особового походження «Сандуляк Леонтій Іванович – народний депутат СРСР,
професор, завідувач кафедрою зоології і фізіології Чернівецького
держуніверситету» та присвячена 25-й річниці створення регіонального
відділення громадсько-політичної організації «Народний Рух України за
перебудову», першим головою якого став Сандуляк Л.І.
На виконання Указу Президента України від 29 жовтня 2014 року
№ 830/2014 «Про заходи у зв'язку з Днем пам'яті жертв голодоморів»
Державний архів Чернівецької області підготував та з 20 листопада 2014
року відкрив постійно діючу експозицію на офіційному веб-сайті держархіву
Web: http://cv.archives.gov.ua, в рубриці "Документальні виставки онлайн" під
назвою «Преса Буковини про Голодомор 1932-1933 років в Україні».
Держархівом також підготовлено публікацію «Мовою архівних
документів про голод у Чернівецькій області 1946-1947 рр.», яку розміщено
на офіційному веб-сайті держархіву Web: http://cv.archives.gov.ua, в рубриці
«Наші публікації»
На виконання наказу Укрдержархіву від 29.12.2011 № 141 «Щодо
усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою Палатою України»
держархів Чернівецької області щоквартально подає інформації про
виконання Заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених
Рахунковою Палатою України.
На виконання наказу Укрдержархіву від 28.01.2014 № 15 «Про заходи
щодо посилення стану збереження архівних документів, страхового фонду
документації та підвищення рівня пожежної безпеки в архівних установах,
спеціальних установах СФД, бюджетних установах «Фонд», НДІ,
мікрографії», держархівом області була надана узагальнююча інформація про
приміщення та стан протипожежних засобів держархіву області, архівних
відділів райдержадміністрацій та міських рад від 10.02.2014№ 93.
На виконання листа Укрдержархіву від 07.06.2013 № 01.3/1844 «Про
звіт щодо виконання Державної цільової програми забезпечення пожежної
безпеки на 2012-2015 роки» було підготовлено узагальнюючу інформацію
щодо виділення та використання необхідних коштів на проведення заходів,
передбачених Програмою, протягом першого півріччя 2014 року. (вих. № 382
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від 27.06.2014).
На виконання листа Укрдержархіву від 17.04.2014 № 02.1/1865 «Про
виконання Угоди між Державною архівною службою України та
Профспілкою працівників державних установ України на 2012-2017 роки в
2013 році» держархівом області була надана узагальнююча інформація було
підготовлено оглядову інформацію про виконання угоди між Державною
архівною службою України та Профспілкою працівників державних установ
України на 2012-2017 роки у 2012 році (вих. № 93 від 10.02.2014).
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 2014 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 – щорічно до 15 січня та до 15 липня;
- 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 постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013
№ 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» та з метою підвищення
ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, в
Державному архіві Чернівецької області визначено уповноважену особу з
питань запобігання та виявлення корупції та затверджено Положення про
уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в
Державного архіву Чернівецької області (наказ держархіву області від
10.01.2014 № 5 “Про визначення уповноваженої особи з питань запобігання
та виявлення корупції та затвердження Положення про уповноважену особу з
питань запобігання та виявлення корупції в Державному архіві Чернівецької
області”).
На виконання рішення колегії Держкомархіву від 21.12.2010 року „Про
виконання доручення Кабінету Міністрів України від 15.11.2010 року
№63821/3/11-10 щодо стану виконання завдань, визначених актами і
дорученнями Президента України, у сфері державної кадрової політики” та
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
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облдержадміністрації від 11.03.2013 №125-р) протягом 2014 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.
На виконання доручення голови облдержадміністрації від 14.05.2014 №
69-В подаються в облдержадміністрацію щомісячні та щоквартальні
інформації: про стан справ у галузі; здійснені заходи з виконання актів
законодавства, доручень керівництва облдержадміністрації; проблемні
питання та шляхи їх вирішення.
1.3. Кількість підготовлених і поданих до місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування доповідних записок, інформацій та ін., результати їх розгляду.
Протягом 2014 року 7 разів подавались голові облдержадміністрації
інформації про проблемні питання в держархіві області, а саме: щодо
необхідності виділення площ для архівосховищ у приміщенні по пров.
Текстильників, 1 та щодо забезпечення фінансування послуг державної
служби охорони обох приміщень Державного архіву Чернівецької області
хоча б у нічні часи та у вихідні і святкові дні.
Протягом 2014 року головам райдержадміністрацій неодноразово
надсилались листи та рішення колегії Державного архіву Чернівецької
області про необхідність збільшення штатної чисельності в архівних відділах
райдержадміністрацій, де працює по одному працівнику (Герца, Глибока,
Сторожинець, Путила, Новодністровськ).
З листопада 2014 року тільки в архівному відділі Путильської
райдержадміністрації було збільшено на 1 штатну одиницю – головного
спеціаліста. Голови інших райдержадміністрацій надали відповіді про те, що
збільшити штатну чисельність не має можливості.
1.4. Кількість проведених засідань дирекцій, колегій та перелік розглянутих питань.
Протягом 2014 року держархівом Чернівецької області було проведено
11 засідань колегії, на яких розглянуті наступні питання:
Про підсумки роботи держархіву області, архівних
райдержадміністрацій та міських рад (за 2013 рік та щоквартально);

відділів

Про підсумки роботи трудових архівів (двічі на рік);
Про стан фінансової роботи в держархіві області (за 2013 рік та
щоквартально);
Про підсумки роботи ЕПК в держархіві області (за 2013 рік та
щоквартально);
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Про стан роботи з кадрами та кадровим резервом в держархіві області
(двічі на рік);
Про стан виконання завдань, визначених актами і дорученнями
Президента України, у сфері державної кадрової політики в держархіві
Чернівецької області (двічі на рік);
Про стан виконавської та трудової дисципліни в держархіві області
(двічі на рік);
Про стан виконання
держархіву області;

