Звіт
про роботу держархіву, архівних відділів райдержадміністрацій,
міських рад, трудових архівів Закарпатської області у 2016 році

Упродовж 2016 року працівниками держархіву та начальниками архівних
відділів райдержадміністрацій, міських рад, керівниками трудових архівів
області, здійснювалися заходи щодо виконання Закону України „Про
Національний архівний фонд та архівні установи”, розпорядження Президента
України від 13.04.2005 року № 957/2005-рп „Про невідкладні заходи щодо
збереження національних архівних цінностей України”, постанов Кабінету
Міністрів України, наказів Мін`юсту та Укрдержархіву, розпоряджень та
доручень голови облдержадміністрації і рішень обласної ради.
На виконання зазначених документів держархівом розроблено Програму
розвитку архівної справи у Закарпатській області на 2016 – 2020 роки, схвалено
розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації 09.02.2016 № 40
„Про Програму розвитку архівної справи у Закарпатській області на 2016
– 2020 роки” та затверджено її рішенням сесії обласної ради 17.03.2016 № 187.
Відповідно до пп. 2., 2.1., 2.2. зазначеного розпорядження, начальниками
архівних відділів райдержадміністрацій: Берегівської, Великоберезнянської,
Воловецької, Виноградівської, Іршавської, Міжгірської, Мукачівської,
Перечинської, Рахівської, Свалявської, Тячівської, Ужгородської, Хустської;
начальниками архівних відділів міських рад Берегівської, Мукачівської,
Ужгородської розроблено районні, міські програми розвитку архівної справи на
2016 ‒ 2020 роки та затверджено районними, міськими радами.
Прийняття зазначених програм дасть змогу зміцнити матеріальнотехнічну базу архівних установ області для поповнення Національного
архівного фонду України документами, які утворені на території області
забезпечити їх облік, збереження, запровадити в архівних установах сучасні
інформаційні технології та повніше задовольнити потреби юридичних та
фізичних осіб в архівній інформації.
За інформацією начальників архівних відділів у 2016 році для виконання
плану заходів районних, міських програм розвитку архівної справи на 2016 ‒
2020 роки з місцевих бюджетів виділено кошти у сумі 326,0 тис. гривень.
Зокрема, архівним відділам райдержадміністрацій виділено кошти:
Виноградівському 20,0 тис. грн. для придбання комп`ютерного обладнання,
Рахівському 15,0 тис. грн. для оплати за охорону приміщень, Свалявському 50,0
тис. грн. закуплено стелажне обладнання, Тячівському у сумі 135,900 тис. грн.
придбано стелажне обладнання та архівні коробки, Ужгородському 25,0 тис. грн.
закуплено стелажне обладнання; архівному відділу Ужгородської міської ради у
сумі 80 тис. грн. придбано архівні коробки та встановлено охоронну систему
відеонагляду.
На виконання Плану заходів щодо розвитку архівної справи у
Закарпатській області на 2016 ‒ 2020 роки для держархіву з місцевого бюджету
(в тому числі обласного), органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування повинні були виділити кошти у сумі 1490,4 тис. гривень. На
жаль, необхідні кошти не виділялись, у зв`язку з цим архівною установою
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обласного значення, не було виконано ряд важливих робіт для поповнення та
гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду України.
Значно відчутнішою стала допомога місцевих органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, архівним відділам райдержадміністрацій, міських
рад у зміцненні матеріально-технічної бази, а також у створенні мережі
трудових архівів області. У 2016 році архівному відділу Тячівської
райдержадміністрації надано додатково приміщення площею 46 кв. м. в якому
зроблено капітальний ремонт.
Збільшено стелажне обладнання в архівних відділах Свалявської
райдержадміністрації на 18 пог. м., Тячівської райдержадміністрації на 150 пог.
м., Ужгородської райдержадміністрації на 7 пог. метрів.
