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ІНФОРМАЦІЯ  
про проведення огляду на краще забезпечення збереженості документів 

Національного архівного фонду та стану діловодства в установах, 
організаціях, підприємствах різних форм власності в області 

На виконання законів України “Про Національний архівний фонд та 
архівні установи”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо посилення протидії незаконному обігу архівних документів”, розпоряд-
ження Президента України від 13 квітня 2005 року № 957/2005-рп “Про не-
відкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України” 
Державним архівом Хмельницької області (далі – Держархів) з 2014 року було 
започатковано огляд на краще забезпечення збереженості документів 
Національного архівного фонду та стану діловодства в установах і закладах 
культури, охорони здоров’я, освіти і науки області (далі – Огляд). 

Метою Огляду було забезпечити належний облік та зберігання доку-
ментів Національного архівного фонду (далі – НАФ) з кадрових питань 
(особового складу) та документів на нетрадиційних носіях (фото-фоно-
відеодокументи), упорядкування документів відповідно до вимог положення 
про архівний підрозділ, розроблення діловодними службами необхідних 
нормативних документів з питань діловодства та архівної справи, створення 
експертних комісій та архівних підрозділів, упровадження електронного 
діловодства. 

Спільним наказом директора Держархіву та начальника управління 
культури, національностей, релігій та туризму обласної державної адмініст-
рації від 10.10.2014 № 202-н/54 “Про створення організаційного комітету з 
проведення огляду на краще забезпечення збереженості документів Національ-
ного архівного фонду та стану діловодства в установах та закладах культури 
Хмельницької області” було проведено Огляд в установах і закладах культури 
області. 

Усього Оглядом було охоплено 2336 установ і закладів культури, а саме: 
876 бібліотек (3 обласних, 23 центральних районних та міських, 767 сільських, 
19 центральних районних для дітей, 46 міських філій, 17 міських філій для 
дітей); державні історико-культурні заповідники “Межибіж” та “Самчики”, 22 
державних (4 обласних, 12 районних, 6 міських) та 291 недержавний музей; 
вищі навчальні заклади I-II рівня акредитації: Хмельницьке музичне училище 
ім. В.Заремби та Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв; почат-
кові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади – 57; театрально-концертні 
установи: обласна філармонія, обласний академічний музично-драматичний 
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театр імені М.Старицького; академічний обласний театр ляльок “Дивень”; 
1083 клубних заклади, у тому числі, 1033 у сільській місцевості. 

Під час Огляду установ і закладів культури області організовано 32 
наради-семінари, у яких взяло участь 856 слухачів. Проведено комплексні 
перевірки у 68 установах, експертно-перевірною комісією Держархіву (далі – 
ЕПК) погоджено та схвалено 2780 од.зб. архівних документів постійного 
зберігання та 890 од.зб. документів з кадрових питань (особового складу),  
погоджено 83 інструкції з діловодства, 193 положення про експертні комісії та 
архівні підрозділи, 412 номенклатур справ та укладено 222 історичних 
довідки. Покращено умови зберігання документів НАФ в управлінні культури, 
національностей, релігій та туризму обласної державної адміністрації, 
обласних філармонії, музично-драматичному театрі імені М.Старицького, 
літературному музеї тощо. 

Краще роботу з погодження та схвалення документів ЕПК організовано 
в установах та закладах культури Городоцького, Деражнянського, Краси-
лівського, Летичівського та Теофіпольського районів. Значно покращено 
діловодство та архівну справу щодо збереженості документів НАФ у Ду-
наєвецькому, Ізяславському, Кам’янець-Подільському, Новоушицькому, По-
лонському, Славутському, Старосинявському районах та містах  Кам’янець-
Подільський, Старокостянтинів, Хмельницький. 

Підсумки Огляду в установах та закладах культури області було оголо-
шено 28 листопада 2015 року на спільному засіданні колегій Держархіву та 
управління культури, національностей, релігій і туризму обласної державної 
адміністрації. 

Відповідним спільним наказом директорів Держархіву та Департаменту 
охорони здоровʼя облдержадміністрації було створено організаційний комітет 
з проведення Огляду в закладах охорони здоров’я області. 

Усього Оглядом було охоплено 112 закладів охорони здоров’я, а саме: 31 
обласний лікувально-профілактичний заклад, 24 міських та 40 районних. 
Організовано 26 нарад-семінарів, у яких взяло участь 765 слухачів. Проведено 
комплексні перевірки 64 закладів охорони здоров’я, ЕПК погоджено та 
схвалено 799 описів справ постійного зберігання та 1038 описів справ з 
кадрових питань (особового складу) та передмови до них. 