плану

роботи

Науково-методичної

ради

Про стан виконання плану роботи колегії держархіву Чернівецької
області;
Про стан роботи з обліку документів в держархіві Чернівецької області;
Про підготовку держархіву області до весняно-літнього періоду та
осінньо-зимового періоду;
Про стан виконання антикорупційного законодавства в держархіві
області (двічі на рік);
Про підготовку бюджетного запиту на 2015 рік;
Про виконання заходів з охорони праці та стан протипожежної безпеки
в держархіві області (двічі на рік);
Про стан забезпечення збереженості архівних документів в держархіві
області (двічі на рік);
Про стан роботи із запитами та зверненнями громадян
Про стан організації роботи зі зверненнями та запитами народних
депутатів України;
Про співпрацю із засобами масової інформації в держархіві області;
Про забезпечення підтримки та наповнення веб-сайту державного
архіву Чернівецької області;
Про виконання 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 (двічі на рік);
Про стан виконання рішень колегії держархіву Чернівецької області;
Про затвердження списків до кадрового резерву на посади державних
службовців держархіву області на 2015 рік;
Про стан підготовки ІІ тому Путівника по фондах Державного архіву
Чернівецької області (радянського періоду та періоду незалежності України);
Про стан виконання Перспективного плану науково-технічного
опрацювання документів у фондах Державного архіву Чернівецької області
на 2014 рік;
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Про стан та якість упорядкування документів НАФ в установах,
підприємствах, організаціях – джерелах комплектування держархіву;
Про стан усунення недоліків, виявлених під час комплексних перевірок
у діяльності архівних відділів та трудових архівів у 2013 році;
Про затвердження планів роботи держархіву Чернівецької області на
2015 рік;
Про відзначення Дня працівників архівних установ.
За підсумками роботи архівних установ Чернівецької області у І
кварталі 2014 року було проведено виїзне засідання колегії.
1.5. Розроблено нормативно-правових актів, у т.ч. тих, що
підлягають державній реєстрації, з них зареєстровано.
Порядок користування документами Національного архівного фонду
України, що належать державі, територіальним громадам, у Державному
архіві Чернівецької області (наказ держархіву від 06.03.2014 № 27).
Графік прийому громадської приймальні з надання безоплатної
первинної правової допомоги, що належить до компетенції держархіву (наказ
держархіву від 04.07.2014 № 62).
1.6. Кількість здійснених комплексних, тематичних, контрольних
перевірок архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад.
У зв’язку з відсутністю коштів, перевірки архівних відділів не
проводились.
1.7. Проведено нарад, семінарів, конференцій, круглих столів, їхня
тематика; взято участь у нарадах, що проводилися іншими установами.
Протягом 2014 року працівниками держархіву області проведено
семінари:
для начальників архівних відділів райдержадміністрацій:
«Рекомендації щодо складання та заповнення Відомостей про зміни у
складі та обсязі фондів»;
«Організація проведення та оформлення результатів перевіряння
наявності та стану документів в архівних відділах райдержадміністрацій та
міських рад»;
для відповідальних за діловодства та архівний підрозділ юридичних осіб
списку № 1:
«Методичні рекомендації щодо порядку заповнення паспорта архівного
підрозділу установи, організації, підприємства» (2 семінари);
для голів окружних та дільничних виборчих комісій:
«Оформлення документів з позачергових виборів Президента України
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25 травня 2014 року для передачі до окружної виборчої комісії та подальшої
передачі на державне зберігання»;
«Оформлення документів з позачергових виборів народних депутатів
України 26 жовтня 2014 року для передачі до окружної виборчої комісії та
подальшої передачі на державне зберігання»;
Заступник директора держархіву області провела в Чернівецькому
регіональному центрі підготовки та підвищення кваліфікації органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних
підприємств, установ, організацій чотири 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».
27 червня 2014 року начальник відділу використання інформації
документів та головний спеціаліст (відповідальна за кадрову службу) взяли
участь у семінарі-нараді щодо роботи із зверненнями громадян та доступу до
публічної інформації, ведення ділового процесу, організації контролю за
виконанням документів, який був організований Чернівецькою обласною
державною адміністрацією.
23 квітня 2014 року заступник директора та заступник директораначальник фінансового відділу взяли участь у науково-практичному семінарінараді на тему: „Сучасний стан та перспективи розвитку внутрішнього
контролю та аудиту в органах виконавчої влади”, який був організований
Чернівецькою обласною державною адміністрацією.
17 липня 2014 року головний спеціаліст (відповідальна за кадрову
службу) та заступник директора держархіву взяли участь у семінарі-нараді
щодо роботи кадрових служб структурних підрозділів облдержадміністрацій,
який був організований Чернівецькою обласною державною адміністрацією.
Архівними відділами райдержадміністрацій було проведено 11
семінарів для секретарів сільських рад, відповідальних за діловодства та
архів установ, організацій, які знаходяться на території району. Основною
тематикою семінарів було: “Про забезпечення збереженості документів в
установах, організаціях та підприємствах. Порядок проведення експертизи
цінності документів та оформлення її результатів”; “Формування документів
у справи відповідно до номенклатури справ”, “Про використання Інструкції
діловодства в установах” ; “Організація роботи експертної комісії установи”,
“Як правильно оформити номенклатуру справ” та інш.
Архівними відділами міських рад було проведено 2 семінари:
начальник архівного відділу Новодністровської міської ради провела
семінар на тему: “Складання номенклатури справ”;
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начальник архівного відділу Чернівецької міської ради для студентів
Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу провела
оглядову екскурсію по архіву та семінар-навчання на тему “Організація
зберігання документів у діловодстві”
1.8. Підготовлено оглядових і узагальнюючих документів.
На виконання наказу Укрдержархіву від 28.01.2014 № 15 «Про заходи
щодо посилення стану збереження архівних документів, страхового фонду
документації та підвищення рівня пожежної безпеки в архівних установах,
спеціальних установах СФД, бюджетних установах «Фонд», НДІ,
мікрографії», держархівом області була надана узагальнююча інформація про
приміщення та стан протипожежних засобів держархіву області, архівних
відділів райдержадміністрацій та міських рад від 10.02.2014№ 93.
На виконання листа Укрдержархіву від 07.06.2013 № 01.3/1844 «Про
звіт щодо виконання Державної цільової програми забезпечення пожежної
безпеки на 2012-2015 роки» було підготовлено узагальнюючу інформацію
щодо виділення та використання необхідних коштів на проведення заходів,
передбачених Програмою, протягом першого півріччя 2014 року. (вих. № 382
від 27.06.2014).
На виконання листа Укрдержархіву від 17.04.2014 № 02.1/1865 «Про
виконання Угоди між Державною архівною службою України та
Профспілкою працівників державних установ України на 2012-2017 роки в
2013 році» держархівом області була надана узагальнююча інформація було
підготовлено оглядову інформацію про виконання угоди між Державною
архівною службою України та Профспілкою працівників державних установ
України на 2012-2017 роки у 2012 році (вих. № 93 від 10.02.2014).
З метою надання інформації Державній архівній службі України про
співпрацю державного архіву Чернівецької області із ЗМІ та громадськими
організаціями відповідно до Запитальника щодо висвітлення діяльності
державних архівних установ у ЗМІ та співпраці з інститутами
громадянського суспільства у 2014 р. проведено огляд та аналіз організації
цієї роботи в Державному архіві Чернівецької області (№ 519 від 12.09.2014
на № 02.3/3346 від 29.08.2014).
У зв'язку з підготовкою до розгляду на колегії Укрдержархіву питання
«Про стан роботи із зверненнями громадян в Укрдержархіві, Державному
департаменті СФД та державних архівних установах» держархів підготував
інформацію про рівень організації роботи із запитами та зверненнями
громадян у Державному архіві Чернівецької області, дотримання у роботі
вимог Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями
громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 проведено узагальнення та
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аналіз цієї роботи в держархіві області та в архівних установах низової ланки
(звітний період: січень – 15 листопада 2014 року; № 681 на лист № 02.4/3912
від 28.10.2014).
1.9. Здійснено заходи щодо розвитку мережі архівів для зберігання
документів, що не входять до складу НАФ (їх загальна кількість).
Станом на 01.10.2014 р. в Чернівецькій області працює 12 трудових
архівів, з них 11 – при районних радах (всі райони Чернівецької області), 1 –
при Чернівецькій міській раді.
2. Забезпечення збереженості та державний облік документів
Національного архівного фонду.
2.1. Проведення заходів щодо поліпшення умов зберігання документів, 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 2014 р. проведені наступні заходи:
- проводився комплекс санітарних-гігієнічних робіт: знепилення
документів у розшитому стані – 33279 арк.,
- проводилась робота з оправлення та підшивки документів – 1400
од. зб.;
- проводилось консерваційно-профілактичне оброблення страхового
фонду 60 од.зб.;
- закартоновано 1456 од.зб.
Архівними відділами райдержадміністрацій відремонтовано 822 арк.,
підшито 943 од.зб., закартоновано 6222 од.зб. , архівними відділами міських
рад закартоновано – 2278 од.зб.
Протягом 2014 року, держархівом Чернівецької області відповідно до
Плану заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом
документів НАФ та таких, що підлягають включенню до нього, на 2009 –
2019 роки проведено перевіряння наявності та стану 15 фондів (14 фондів – І
категорії, 1 фонд ІІ категорії) у кількості 41824 од. зб. од. зб., а саме: фонд Ф3, оп. 2 – 16000 од.зб. (перевіряння наявності розпочато у 2012 р. та
продовжуватиметься у 2015 р.), фонд Ф-6 – 494 од.зб., фонд Ф-13 – 1123
од.зб., фонд Ф-14 – 710 од.зб., фонд Ф27 – 463 од.зб., фонд Ф-29 – 70 од.зб.,
фонд Ф-283 – 510 од.зб., фонд Ф-319 – 1709 од.зб., фонд Ф-505 – 107 од.зб.,
фонд Ф-1026 – 1542 од.зб., фонд Ф-1178 – 323 од.зб., фонд Ф-1240 – 300
од.зб., фонд Р-519 – 369 од.зб., фонд Р-663 – 1079 од.зб.
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Поза програмою, у зв’язку з робочою необхідністю, проведено
перевіряння наявності 1 фонду радянського П-19 (І категорія) у кількості
1605 од.зб.
Всього у 2014 році держархівом області за Програмою та поза
програмою перевірено 16 фондів (15 – І категорії, 1 – ІІ категорії) у кількості
43429 од.зб. (26395 од.зб. – І категорії, 17034 – ІІ категорії).
В результаті проведення перевіряння наявності документів виявлено
1265 од.зб., які потребують ремонту, 35134 од.зб. – підшивки. Загальна
кількість невиявлених справ протягом звітного періоду становить 1 од.зб. в
т.ч. повторно – 1 од.зб. Зазначимо, що протягом 2014 р. знайдено 3 од.зб., які
були в розшуку (по фонду Ф-26 – 1 од.зб., по фонду Ф-319 – 1 од.зб. та по
фонду Ф-505 – 1 од.зб.).
В рамках Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом
документів
НАФ
на
2009-2019
роки
архівними
відділами
райдержадміністрацій на 2014 рік перевіряння наявності не планувалося.
Відповідно до Плану заходів щодо здійснення контролю за наявністю,
станом і рухом документів Національного архівного фонду та таких, що
підлягають включенню до нього, на 2009-2019 роки (далі – Програма),
проведено перевіряння наявності та фізичного стану документів на паперовій
основі архівним відділом Чернівецької міської ради 8 фондів кількістю 3698
од.зб.
Держархівом області продовжувалася робота з перевірки наявності
фотодокументів. Перевірено наявність 2767 од. зб. при плані 2767 од.зб.
Архівними установами Чернівецької області були обліковані справи,
невиявлені в процесі перевіряння наявності і стану справ, та складані 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.
Протягом року до держархіву області надійшло 2 нових фонди, 20
частин фондів обсягом 1888 од.зб. документів постійного терміну зберігання
та 18 од.зб. з особового складу, 30 од.зб/од.обл. фотодокументів; 30
од.зб/од.обл. фонодокументів.
До архівних відділів райдержадміністрацій надійшло 41 новий фонд та
57 частин фондів. До архівних відділів міських рад надійшло 4 нових фонди
та 6 частин фондів.
2.3. Відомості про кількість виявлених документів історикокультурної спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів
іноземного походження, що стосуються історії України.
Державний архів Чернівецької області повідомляє, що службових
відряджень за кордон з метою виявлення документів, пов’язаних з історією
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українського народу, які перебувають за межами України, впродовж 2014
року не здійснював, хоча кошти до бюджетного запиту на 2014 рік
закладались, але кошторисом їх не було доведено.
3. Створення та розвиток науково-довідкового
документів Національного архівного фонду.