На підставі підписаної між Угорщиною та Закарпаттям угоди в рамках
Східного партнерства ЄС, угорською стороною профінансовано ряд ремонтних
робіт в держархіві, серед яких і поточний ремонт трьох кабінетів загальна
площа – 58 кв. м., в архівосховищах замінено 87 вікон, а в адмінкорпусі
замінено 7 робочих дверей, зроблено натяжну стелю в одному робочому
кабінеті – 19 кв. м.
В держархіві за власні кошти закуплено багатофункціональний пристрій
«KONICA MINOLTA”, прінтер лазерний „Canon”, програмне забезпечення
Windows 10 ‒ 6 шт., програмне забезпечення Microsoft Office 2016 ‒ 6 шт.,
програмне забезпечення Антивірус „Zillya” ‒ 21 шт., закуплено 1220 архівних
коробок.
В рамках спільного проекту Пряшівського університету у Пряшеві
(Словаччина) та Державного архіву Закарпатсько області образ Східної
Словаччини в Закарпатській Україні і Закарпатської України в Східній
Словаччині в ХVІІ ‒ ХХ століттях” для держархіву придбано: 4 комплекти
комп’ютерної техніки, 2 ноутбуки, 4 фотоапарати.
Протягом цього року за рахунок надання платних послуг держархів
отримав 295,0 тис. гривень. Які витрачаються на зміцнення матеріальнотехнічної бази установи.
Одним із пріоритетних напрямів у діяльності архівних установ області у
2016 році залишалось забезпечення збереженості та державний облік документів
Національного архівного фонду.
З метою поліпшення умов зберігання архівних документів в архівних
установах області продовжувалось виявлення та облік документів, що
потребують ремонту і реставрації, проведено ремонт документів з паперовою
основою на 2230 аркушів, оправлено та підшито 3733 од. зберігання. У
минулому році архівними установами області закартоновано і перекартоновано
84063 од. зберігання (при плані – 82562).
На виконання листа Державної архівної служби України від 12.03.2014 р.
№ 01.3/802 „Про розробку та затвердження профільних та регіональних
програм здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на
2015 – 2019 роки”, працівниками держархіву та начальниками архівних відділів
райдержадміністрацій, міських рад розроблено і затверджено наказом
держархіву від 06.10.2014 р. № 38 Регіональну програму здійснення контролю
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за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2015 – 2019 роки.
Відповідно до Програми працівниками держархіву, архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад перевірено наявність 56246 од. зберігання.
Упродовж 2016 року держархів та архівні відділи райдержадміністрацій,
міських рад забезпечували поповнення Національного архівного фонду
документами з історії краю та виконували завдання з комплектування всіма
видами документів. На постійне зберігання до архівних установ надійшло
управлінської документації – 9809 од. зб. (при плані – 6052 од. зб.), що на 3757
од. зб. більше чим заплановано та 666 документів особового походження.
Незважаючи на розширення мережі трудових архівів, досі не вирішується
проблема зберігання документів з особового складу. держархівом, архівними
відділами райдержадміністрацій та архівними відділами міських рад за звітний
період прийнято 3816 од. зб. з особового складу від ліквідованих підприємств,
установ та організацій.
До держархіву на постійне зберігання прийнято документи, на які
відкрито нові фонди: Управління з питань майна комунальної власності
Закарпатської облдержадміністрації. Надійшло частини до раніше відкритих
фондів: Закарпатський облвиконком, Управління державної інспекції з якості
товарів і торгівлі по Закарпатській області, Колекція церковних та метричних
книг Закарпатської області. Прийнято на державне зберігання документи
особового походження: Петровція Михайла Михайловича, Петровція Іван
Юрійовича та Кобаль Василь Васильовича.
На договірних засадах працівниками архівних установ області
упорядковано 4309 од. зб. управлінської документації та 1150 од. зб.
документів із особового складу підприємств, установ, організацій.
На засіданнях експертно-перевірної комісії держархіву та експертних
комісій архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад у 2016 році
схвалено: описів справ на управлінську документацію – 24129 од. зберігання;
описів справ на документи особового походження – 73 од. зберігання.