Обласними, районними та міськими закладами охорони здоров’я 
розроблено 30 інструкцій з діловодства, 38 номенклатур справ та передмови до 
них, 55 положень про експертні комісії та архівні підрозділи, укладено 40 
історичних довідок. Надано методично-практичну допомогу закладам охорони 
здоров’я Городоцького, Деражнянського, Красилівського, Теофіпольського, 
Чемеровецького районів та міста Хмельницький, а також усім закладам 
охорони здоров’я обласного підпорядкування. 

На базі Хмельницької обласної, дитячої обласної лікарень, обласного 
кардіологічного диспансеру працівниками Держархіву було проведено нав-
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чальні семінари для відповідальних за діловодство та архівну справу, в яких 
взяло участь 203 особи. 

Покращено умови зберігання документів НАФ у Департаменті охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації, управлінні охорони здоров’я 
Кам’янець-Подільської міської ради, обласній лікарні, обласному протитубер-
кульозному диспансері, Волочиській, Деражнянській, Красилівській, Кам’янець-
Подільській центральних районних лікарнях, Чемеровецькому медичному 
коледжі тощо. 

Краще організовано роботу з погодження та схвалення документів ЕПК 
у закладах охорони здоров’я Городоцького, Волочиського, Деражнянського, 
Дунаєвецького, Красилівського, Старосинявського, Чемеровецького районів та 
міста Кам’янець-Подільський. Значно підвищили рівень діловодства та 
архівної справи у Дунаєвецькому, Ізяславському, Кам’янець-Подільському 
районах та  містах Кам’янець-Подільський, Хмельницький. 

Працівниками Держархіву розроблено методичні рекомендації “Методи 
ефективної організації документування в закладах охорони здоров’я” для 
відповідальних за організацію діловодства та ведення архівної справи в зак-
ладах охорони здоровʼя. За підсумками Огляду 02 листопада 2017 року прове-
дено засідання колегії. 

Відповідно до спільного наказу директорів Держархіву та  Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації від 21 лютого 2018 року розпочато Огляд 
у закладах освіти і науки області, який планується завершити у IV кварталі 
цього року. 

Проведення Огляду закладів освіти і науки заплановано у чотири етапи:  

дошкільні навчальні заклади – перше півріччя 2018 року; 

заклади загальної середньої та позашкільної освіти – друге півріччя 
2018 року – І квартал 2019 року; 

заклади професійно-технічної та вищої освіти – ІІ-ІІІ квартали 2019 року; 

заклади післядипломної освіти – ІV квартал 2019 року. 

На 01 травня 2019 року ЕПК погоджено та схвалено 3896 справ 
постійного зберігання, 2500 справ з кадрових питань (особового складу), 89 
інструкцій з діловодства, 262 номенклатури справ, 251 положення про 
експертні комісії та архівні підрозділи, укладено 99 історичних довідок та їх 
продовження.  

Краще роботу організовано в закладах дошкільної, загальної-середньої 
та позашкільної освіти у Волочиському (1948-2017), Городоцькому (1944-
2017), Деражнянському (1944-2017), Дунаєвецькому (1952-2017), Ізяславсь-
кому (1944-2017), Славутському (1948-2017), Старосинявському (1944-2017) 
районах та місті Кам’янець-Подільський (1946-2017) за відповідні роки. 
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Торік, у квітні, на базі архівного відділу Хмельницької міської ради 
відбувся навчальний семінар для відповідальних за діловодство та архівну 
справу у дошкільних закладах міста Хмельницький, в якому взяло участь 
32 слухачі. Семінари для керівників навчальних закладів області щодо органі-
зації архівної справи та діловодства відбулися у Городоцькому, Ізяславському, 
Красилівському, Летичівському, Новоушицькому, Славутському, Староси-
нявському, Теофіпольському, Шепетівському районах та місті Шепетівка. 

Працівниками Держархіву розроблено методичні рекомендації “Органі-
зація діловодства та архівної справи в дошкільних закладах Хмельницької 
області”, “Організація діловодства та архівної справи в закладах загальної 
середньої освіти Хмельницької області”, які погоджено рішенням науково-
методичної ради Держархіву. 

Наразі Огляд проходить у закладах професійно-технічної та вищої 
освіти, які працюють над вдосконаленням архівної справи та діловодства. 

Разом з тим, через обмежене фінансове та матеріально-технічне забезпе-
чення зберігання документів в окремих архівних підрозділах закладів 
культури, охорони здоровʼя, освіти і науки області не відповідає нормативно-
правовим вимогам, також у цих установах практично не здійснюються заходи 
щодо упровадження електронного документообігу. 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації            О. Самолюк 