апарату

до

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
удосконалено описи на 3726 од. зб. на наступні фонди:
– Ф-126 Апеляційний суд Буковини оп. 6, 7, 8 – 95 од.зб.;
– Ф-128 Прокуратура Чернівецького повітового трибуналу, оп. 3,
414 од.зб.;
– Ф-147 Чернівецький змішаний суд, оп. 24 – 1146 од.зб.; оп. 26 –
294 од.зб.;
– Ф-148 Сторожинецький змішаний суд, оп. 3 – 96 од.зб.; оп. 4 –
377 од.зб.; оп. 6 – 21 од.зб.; оп. 7 – 59 од.зб.;
– Ф-249 Початкова чоловіча школа «Георгій Тофан» по вул.
Штефана Великого м. Чернівці, оп. 2 – 50 од.зб.; оп. 3 – 283 од.зб.; оп. 4 – 6
од.зб.
– Ф-442 Поліцейський прикордонний загін м. Заставна
Чернівецького повіту – оп. 1 – 142 од.зб.; оп. 5 – 648 од.зб.;
– Ф-828 Поліцейський прикордонний загін в м. Садгора
Чернівецького повіту оп. 4, 5, 6 – 27 од.зб.
– Р-2809 Колекція документів військово-наукового товариства при
Чернівецькому Будинку офіцерів Радянської Армії., оп. 4, 5 – 68 од.зб.
Відповідно до рекомендацій Державної архівної служби щодо
вилучення документів з особового складу з документів НАФ із фондів
партійних органів, проведено удосконалення фонду П-19 Садгірський
районний комітет Компартії України, м. Садгора Садгірського району
Чернівецької області – 1050 од.зб.
Всього Державним архівом Чернівецької області удосконалено та
перероблено описів разом 4776 од.зб.
Відповідно
до
Перспективного
плану
науково-технічного
опрацювання документів у фондах держархіву Чернівецької області за 2014
р. проведено описування 220 од. зб. управлінської документації періодів
Австро-Угорщини та Російської імперії (німецькою мовою) відносяться до
фонду Ф-1, Окружна управа та фонду Ф-292, Крайові комісії Буковини в
справах відміни та викупу кріпосних повинностей та врегулювання
сервітутних питань, решта (російською та румунською (кирилицею) мовами)
– до фонду Ф-117, Хотинський повітовий суд Бессарабської губернії.
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Відповідно до методичних рекомендацій Держкомархіву України
“Фондування документів НАФ” (2009) продовжується робота з
перефондування документів органів державної влади, місцевого
самоврядування у зв’язку зі змінами конституційних основ держави.
Архівними відділами райдержадміністрацій виконаний комплекс робіт з
удосконалення та перероблення описів 39 фондів – 7360 од.зб., із них
архівним відділом Кіцманської райдержадміністрації удосконалено описи 2
фондів – 1580 од.зб.
Архівними відділами міської ради перероблено описи 2 фондів – 1019
од.зб. Переважно це фонди органів місцевого самоврядування, фонди
установ, підприємств та організацій, які діють в районах.