Погоджено: описів справ з особового складу – 16696 од. зберігання;
номенклатур справ підприємств, організацій, установ-джерел комплектування
архівів ‒ 155; положень про архівні підрозділи підприємств, організацій,
установ-джерел комплектування НАФ – 62; положень про експертні комісії
підприємств, організацій, установ-джерел комплектування архіву – 55;
інструкцій з діловодства – 48.
У держархіві ведеться облікова картотека схвалених та погоджених на
засіданнях ЕПК описів справ установ-джерел формування НАФ. На засіданні
ЕПК архіву заслухано дві установи фондоутворювачі про якість оформлення
документів і формування справ, стан науково-технічної обробки документів в
установах.
Значна увага в держархіві та в архівних відділах райдержадміністрацій,
міських рад приділяється питанням контролю за станом діловодства та
організації зберігання документів в архівних підрозділах джерелах формування
Національного архівного фонду.
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Працівниками відділу формування НАФ та діловодства, начальниками
архівних відділів упродовж 2016 року проведено 49 комплексних, 35
тематичних та 41 контрольну перевірку підприємств, установ, організаційджерел комплектування НАФ. Під час перевірок надавалася методична,
практична допомога, а також рекомендації з питань організації діловодства,
відповідно до ДСТУ 4163 ‒ 2003, Правил організації діловодства та архівного
зберігання документів у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях.
Проведення перевірянь сприяло об’єктивній оцінці ситуації щодо
дотримання умов зберігання архівними підрозділами документів Національного
архівного фонду та з особового складу, поліпшенню стану діловодства архівної
справи на підприємствах, в установах і організаціях.
З метою надання організаційно-методичної допомоги підконтрольним
установам на базі держархіву продовжував роботу постійно діючий семінар
„Сучасне діловодство та архівна справа” для підвищення кваліфікації
працівників служб діловодства та архівних підрозділів підприємств,
організацій, установ-джерел формування Національного архівного фонду. За
звітний період працівниками архівних установ області проведено 23 семінари,
загалом у семінарах взяло участь 487 слухачів.
Мета проведених семінарів – поглиблення знань слухачів із законодавчонормативною базою роботи архівних підрозділів, обмін досвідом, формування
творчого підходу до використання отриманих знань у практичній роботі.
Значна
увага
приділялася
питанням
нормативно-методичного
забезпечення діловодства та архівної справи. Протягом року здійснювалося
впровадження Правил організації діловодства та архівного зберігання
документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях.
Для покращення систематизації справ, створюваних у діловодстві,
оформлення у відповідному порядку із зазначенням строків зберігання,
працівниками відділу формування НАФ та діловодства у минулому році було
підготовлено дві методичні розробки:
1. Примірна номенклатура справ для музеїв Закарпатської області та
методичні рекомендації щодо її застосування.
2 Примірна номенклатура справ для районних (міськрайонних) центрів
зайнятості Закарпатської області та методичні рекомендації щодо її
застосування
Облік архівних документів належить до основних функцій державного
архіву та посідає особливе місце у загальній системі заходів забезпечення
збереженості та організації використання документів Національного архівного
фонду. На практичному рівні облік виконує низку важливих для архівної галузі
України функцій: фіксує належність документів до певних класифікаційних
комплексів, забезпечує їхню організаційну впорядкованість, єдину систему
реєстрації, адресний пошук та контроль за наявністю і станом. Держархів
відповідно до своїх повноважень здійснює централізований державний облік
документів НАФ, що зберігаються в архівах, архівних підрозділах юридичних
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осіб усіх форм власності, архівних підрозділах
державних
наукових
установ, музеїв, бібліотек, власників приватних архівних зібрань, які
перебувають у зоні його комплектування і тому для покращення цього напряму
роботи головним спеціалістом відділу збереженості документів, обліку та
довідкового апарату (Мигович М.В.) була розроблена Інструкція з обліку
документів в архівних відділах райдержадміністрацій, міських рад.
