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ІНФОРМАЦІЯ 
про організацію роботи архівних установ області в умовах завершення 

адміністративно-територіальної реформи в Україні 
 

Державний архів Хмельницької області (далі – Державний архів), інші 
архівні установи області організовують та спрямовують свою діяльність на 
реалізацію державної політики у сфері архівної справи та діловодства. 

Основними пріоритетами діяльності архівних установ області в умовах 
воєнного стану є забезпечення стабільного функціонування мережі архівних 
установ, якісне формування Національного архівного фонду (далі – НАФ), 
збереженість архівних документів, організація доступу до архівних інформацій-
них ресурсів, забезпечення інформаційних потреб суспільства та цифровізація 
архівної справи. 

У результаті адміністративно-територіальної реформи, протягом 2020-2022 ро-
ків відбулися значні перетворення у системі архівних установ області, до якої 
на сьогодні входять архівні відділи Кам’янець-Подільської, Хмельницької та 
Шепетівської районних державних адміністрацій, Старокостянтинівської, Неті-
шинської, Хмельницької, Шепетівської та Деражнянської міських рад, Кам’я-
нець-Подільський міський архів, 24 трудових архіви органів місцевого самовря-
дування.  

Архівні підрозділи ліквідованих райдержадміністрацій реорганізовано у 
сектори Кам’янець-Подільської та віддалені робочі місця архівних відділів 
Хмельницької і Шепетівської райдержадміністрацій, відповідно. 

У ході реформи забезпечено збереженість та передачу документів НАФ, 
архівних фондів, приміщень та майна новоствореним архівним установам. Вод-
ночас, загальна штатна чисельність працівників архівних установ у районах та 
містах області скоротилася із 101 штатної одиниці у 2019 році до 94 у 2023 році. 
При цьому значно збільшився персонал архівних установ міських рад (із 16 до 
23 штатних одиниць), і скоротилася штатна чисельність архівних відділів 
райдержадміністрацій (із 39 до 27 штатних одиниць), у зв’язку з цим постала 
гостра потреба у виділенні додаткових штатних одиниць та створенні архівних 
секторів в архівних підрозділах Хмельницької та Шепетівської районних 
державних адміністрацій. 

На 01.01.2023 у Державному архіві зберігається 8223 фонди (2048583 оди-
ниць зберігання (далі – од. зб.), в архівних відділах райдержадміністрацій – 
3047 фондів (392103 од. зб.), архівних відділах міських рад – 396 фондів (74843 од. зб.) 
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документів постійного зберігання, у трудових архівах – 4467 фондів (480932 од. зб.) 
з кадрових питань (особового складу). 

До джерел комплектування архівних установ області, що передають до-
кументи на постійне зберігання, сьогодні відноситься 2145 установ, підпри-
ємств та організацій, у тому числі 841 юридична особа, з яких 521 – місцевих 
органів влади.  

Реформування органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду-
вання залишається фактором стабільно високих показників формування до-
кументів НАФ та приймання документів на постійне зберігання. Так, протягом 
2022 року до архівних установ надійшло 22051 од. зб. управлінської докумен-
тації, 12125 од. зб. з кадрових питань, 120 од. зб. документів особового поход-
ження, 1389 одиниць обліку фото-, фоно-, відеодокументів. Кількість справ 
постійного зберігання, що знаходяться в архівних підрозділах установ області, 
становить 206269 од. зб., понад встановлені строки зберігається 20543 одиниць 
збереження та їх кількість продовжує зростати.  

Державний архів у співпраці з громадськими об’єднаннями активно розви-
ває напрям ініціативного формування документальних комплексів, започатко-
вано нові фонди та колекції, пов’язані із війною та увічненням пам’яті Героїв – 
подолян, які уже містять понад 60 Гб фото- та відеоматеріалів. 

Для погодження нагальних питань та обговорення найважливіших напря-
мів діяльності при Державному архіві діє колегія й інші консультативно-
дорадчі органи. У 2022 році проведено 7 комплексних перевірок архівних уста-
нов області, 8 засідань колегії, 4 засідання Науково-методичної ради та 14 за-
сідань Експертно-перевірної комісії (далі – ЕПК).  

На засіданнях ЕПК розглянуто, схвалено та погоджено, зокрема, описи 
справ постійного зберігання від 536 установ області на 33720 од. зб, від 471 уста-
нови з кадрових питань (особового складу) – 27094 од. зб., заслухано Централь-
но-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельниць-
кий), Головне управління Державної податкової служби у Хмельницькій об-
ласті, структурні підрозділи облдержадміністрації, Головне управління Націо-
нальної соціальної сервісної служби у Хмельницькій області, Хмельницький 
університет управління і права імені Леоніда Юзькова, Хмельницький інститут 
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України 
ПрАТ “Вищий навчальний заклад “МАУП”, Територіальне управління Держав-
ної судової адміністрації України в Хмельницькій області, Хмельницький 
обласний літературний музей, Хмельницьку обласну організацію Українського 
товариства глухих, Головне управління Державної казначейської служби 
України у Хмельницькій області, Хмельницький обласний центр соціальних 
служб, АТ “Завод “ТЕМП,” окремі архівні установи області. 