3.2. Назви довідково-інформаційних видань, підготовка яких проводилася 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. У 2014 році разом складено 113 описових
статей (з них 15 групових) по 532 фондах на 10,32 друк. арк.
У звітному році був укладений Реєстр розсекречених архівних фондів
Державного архіву Чернівецької області. Всього до Реєстру увійшли
відомості про 459 розсекречених у 1988-2010 рр. архівних фондів. Реєстр
містить передмову, три розділи, додатки та список скорочень. В січні 2015 р.
буде поданий на розгляд Науково-видавничої ради Укрдержархіву.
3.3. Впровадження в архіві автоматизованих інформаційно-пошукових систем.
Створена електронна версія фондового каталогу на всі фонди
держархіву, 2 нових фонди та внесені зміни до 20 частин фондів, які
надійшли протягом 2014 року.
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
положень про архівні підрозділи – 209 (51 – юридичні особи
списку №1, 158 – архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад );
положень про експертну комісію – 242 (59 – юридичні особи
списку №1, 183 - архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад);
- інструкцій з діловодства –145 (49 – юридичні особи списку №1, 96 архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад)
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- номенклатури справ – 245 (60 – юридичні особи списку №1, 185 архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад).
4.2. Кількість
здійснених
комплексних,
тематичних
та
контрольних перевірок роботи з документами в установах, організаціях і
підприємствах.
Протягом 2014 року держархівом Чернівецької області було проведено:
-

15 комплексних перевірок;

-

27 тематичних перевірок;