У централізованому обліку держархіву є дві бази даних, які постійно
поповнюються:
– „Архівні фонди України”, до неї вносяться картки фондів, а з минулого
року розпочато поповнення бази даних анотаціями описів.
– зведена база даних „Справи Державного архіву Закарпатської області,
які рахуються в розшуку та знайдені в ході розшуку”.
Важливий напрям архівної роботи – створення та розвиток науководовідкового апарату до документів Національного архівного фонду.
Архівними установами області удосконалено і перероблено описів
управлінської документації на 4013 од. зберігання.
Працівниками держархіву проводиться значна робота щодо підготовки до
видання Путівника по фондах Державного архіву Закарпатської області – Т.1.,
станом на сьогодні вже підготовлено 85 відсотків. У другому півріччі цього
року зазначене видання буде надіслано в Укрдержархів для схвалення на
засіданні науково-видавничої ради. Таке довідково-інформаційне видання
значно покращить пошук архівних документів для дослідників, які працюють з
архівними першоджерелами.
У зв`язку з постійною реорганізацією та ліквідацією підприємств, установ
організацій усіх форм власності загострилась ситуація щодо забезпечення
збереженості архівних документів, які гарантують соціальний захист громадян.
Тому значна увага керівництва держархіву та начальників архівних відділів
райдержадміністрацій, приділяється забезпеченню збереженості зазначених
документів. Нині в області триває процес створення єдиної системи архівних
установ для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що
не належать до Національного архівного фонду (трудових архівів).
За звітній період утворені три трудові архіви: при Пайтерфаловській,
Чепській сільських радах Виноградівського району та при Чомонинській
сільській раді Мукачівського району.
Щороку зростає кількість трудових архівів в області. Якщо на кінець 2014
року діяло 29 трудових архівів, у 2015 році – 36 трудових архіви, то за станом
на 01.01.2017 року в області діє 39 трудовий архівів, ще один трудовий архів в
с. Вишково Хустського району перебуває у процесі організації діяльності. При
міських радах створено два трудові архіви, при районних радах – чотири, при
сільських та селищних радах – 33. Юридичними особами є п`ять трудових
архівів.
Поліпшилось кадрове та матеріально-технічне забезпечення трудових
архівів. Зокрема, зросла кількість штатних працівників, в 39 архівних установах
області працює 15 штатних працівників.

6

Загальна площа архівосховищ трудових архівів становить 899 кв.
метрів. На обліку в цих архівних установах нараховується 68044 одиниці
зберігання з особового складу.
За інформацією начальників архівних відділів райдержадміністрацій,
міських рад упродовж звітного періоду з місцевого бюджету трудові архіви
області профінансовано у сумі 995 тис. гривень.
Протягом 2016 року працівниками трудових архівів виконано 4786
запитів громадян з соціально-правових питань, що на 1120 запитів більше, ніж
у 2016 році.
Продовжуються заходи щодо створення в області трудових архівів із
статусом юридичної особи, які б повністю задовольняли соціальні потреби
кожного району, міста.
Тривають роботи зі створення трудових архівів у Іршавському та
Хустському районах.
Практика роботи архівних установ засвідчує, що збереження документів,
які мають соціальне значення для громадян, є визначним для забезпечення
реалізації прав та законних інтересів громадян, зокрема на належне пенсійне
забезпечення та соціальне страхування.
Організація роботи і розширення мережі трудових архівів в області й
надалі залишається одним з пріоритетних напрямів роботи керівництва
держархіву та начальників архівних відділів.
Використання інформації, яку містять документи Національного архівного
фонду, є одним із основних напрямів діяльності архівних установ області, що
здійснюється через ініціативне інформування, виконання запитів юридичних та
фізичних осіб, організацію роботи дослідників в читальних залах архіву,
оприлюднення ретроспективної інформації через засоби масової інформації,
підготовку документальних та інформаційних видань, а також видачі заявникам
копій архівних документів.