Архівістами області проведено 41 семінар з підвищення кваліфікації пра-
цівників архівних служб установ, здійснено 75 перевірок архівних підрозділів 
установ, підприємств та організацій. Покращенню умов збереження документів 
та стану діловодства в органах влади сприяє започаткований Державним 
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архівом області єдиний в Україні проєкт з огляду архівної справи та діловод-
ства, у рамках якого стан реалізації зазначених завдань проаналізовано з 
наданням відповідних рекомендацій у 468 установах області. 

Державним архівом здійснюється координація виконання Обласної про-
грами розвитку архівної справи на 2022-2025 роки, бюджетне фінансування 
якої у 2022 році не здійснювалося, та Програми формування страхового фонду 
документації Хмельницької області на 2022-2025 роки (далі – Програма), 
у рамках якої до обласного страхового фонду документації (далі – СФД) 
закладено документацію закінчених будівництвом об’єктів Хмельницьке НВО 
№ 1 “Школа-дитячий садок” та проведено мікрофільмування документації 
щодо реконструкції автодороги Н-03 Житомир – Чернівці км 123+300 км 
126+540 Хмельницька область. СФД та інші, передбачені Програмою об’єкти, 
не виготовлявся у зв’язку із незавершеним будівництвом. 

У 2022 році архівні установи приділяли особливу увагу поліпшенню фізич-
ного стану документів НАФ, здійсненню консерваційно-реставраційного та 
брошурувально-палітурного оброблення документів із паперовою основою, 
відновлення інформації зі згасаючого тексту, проведення реставраційно- 
відновлювальних робіт з документами, їх дезінфекція. 

Реставраторами Державного архіву забезпечено реставрацію 11392 арк., 
ремонт 6533 арк., дезінфекцію 3152 арк. документів.  

У рамках заходів з ліквідації наслідків пожежі в Кам’янець-Подільському 
міському архіві реставровано 4170 арк. 17 од. зб., здійснено науково-технічне 
опрацювання та удосконалення довідкового апарату до реставрованих справ 
Ф. 226 Подільська казенна палата. Проведено інвентаризацію інших постраж-
далих фондів. 

На виконання Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом 
документів НАФ на 2020-2024 роки, затвердженої наказом Державної архівної 
служби України від 13.11.2019 № 103, протягом звітного періоду в архівних 
установах області перевірено наявність та фізичний стан майже 58,5 тис. справ, 
у тому числі майже 8 тис. справ одного із найцінніших фондів Державного 
архіву області – Фонд 230 “,Подільське дворянське депутатське зібрання.” До 
списку справ, що знаходяться у розшуку, внесено 189 не виявлених справ, 
знято з розшуку 172 справи.  

З урахуванням методичних рекомендацій Укрдержархіву проводилася 
робота з уточнення списків фондів архівних відділів райдержадміністрацій та 
міських рад, а також вивіряння відповідності номерів фондів, крайніх дат 
документів та їх фондових обсягів з обліковими документами та списком 
фондів Державного архіву для поступового запровадження централізованого 
обліку документів НАФ.  

Одним з важливих напрямів є забезпечення оцифрування документів НАФ. 
У рамках  Програми оцифрування архівних інформаційних ресурсів на 2022-
2025 роки, затвердженої наказом Державної архівної служби України від 
29.12.2021 № 165, Державним архівом створюється електронний фонд користу-
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вання, до якого у 2022 році внесено 17985 од. зб./318760 файлів копій до-
кументів з паперовими носіями, та описи справ (342 од. зб./102168 файлів). 
Успішно реалізується спільний проєкт з корпорацією Family Search International 
(США), розпочато співпрацю з БФ “Меморіал Голокосту “Бабин Яр”. Оцифро-
вуються документи також Кам’янець-Подільським міським архівом. 

За звітний період архівісти області взяли участь у роботі 9 наукових 
конференцій, численних “круглих столах”, симпозіумах, загальнообласних 
презентаціях, у близько 30 тематичних заходах з громадськістю. За архівними 
документами організовано 46 виставок. Підготовлено 8 радіо-, 31 телепередач, 
54 публікації, проведено 9 шкільних уроків, видано Вісник Державного архіву 
Хмельницької області “Подільська старовина” № 1 (8) 2022.  