37 контрольних перевірок.
Архівними відділами райдержадміністрацій проведено:
- 51 комплексна,
- 22 тематичних,
- 12 контрольних перевірок.
Архівними відділами міських рад проведено:
- 6 комплексних,
- 5 тематичних,
- 1 контрольна перевірка.
4.4. Проведення нарад, семінарів із працівниками діловодних служб і
архівних підрозділів, їхня тематика.
Протягом 2014 року працівниками держархіву області проведено 4
семінари, а саме:
для відповідальних за діловодства та архівний підрозділ юридичних осіб
списку № 1:
«Методичні рекомендації щодо порядку заповнення паспорта архівного
підрозділу установи, організації, підприємства» (2 семінари);
для голів окружних та дільничних виборчих комісій
«Оформлення документів з позачергових виборів Президента України
для передачі до окружної виборчої комісії та подальшої передачі на державне
збергання»;
«Оформлення документів з виборів до Верховної Ради України для
передачі до окружної виборчої комісії та подальшої передачі на державне
збергання».
Всього на семінарах були присутні 145 слухачів.
Архівними відділами райдержадміністрацій було проведено 11
семінарів для секретарів сільських рад, відповідальних за діловодства та
архів установ, організацій, які знаходяться на території району. Основною
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тематикою семінарів було: “Про забезпечення збереженості документів в
установах, організаціях та підприємствах. Порядок проведення експертизи
цінності документів та оформлення її результатів”; “Формування документів
у справи відповідно до номенклатури справ”, “Про використання Інструкції
діловодства в установах” ; “Організація роботи експертної комісії установи”,
“Як правильно оформити номенклатуру справ” та ін.
Всього на семінарах були присутні 384 слухачі.
Архівними відділами міських рад було проведено 2 семінари:
начальник архівного відділу Новодністровської міської ради провела
семінар на тему: “Складання номенклатури справ”;
начальник архівного відділу Чернівецької міської ради для студентів
Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу провела
оглядову екскурсію по архіву та семінар-навчання на тему “Організація
зберігання документів у діловодстві”
Всього на семінарах були присутні 55 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 чотири 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 –
5 семінарів.
4.5. Кількість проведених виїзних засідань ЕПК
Протягом 2014 року виїзні засідання ЕПК держархіву області не
проводилися у зв’язку з відсутністю коштів.
4.6. Проведення оглядів забезпечення збереженості документів НАФ
Протягом 2014 року огляди забезпечення збереженості документів
НАФ Державним архівом Чернівецької області не проводились.
5. Використання інформації документів НАФ.
5.1. Тематика інформаційних документів, виставок, радіотелепередач, публікацій у пресі, плакатів, альбомів за документами
архіву.
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У звітному періоді держархівом Чернівецької області підготовлено 4
ініціативних інформації:
Директору ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30 м. Чернівці Сальнікову В.І. щодо
документів архівних фондів примарії м. Чернівці, XIV-го окружного
шкільного інспекторату Буковини та Чернівецького відділу народної освіти
виконкому обласної Ради народних депутатів з історії будівництва та
діяльності школи;
Директору Чернівецького музею історії та культури євреїв Буковини
щодо документів архівного фонду Чернівецького міського відділу народної
освіти виконавчого комітету міської Ради депутатів трудящих з історії
заснування та діяльності єврейської школи в м. Чернівці;
Літературно-меморіальному музею родини Хиждеу (с. Керстенці
Хотинський район) щодо виявлення в документах архівного фонду
Кишинівської духовної консисторії у справах Хотинського повіту за 1819 –
1872 рр. документальних відомостей про родину Хиждеу;
Голові польського товариства ім. А. Міцкевича надано інформацію з
історії будівництва римо-католицького костелу в м. Чернівці, з нагоди 200річчя від його освячення.
Архівними
відділами
райдержадміністрацій
підготовлено
9
ініціативних інформацій зацікавленим установам.
Архівними відділами міських рад ініціативні інформації не планувалися
Держархівом Чернівецької області організовано та експоновано 12
виставок архівних документів:
1. «Афганістан: героїзм крізь біль і сум», присвячена 25-й річниці
виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан (експонування з
11.02.2014 в приміщенні архіву по вул. Стасюка, 20-А (корпус № 1).
2. «Буковина вшановує Великого Кобзаря», присвячена 200-річчю від
дня народження Тараса Григоровича Шевченка (експонування з 05.03.2014 в
приміщенні архіву по вул. Стасюка, 20-А (корпус № 1) та на офіційному вебсайті держархіву Чернівецької області Web: cv.archives.gov.ua, в рубриці
«Документальні виставки онлайн»).
3. «Визволителям м. Чернівців присвячується...», присвячена 70-й
річниці визволення
міста Чернівців від фашистських загарбників
(експонування з 26.03.2014 в приміщенні архіву по пров. Текстильників, 1
(корпус № 2.)
4. «Роки боротьби і перемог: йшла війна народна...», присвячена 69-й
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років
(експонування з 07.05.2014 в приміщенні архіву по вул. Стасюка, 20-А (корпус
№ 1) та на офіційному веб-сайті держархіву Чернівецької області Web:
cv.archives.gov.ua, в рубриці «Документальні виставки онлайн»).
5. «18 років Конституції незалежної України», (експонування з
26.06.2014 в приміщенні архіву по пров. Текстильників, 1 (корпус № 2) ) та на
офіційному
веб-сайті
держархіву
Чернівецької
області
Web:
cv.archives.gov.ua, в рубриці «Документальні виставки онлайн»).
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6. «Перша світова війна: Буковина – арена бойових дій», до 100-річчя
від початку війни, (експонування з 25.07.2014 в приміщенні архіву по пров.
Текстильників, 1 (корпус № 2) ) та на офіційному веб-сайті держархіву
Чернівецької області Web: cv.archives.gov.ua, в рубриці «Документальні
виставки онлайн»).
7. «Буковинський Соловій» - Юрій Адальбертович ГординськийФедькович», до 180-річчя від народження видатного українського
письменника, педагога, фольклориста та громадського діяча (експонування з
04.08.2014 в приміщенні архіву: вул. Стасюка, 20-А, (корпус № 1) та на
офіційному
веб-сайті
держархіву
Чернівецької
області
Web:
cv.archives.gov.ua, в рубриці «Документальні виставки онлайн».
8. «23 річниця здобуття Україною незалежності» (експонування з
21.08.2014 в приміщенні архіву: вул. Стасюка, 20-А (корпус № 1) та на
офіційному
веб-сайті
держархіву
Чернівецької
області
Web:
cv.archives.gov.ua, в рубриці «Документальні виставки онлайн».
9. «З історії створення та діяльності крайової організації «Народний Рух
України за перебудову» (експонування з 09.09.2014 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».
10. «Визволенню України від німецько-фашистських загарбників
присвячується...» (до 70-річчя визволення України у Великій Вітчизняній
війні (1941 - 1945) (експонування з 21 жовтня 2014 р. в приміщенні архіву:
вул. Стасюка, 20-А (корпус № 1), інформація про виставку на офіційному
веб-сайті держархіву Чернівецької області Web: cv.archives.gov.ua, в рубриці
«Новини»
11. «Його пісня крокувала світом», присвячену всесвітньо відомому
тенору довоєнної доби Йозефу Шмідту та організовану Чернівецьким музеєм
історії та культури євреїв Буковини з використанням документів держархіву,
матеріалів «Дому Вітчизни» м. Штуттгарт (Німеччина), родинного архіву
Шламп (м. Чернівці) (експонування з 21 жовтня по 03 листопада 2014 р. в
приміщенні чернівецької галереї «Sweet Art», вул. Штейнбарга, 23)
12. «Преса Буковини про Голодомор 1932-1933 років в Україні»
(експонування з 20 листопада 2014 року на офіційному веб-сайті держархіву
Web: http://cv.archives.gov.ua, в рубриці "Документальні виставки онлайн").
райдержадміністрацій
підготовлено
та
Архівними
відділами
експоновано 10 виставок архівних документів:
1. До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченко підготовлені
виставки: “Тарасову славу не зітруть віки”, “Пишіть і розмовляйте
українською, як заповідав Т.Г.Шевченко”, “Про відзначення роковин та
вшанування пам'яті Т.Г. Шевченко”; “Живе в народові Таросове слово”, “Ми
чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття ” (5 виставок);
2. До Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні (3 виставки);
3. 18 років Конституції України”.
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4. До 23 річниці здобуття Україною незалежності.
Архівний відділ Чернівецької міської ради підготував та експонував
виставку архівних документів, яка присвячена 70-річчю від Дня створення
архівного відділу міської ради – “Нам тільки -70”. Виставка експонувалася в
приміщенні архівного відділу Чернівецької міської ради та на сайті
Чернівецької міської ради у постійно діючій рубриці “Історична пам’ятка
міста Чернівці”.
Держархівом області була підготовлена радіопередача, присвячена 23й річниці незалежності України, яка транслювалась 22 серпня 2014 року о 8
год. 10 хв. на радіоканалі «Буковина».
Архівними
відділами
райдержадміністрацій
підготовлено
6
радіопередач: про зберігання документів в архівному відділі та трудовому
архіві, про роботу архівного відділу, історія утворення сільських рад на
території Хотинського району.
Архівними відділами міських рад радіопередачі не планувалися.
Держархівом області у звітному періоді було підготовлено та проведено
4 телепередачі.
1. 29 січня 2014 року о 10 год. 25 хв. на телеканалі «Буковина» вийшла
в ефір телепередача, присвячена Дню Соборності та Свободи України,
підготовлена за матеріалами періодичної преси 20-х - 30-х рр. ХХ ст.
науково-довідкової бібліотеки держархіву Чернівецької області
2. 12 березня 2014 року о 10 год. 25 хв. на телеканалі «Буковина»
вийшла в ефір телепередача, присвячена 200-річчю від народження Тараса
Григоровича Шевченка.
3. 30 квітня 2014 року о 10 год. 25 хв. на телеканалі «Буковина» вийшла
в ефір телепередача, присвячена 28-й річниці Чорнобильської трагедії,
підготовлена за документами архівних фондів Чернівецького обкому КПУ,
Чернівецької обласної ради та Чернівецької обласної державної
адміністрації.
4. 10 вересня 2014 року о 10 год. 29 хв. на телеканалі «Буковина» вийшла
в ефір телепередача, підготовлена за документами архівного фонду особового
походження «Сандуляк Леонтій Іванович – народний депутат СРСР, професор,
завідувач кафедрою зоології і фізіології Чернівецького держуніверситету» та
присвячена 25-й річниці створення регіонального відділення громадськополітичної організації «Народний Рух України за перебудову», першим
головою якого став Сандуляк Л.І.
В місцевій пресі архівні установи надрукували 32 статті. З них
держархівом області – 8:
1. «Не встигла дописати...» (до 90-річчя від народження), присвячена
єврейській поетесі з м. Чернівці, що загинула в нацистському трудовому
таборі в Трансністрії (газ. «Буковинське віче», № 5 (2275) від 30.01.2014, с. 2).
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2. «Борітеся, брати мої, вам Бог помагає!», присвячена 200-річчю від
народження Тараса Григоровича Шевченка (газ. «Буковинське віче», № 8
(2275) від 20.02.2014, с. 1).
3. «Надрайонний провідник Євген Купчанко – «Аскольд» (Веб:
ukrnationalism.com/history/440-nadrajonnij-providnik-evgen-kupchanko
askold.html). Розміщено 02.04.2014 в розділі «Скрижалі історії».
4. «Яскрава буковинська співачка Віоріка Урсуляк», присвячена 120річчю від народження співачки (газ. «Конкордія», № 15 (945) від 18.04.2014,
с. 3).
5. «Плани будівлі костелу та фінансові звіти 200-річної давності
збереглися в Державному архіві Чернівецької області» (підбірка документів з
історії будівництва костелу Воздвиження Всечесного Хреста), опубліковано
в інтернет-виданні «Від і до» 20.06.2014 (www.vidido.ua).
6. «Перший потяг зустріли 148 років тому» (газ. «Погляд», № 30 (737) від
24.07.2014, с. 18).
7. «Буковина напередодні окупації (за документами Державного архіву
Чернівецької області)», опубліковано в розділі «До 100-річчя початку Першої
світової війни» науково-практичного журналу «Архіви України», випуск 4-5
(292-293), сс. 42-50.
8. «Мовою архівних документів про голод у Чернівецькій області 19461947 рр.», яку розміщено на офіційному веб-сайті держархіву Web:
http://cv.archives.gov.ua, в рубриці «Наші публікації».
Архівними відділами райдержадміністрацій надруковано 10 публікацій
у місцевій пресі та 12 публікацій на офіційних веб-сайтах
райдержадміністрацій, а саме: “Золота скарбниця району”; “Сільські ради:
етапи перетворень”; “Про голод говорять архівні документи”; “Історії з
публікацій архівних документів”; “Про проведення архівним відділом
виставки до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченко”; “23 роки тому
відбувся перший установчий з’їзд Спілки архівістів України”; “Про
повернення історичної назви села Підлісне – Йорданешти”; “Про спомин
тяжких часів Глибоччини (с. Корчівці – 360 років)”; “Кожній установі свій
архів”; “Ми працюємо в архіві”, “Спогади з полиць архіву”, “Архівні
документи – надійний свідок минулого”, “Законодавство України щодо
забезпечення збереженості архівних документів” та ін.
Архівний відділ Чернівецької міської ради підготував статтю до 70річчя від Дня створення архівного відділу міської ради – “Нам тільки – 70”,
яка надрукована в газеті “Чернівці” та на офіційному сайті Державного
архіву Чернівецької області.
Архівним відділом Новодністровської міської ради надруковано 1
статтю – “Національний архівний фонд та його значення у суспільстві.
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5.2. Тематика зустрічей із громадськістю, вечорів, лекцій, екскурсій;
інших форм використання інформації документів НАФ, які були здійснені
у звітному році.
У 2014 році Державний архів Чернівецької області взяв участь у двох
культурних заходах в рамках міжнародного співробітництва:
1. 14 січня 2014 року в приміщенні Товариства румунської культури ім.
М. Емінеску в м. Чернівці, проведено культурний захід, присвячений Дню
народження Міхая Емінеску та Дню румунської культури, який організовано
Спілкою румунських письменників м. Чернівці спільно з Товариством
румунської культури ім. М. Емінеску, м. Чернівці, Літературномеморіальним музеєм Міхая Емінеску,
Чернівецькою обласною
універсальною бібліотекою ім. Михайла Івасюка та за підтримки
Генерального консульства Румунії в м. Чернівці. Тема виступу: «Віртуальна
прогулянка по Чернівцям Міхая Емінеску».
2. 21 жовтня 2014 року в приміщенні Чернівецької галереї «Sweet Art»
держархів взяв участь у відкритті тематичної документальної виставки «Його
пісня крокувала світом», присвяченої всесвітньо відомому тенору довоєнної
доби Йозефу Шмідту та організованої спільно з Чернівецьким музеєм історії
та культури євреїв Буковини, Українсько-німецьким культурним
товариством при Центрі GEDANKENDACH.
У звітному періоді держархів співпрацював з інститутами
громадянського суспільства:
здійснив виявлення та підготував скан-копії виявлених документів та
матеріалів науково-довідкової бібліотеки про Т.Г. Шевченка та надав їх до
НЦ «Малої академії наук України» для реалізації проекту щодо створення
навчального освітнього порталу «Тарас Григорович Шевченко»;
з метою надання інформації для створення документальної стрічки під
робочою назвою «Останній напис» держархів виявив та оцифрував
документи про створення та функціонування таборів і тюрем на окупованій
території Чернівецької області (1941 - 1944), уклав їх перелік та надіслав
Національній телекомпанії України скан-копії документів, згідно переліку.
18 вересня 2014 року директор архіву Жмундуляк Д.Д. взяв участь у
науково-практичній конференції на базі Чернівецького національного
університету імені Ю. Федьковича «Роль «Народного Руху України за
перебудову» у здобутті Україною незалежності». Під час відкриття
конференції експоновано тематичну документальну виставку, підготовлену
за документами держархіву з історії створення крайової організації
«Народного Руху України за перебудову».
Крім цього, архівом у звітному періоді організовано та проведено 4
екскурсії по архіву:
11 червня 2014 року у приміщенні архіву, за адресою:
пров. Текстильників, 1 було проведено тематичну екскурсію для студентів ІІ
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курсу Чернівецького індустріального коледжу, на тему: «Документи
держархіву Чернівецької області з історії розвитку готельного-туристичного
бізнесу на території сучасної Чернівецької області (1774 - 1940)».
01 липня 2014 року у приміщенні архіву, за адресою:
пров. Текстильників, 1 було проведено оглядову екскурсію для студентів ІІІ
курсу кафедри історії нового та новітнього часу Чернівецького національного
університету імені Ю. Федьковича.
02 липня 2014 року у приміщенні архіву, за адресою:
пров. Текстильників, 1 було проведено оглядову екскурсію для студентів ІІІ
курсу кафедри етнології, античної та середньовічної історії Чернівецького
національного університету імені Ю. Федьковича.
06 листопада 2014 року у приміщенні архіву, за адресою:
пров. Текстильників, 1 було проведено оглядову екскурсію для студентів ІІ
курсу кафедри історії нового та новітнього часу Чернівецького національного
університету імені Ю. Федьковича.
Начальник архівного відділу Чернівецької міської ради для студентів
Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу провела
оглядову екскурсію по архіву та семінар-навчання на тему “Організація
зберігання документів у діловодстві”.
5.3. Найцікавіша тематика досліджень, які проводилися користувачами у читальному залі архіву; інформація про іноземних користувачів.
У читальних залах держархіву області протягом 2014 року працювало
188 користувачів, 22 з яких – іноземні дослідники з Австрії, Норвегії, Канади,
Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії та США.
Найбільша кількість досліджень припадає на вивчення історії