Підвищенню інформативної відкритості Державного архіву сприяє активне 
висвітлення діяльності установи у соціальних мережах, постійне наповнення 
офіційного вебсайту оцифрованими архівними документами та довідковим 
апаратом до них, створення спеціальних рубрик. 

Зберігається значна потреба у вирішенні питань соціально-правового за-
хисту громадян шляхом надання доступу до архівної інформації. Так, у 2022 році 
до архівних установ області звернулися близько 35 тис. громадян, у читальних 
залах працювали 563 дослідники. За звітний період державними архівними 
установами та архівними відділами міських рад виконано 18094 запити, з яких 
7332 соціально-правового характеру, трудовими архівами області виконано 
21341 запит. 

З початку військової агресії російської федерації проти України, Держав-
ний архів, окрім основних завдань, виконує додаткові функції щодо орга-
нізаційно-правового супроводу процесу перевезення медичних вантажів та 
гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України. 

Відповідно до доручення обласного гуманітарного штабу з питань органі-
зації проведення евакуації, розміщення та надання допомоги внутрішньо пере-
міщеним особам, на Державний архів покладено обов’язки щодо координації 
роботи із міжнародними благодійними організаціями та донорами зі США, 
Великобританії, Німеччини, Польщі, Швейцарії, Італії, Іспанії та інших держав-
партнерів щодо отримання гуманітарної допомоги для забезпечення потреб 
внутрішньо переміщених осіб та населення області. 

На базі установи функціонує обласний колл-центр з гуманітарних питань, 
який у 2022 році надав консультації майже 30 тис. громадян та забезпечує 
логістику гуманітарної допомоги. Діє пункт видачі гуманітарної допомоги, де 
протягом 2022 року більш ніж 33 тис. внутрішньо переміщених громадян 
отримали майже 34 тонни одягу та засобів гігієни. 

Архівними установами вживалися заходи для зміцнення матеріально-
технічної бази. Протягом 2022 року здійснено заміну приміщень віддаленому 
робочому місцю у м. Деражня архівного відділу Хмельницької районної дер-
жавної адміністрації (112,2 м кв.), отримано додаткове приміщення для відда-
леного робочого місця у смт Білогір’я архівного відділу Шепетівської районної 



 5

державної адміністрації (11 м кв.) та для архівного відділу Деражнянської місь-
кої ради (30 м кв.). Проведено ремонт приміщень двох архівосховищ віддале-
ного робочого місця у смт Летичів архівного відділу Хмельницької районної 
державної адміністрації на площі 32 м квадратних. Ремонт пожежно-охоронної 
системи здійснювався у 4 будівлях архівних установ області. 

Незважаючи на деяку позитивну динаміку, залишається невирішеною 
низка питань у сфері забезпечення належних умов зберігання документів і зміц-
нення матеріально-технічної бази архівних установ області. 

На жаль, щороку загострюється проблема відсутності вільних площ в 
архівосховищах, погіршуються показники заповнення стелажного обладнання, 
що у найближчій перспективі може зумовити припинення комплектування 
архівних установ області. Так, ступінь завантаження архівосховищ Держархіву 
області становить 99%, архівного відділу Кам’янець-Подільської районної дер-
жавної адміністрації – 94%, Хмельницької – 92%, Шепетівської – 98%, архівних 
відділів міських рад – понад 98%, у трудових архівах – більше 90%. Архівосхо-
вища у віддалених архівних підрозділах смт Віньківці, м. Городок Хмельниць-
кої, смт Чемерівці Кам’янець-Подільської районних державних адміністрацій 
завантажені на 100% і потребують виділення додаткових приміщень. 

Не відповідають нормативним вимогам до зберігання архівних документів 
приміщення архівного відділу Кам’янець-Подільської районної державної адмі-
ністрації.  

Не обладнано охоронно-пожежною сигналізацією сховища в архівних 
відділах Кам’янець-Подільської (архівні сектори м. Дунаївці, смт Нова Ушиця), 
Хмельницької (м. Хмельницький, віддалені архівні підрозділи у селищах Вінь-
ківці, Теофіполь, містах Волочиськ, Деражня, Старокостянтинів), Шепетівської 
(м. Шепетівка) районних державних адміністрацій та Хмельницької і Старокос-
тянтинівської міських рад. Недостатнім є забезпечення архівних установ та 
трудових архівів нормативною кількістю первинних засобів пожежогасіння, не 
своєчасно проводиться технічне діагностування наявних вогнегасників. 

Фактором негативного впливу на стан документів Держархіву області 
залишається несправний стан систем кондиціювання та вентиляції повітря в 
архівосховищах корпусів 1 та 2. 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 

 
 