населених пунктів, створення та діяльності установ, відкриття культурноосвітніх закладів та культових споруд, архітектурно-містобудівної спадщини
Чернівців, виявлення нових документів про видатних осіб, що жили і
творили в краї, дослідження свого родоводу.
48 користувачів займалися дослідженням родоводу, 8 з яких – іноземні
дослідники.
До найцікавіших тематик пропонуємо віднести наступні:
1. Західноукраїнська та українська еміграційна книга (1914 - 1939).
2. Історія розвитку виноградарства і виноробства в 60-ті – 70-ті рр. ХХ ст.
3. Розвиток методики навчання німецької мови в українських школах
Буковини (1890 - 1918)
4. Геральдика та сфрагістика Буковини.
5. Парламентські вибори 2012: стратегії позиціювання кандидатівмажоритарників у Чернівецькій області.
6. Особливості архітектурно-планувальної еволюції готельних будівель
Західної України XVII – XIX ст.
7. Політичні партії в Румунії та на Буковині (1918 - 1940).
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8. Світське життя Буковини: суспільний, культурний та приватний
простір (1848 - 1914).
9. Український геополітичний чинник у зовнішньополітичній стратегії
зарубіжних країн: історичний контекст (1930 - 1940).
10.
Москвофільство на західноукраїнських землях.
Серед тематик досліджень іноземних користувачів привертають увагу
наступні:
1. Культурно-освітнє життя поляків на території України (1864 - 1991).
2. Історія вірмено-католицької церкви та вірменів на Буковині.
3. Життя та наукові праці Шумпетера.
4. Історія Буковини. Історія старообрядницької церкви.
5. Документи держархіву Чернівецької області з історії Молдавського
князівства.
В архівних відділах райдержадміністрацій протягом 2014 року з
документами працювало 229 дослідників, в архівних відділах міських рад – 5
– всі громадяни України.
5.4. Кількість виданих од. зб., якими користувались у читальному залі.
Користувачам читальних залів Державного архіву Чернівецької області
протягом 2014 року було видано: 6135 од. зб. документів на паперовій
основі; 598 од.зб. науково-довідкової бібліотеки; 1227 од.зб. довідкового
апарату (описи).
Користувачам в архівних відділах райдержадміністрацій було видано
1278 од.зб., в архівних відділах міських рад – 100 од.зб.
5.5. Назви збірників документів, над підготовкою яких працював
архів; етапи виконаних робіт у звітному році.
В Державному архіві Чернівецької області тривала роботу з підготовки
збірника документів «Події Великої Вітчизняної війни в документах
Державного архіву Чернівецької області (1941 - 1945)». У звітному періоді
здійснено перегляд описів та каталогів, виявлення документів за справами та
періодичними виданнями, укладено попередній перелік виявлених
документів, що увійдуть до збірника; проведено роботу з перекладу
документів (з румунської та російської на українську мову), їх анотування та
набору тексту. Видання збірника планується на 2015 рік.
5.6. Хід виконання роботи з розсекречування документів НАФ.
Станом на 01.01.2015 р. всі архівні документи держархіву Чернівецької
області, датовані до 1991 року включно, знаходяться на загальному
зберіганні.
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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).
В Державному архіві Чернівецької області організовано роботу зі
зверненнями громадян. На виконання Указу Президента України від 07
лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування», розпорядження
Чернівецької обласної державної адміністрації від 06 вересня 2013 року
№ 562-р «Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян до
органів виконавчої влади» протягом 2014 року в держархіві проведена
наступна робота:
1. Питання щодо аналізу стану цієї роботи у звітному періоді
розглядалося двічі: «Про стан організації роботи із зверненнями громадян в
держархіві області та державних архівних установах Чернівецької області за
2013 рік» (Протокол № 1 від 23.01.2014); «Про стан роботи із запитами і
зверненнями громадян та народних депутатів у держархіві Чернівецької
області за І-е півріччя 2014 року» (Протокол № 6 від 26.06.2014).
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 архів подає інформацію за Класифікатором звернень
громадян до Відділу роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної
інформації апарату Чернівецької облдержадміністрації.
2. У звітному періоді було здійснено два виїзних прийоми громадян
керівництвом архіву. Так, 15 та 16 травня 2014 року директор держархіву
Д. Д. Жмундуляк здійснив виїзний прийом громадян у Іванковецькій та
Ошихлібській сільських радах Кіцманського району.
3. На офійційному веб-сайті держархіву Чернівецької області 22 квітня
2014 р. оновлено сторінку «Звернення громадян», сторінку «Інформуємо
громадськість»: 17 лютого 2014 р. доповнено звітною інформацією про стан
організації роботи із запитами на публічну інформацію за 2013 рік та звітною
інформацією про стан організації роботи із зверненнями громадян за 2013
рік, а 07 листопада 2014 р. – звітною інформацією про стан роботи із
зверненнями громадян за І-ше півріччя 2014 року. На веб-сайті архіву
доступна інформація щодо переліків фондів промислових, малих, приватних
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та інших підприємств, які зберігаються в держархіві області, а також в
трудових архівах Чернівецької області та ціни за виконання платних послуг.
4. Від 20 грудня 2010 року запроваджено ведення «Книги відгуків та
пропозицій відвідувачів Державного архіву Чернівецької області (стіл
довідок)». Книгу прошито, пронумеровано, вона перебуває у вільному
доступі для відвідувачів/користувачів/заявників, містить відгуки та подяки.
Скарг не надходило.
5. З січня 2011 р. введено в дію інформаційно-пошукову систему
обліку звернень громадян і контролю за вирішенням порушених у них
питань, а саме: Журнал реєстрації запитів (електронна база даних) громадян
України з питань наведення довідок та Журнал реєстрації запитів
(електронна база даних) юридичних і фізичних осіб іноземних держав з
питань наведення довідок.
6. 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). Протягом 2014 року за консультацією
на телефон «гарячої лінії» до архіву звернулось 220 осіб.
Всього за 2014 рік до архіву надійшло 3702 звернення, з них: 2212
соціально-правового характеру.
2250 звернень було подано на особистому прийомі.
Кількість виконаних звернень становить 3700, в тому числі 2210 –
соціально-правового характеру. У результаті розгляду звернень архівом було
наведено 4765 архівних довідок, копій, витягів (79% позитивних) та
відповідей (в тому числі 493 негативних відповідей та 504 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.
Прийом громадян у більшості архівних відділів райдержадміністрацій
проводиться щоденно і збігається з режимом роботи установи. Порядок
проведення особистого прийому дотримується.
У вестибюлях архівних відділів обладнано інформаційні куточки або
вивішено інформаційні стенди з роз'яснювальною інформацією для громадян,
в архівному відділі Чернівецької міської ради на стенді доступні
інформаційні буклети. Більшість інформаційних куточків у звітному періоді
оновлені.
Щоквартально проводиться аналіз роботи із зверненнями громадян на
внутрішніх нарадах, на нарадах при головах райдержадміністрацій,
підкріплюється звітами. Архівний відділ Чернівецької міської ради подає
щорічно узагальнену інформацію про стан роботи із зверненнями громадян
міському голові та щоквартально в громадську приймальню при міській раді.
На офіційному веб-сайті Чернівецької міської ради розміщена сторінка
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з роз’ясненням щодо порядку роботи із зверненнями громадян у архівному
відділі
Чернівецької
міської
ради.
На
офіційному
веб-сайті
Новодністровської міської ради та Глибоцької райдержадміністрації
розміщені переліки наявних у відділах архівних фондів.
Архівні відділи райдержадміністрацій публікують у місцевих ЗМІ
роз'яснювальну інформацію для громадян з приводу їх звернення до архівних
відділів та трудових архівів.
Архівний відділ Чернівецької міської ради постійно працює над
створенням баз даних (переліків/алфавітних покажчиків) з метою
оперативного реагування на порушені у зверненнях громадян питання.
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 2014
рік працівниками архіву було наведено всього 613 довідок про підтвердження
трудового стажу, в тому числі 91 довідка про підтвердження трудового стажу
для призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років.
Архівними відділами райдержадміністраціями було наведено всього
296 довідок про підтвердження трудового стажу, в тому числі 59 довідок про
підтвердження трудового стажу для призначення пенсій на пільгових умовах
або за вислугу років.
Архівним відділом Новодністровської міської ради було наведено
всього 97 довідок про підтвердження трудового стажу, в тому числі 23
довідки 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 2014 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.
У 2014 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
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та інших заходах, що здійснювалися у рамках міжнародного
співробітництва упродовж року (поточного року/звітного періоду).
У 2014 році Державний архів Чернівецької області взяв участь у двох
культурних заходах в рамках міжнародного співробітництва:
1. 14 січня 2014 року в приміщенні Товариства румунської культури ім.
М. Емінеску в м. Чернівці, проведено культурний захід, присвячений Дню
народження Міхая Емінеску та Дню румунської культури, який організовано
Спілкою румунських письменників м. Чернівці спільно з Товариством
румунської культури ім. М. Емінеску, м. Чернівці, Літературномеморіальним музеєм Міхая Емінеску,
Чернівецькою обласною
універсальною бібліотекою ім. Михайла Івасюка та за підтримки
Генерального консульства Румунії в м. Чернівці. Тема виступу: «Віртуальна
прогулянка по Чернівцям Міхая Емінеску».
2. 21 жовтня 2014 року в приміщенні чернівецької галереї «Sweet Art»
держархів взяв участь у відкритті тематичної документальної виставки «Його
пісня крокувала світом», присвяченої всесвітньо відомому тенору довоєнної
доби Йозефу Шмідту та організованої спільно з Чернівецьким музеєм історії
та культури євреїв Буковини, Українсько-німецьким культурним
товариством при Центрі GEDANKENDACH.
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 2014 році співпрацював з
наступними засобами масової інформації області: Чернівецькою обласною
державною телерадіокомпанією, місцевими часописами «Буковинське Віче»,
«Погляд»,
«Concordia»,
інтернет-виданнями:
www.vidido.ua,
www.ukrnationalism.com.
У звітному періоді архівом було проведено наступну роботу у
співпраці зі ЗМІ:
Підготовлено та записано 1 радіопередачу:
22 серпня 2014 року о 8 год. 10 хв. на радіоканалі «Буковина»
транслювалась радіопередача, присвячена 23-й річниці незалежності
України, підготовлена за документами держархіву.
Підготовлено та записано 4 телепередачі циклу «Пам'ять»
Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії:
1. 29 січня 2014 року о 10 год. 25 хв. на телеканалі «Буковина» вийшла
в ефір телепередача, присвячена Дню Соборності та Свободи України,
підготовлена за матеріалами періодичної преси 20-х - 30-х рр. ХХ ст.
науково-довідкової бібліотеки держархіву Чернівецької області
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2. 12 березня 2014 року о 10 год. 25 хв. на телеканалі «Буковина»
вийшла в ефір телепередача, присвячена 200-річчю від народження Тараса
Григоровича Шевченка.
3. 30 квітня 2014 року о 10 год. 25 хв. на телеканалі «Буковина» вийшла
в ефір телепередача, присвячена 28-й річниці Чорнобильської трагедії,
підготовлена за документами архівних фондів Чернівецького обкому КПУ,
Чернівецької обласної ради та Чернівецької обласної державної
адміністрації.
4. 10 вересня 2014 року о 10 год. 29 хв. на телеканалі «Буковина» вийшла
в ефір телепередача, підготовлена за документами архівного фонду особового
походження «Сандуляк Леонтій Іванович – народний депутат СРСР, професор,
завідувач кафедрою зоології і фізіології Чернівецького держуніверситету» та
присвячена 25-й річниці створення регіонального відділення громадськополітичної організації «Народний Рух України за перебудову», першим
головою якого став Сандуляк Л.І.
Підготовлено та опубліковано 8 статей за документами архіву:
1. «Не встигла дописати...» (до 90-річчя від народження), присвячена
єврейській поетесі з м. Чернівці, що загинула в нацистському трудовому
таборі в Трансністрії (газ. «Буковинське віче», № 5 (2275) від 30.01.2014, с. 2).
2. «Борітеся, брати мої, вам Бог помагає!», присвячена 200-річчю від
народження Тараса Григоровича Шевченка (газ. «Буковинське віче», № 8
(2275) від 20.02.2014, с. 1).
3. «Надрайонний провідник Євген Купчанко – «Аскольд» (Веб:
ukrnationalism.com/history/440-nadrajonnij-providnik-evgen-kupchanko
askold.html). Розміщено 02.04.2014 в розділі «Скрижалі історії». Автори:
Дмитро Проданик, член регіонального наукового підрозділу «Реабілітовані
історією», Наталія Масіян, начальник відділу використання інформації
документів держархіву.
4. «Яскрава буковинська співачка Віоріка Урсуляк», присвячена 120річчю від народження співачки (газ. «Конкордія», № 15 (945) від 18.04.2014,
с. 3).
5. «Плани будівлі костелу та фінансові звіти 200-річної давності
збереглися в Державному архіві Чернівецької області» (підбірка документів з
історії будівництва костелу Воздвиження Всечесного Хреста), опубліковано
в інтернет-виданні «Від і до» 20.06.2014 (www.vidido.ua).
6. «Перший потяг зустріли 148 років тому» (газ. «Погляд», № 30 (737) від
24.07.2014, с. 18).
7. «Буковина напередодні окупації (за документами Державного архіву
Чернівецької
області)»
(Науково-практичний
журнал
«Архіви
України»,Випуск 4-5 (292 - 293):липень – жовтень 2014, сс. 42 – 50.
8. «Мовою архівних документів про голод у Чернівецькій області 19461947 рр.», (розміщено на офіційному веб-сайті держархіву Web:
http://cv.archives.gov.ua, в рубриці «Наші публікації»)
Архівні відділи райдержадміністрацій співпрацюють з місцевими
газетами та місцевими радіокомпаніями. Так, за 2014 р. ними було
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надруковано у місцевій пресі 10 статей та 12 публікацій на офіційних вебсайтах райдержадміністрацій, на радіо – 6 виступів.
Архівними відділами міської ради була підготовлено 2 публікації.
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. 54 Положення про Державний архів Чернівецької області,
затвердженого розпорядженням Чернівецької обласної державної адміністрації
від 08 квітня 2013 № 190-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
Чернівецькому обласному управлінні юстиції 16 серпня 2006 р. за № 43/1822 в
Державному архіві Чернівецької області передбачено виконання запитів на
платній основі.
Так, протягом 2014 року працівниками архіву на платній основі
було виконано 33 тематичних та 8 генеалогічних запитів, а також
наведено 1429 довідок (з них 1392 – 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 райдержадміністрацій платні довідки не
надавались.
Архівними відділами міських рад було виконано – 538 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.
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.
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Державний архів Чернівецької області повідомляє про те, що протягом
2014 року основний бюджет робочого часу відділом використання інформації
документів був витрачений на довідкову роботу: всього за 2014 року до
архіву надійшло 3702 звернення, 2250 звернень було подано на особистому
прийомі.
У звітному періоді надійшло 2212 запитів соціально-правового
характеру та виконано 2210 таких запитів. За тематикою запити
розподіляються наступним чином
1. про розмір заробітної плати – 1211  55 %
2. про трудовий стаж – 613 28 %, в тому числі 91 довідка щодо
підтвердження трудового стажу для призначення пенсій на пільгових
умовах або за вислугу років
3. про громадянський стан – 191 9 %
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. – 195 8 %.
У 2015 році передбачається надходження звернень у кількості на рівні
минулого року, що ж стосується тематики, то прогнозується кількісне
зменшення звернень громадян за довідками про розмір заробітної плати та
підтвердження трудового стажу, проте очікується збільшення кількості
запитів про громадянський стан.
До архівних відділів райдержадміністрацій протягом 2014 року
надійшло 4524 запити, виконано - 4578; до архівних відділів Чернівецької та
Новодністровської міських рад надійшло 1588 запитів, виконано – 1924.
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 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 (разом – 78%). 7% звернень
стосувались наведення довідок про розмір заробітної плати (453), так само
6% звернень стосувались наведення довідок про підтвердження трудового
стажу (393), 9 % звернень стосувались різних питань.
Архівним відділом Чернівецької міської ради виконано – 21 запит на
публічну інформацію.
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.
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Державний архів Чернівецької області протягом 2014 року виконав 22
генеалогічні запити, всі з позитивним результатом. 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 1938). 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 48 дослідників за генеалогічною
тематикою, 8 з яких – іноземні громадяни.
З виконання генеалогічних запитів є в наявності методична
розробка — "Методичні рекомендації по виконанню запитів
генеалогічного характеру в державному архіві Чернівецької області"
(2004).
У роботі над виконанням генеалогічних запитів архів співпрацює з
Угорською компанією «Family Tree Ltd», Українською іноземною
юридичною колегією.
Директор архіву
24.12.2014

Д.Д. Жмундуляк
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