У читальних залах держархіву в минулому році працювало 351 дослідник,
у тому числі 29 іноземних, для користувачів в читальні зали видано ‒ 9950
справ, а в архівних відділах райдержадміністрацій, міських рад у читальних
залах працювало 55 дослідників, яким видано 1136 справ.
Виконання запитів та звернень громадян. У минулому році всіма архівними
установами області виконано 20867 запитів юридичних та фізичних осіб, у тому
числі
працівниками
держархіву
8172
запити,
архівних
відділів
райдержадміністрацій, міських рад ‒ 7711, трудових архівів 4786 запитів.
Істотно збільшився звітний показник із виконання запитів щодо
підтвердження цивільного стану, у звітному році держархівом було виконано
5927 таких запитів.
Найбільше запитів соціально-правового характеру виконано архівними
відділами Виноградівської, Тячівської та Хустської райдержадміністрацій.
Всі запити виконано у встановлені законодавством терміни. Середній
термін виконання запитів юридичних та фізичних осіб з дня їх надходження і
реєстрації – 23-25 робочих днів. Фактів безпідставної відмови в задоволенні
законних вимог заявників з боку держархіву та архівних відділів, трудових
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архівів немає, рівень організації цієї роботи
відповідає
вимогам,
установленим законодавством.
В державному архіві області впровадженно комп`ютерну систему обліку
звернень громадян та електронну реєстрацію запитів і контролю за вирішенням
порушених у них питань. Укрдержархіву доцільно розробити єдину відповідну
Програму та направити в архівні установи для практичного використання в
роботі.
Результати роботи із зверненнями громадян також висвітлюються в
засобах масової інформації та веб-сайті держархіву.
За звітний період працівниками архівних установ області підготовлено та
проведено 81 виставку копій архівних документів. Найбільш активними у в
організації та проведенні виставок були архівні відділи Іршавської, Рахівської,
Мукачівської та Свалявської райдержадміністрацій.
Слід відзначити високий рівень підготовки виставок за документами з
фондів держархіву:
14 березня 2016 року у читальному залі архіву (м. Берегово) відкрилася
виставка копій архівних документів, присвячена буржуазно-демократичній
революції в Угорщині 1848 – 1849 роки;
15 березня 2016 року працівниками держархіву було організовано та
проведено виставку копій архівних документів у меморіальному парку „Красне
поле” (м. Хуст), з нагоди відзначення 77-ї річниці Карпатської України. У
святкуванні взяли участь керівники області, представники духовенства,
силових структур, освітніх установ та громадськість краю;
22 серпня 2016 року працівниками держархіву організовано та проведено
тематичну виставку копій архівних документів на тему: „Українська держава:
шлях до незалежності”, у фойє Закарпатського обласного українського
музично-драматичного театру імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв
(м. Ужгород);
з нагоди Дня захисника України 13 жовтня 2016 року у фойє
Закарпатської обласної державної адміністрації, працівниками держархіву
організовано та відкрито тематичну виставку копій архівних документів на
тему: „Захисники Карпатської України”;
10 листопада 2016 року у Державному архіві Закарпатської області
відбулося відкриття виставки фотографій і документів часів Першої світової
війни, яка проводиться в рамках міжнародного проекту: „Образ Східної
Словаччини на Закарпатській Україні та Закарпатської України в Східній
Словаччині в 17-20 століттях”.
У 2016 році працівниками архіву було підготовлено також ряд інших
виставок. До всіх виставок складено переліки документів та інформації про
проведення і розміщено на веб-сайті архіву й Укрдержархіву. Проведення
виставок широко висвітлювалось в засобах масової інформації та в Інтернет
виданнях.
Подальшого розвитку дістала нова форма виставкової діяльності
– Інтернет-виставки. На сьогодні на офіційному веб-сайті держархіву
функціонує десять он-лайнових виставок.
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На
відміну
від
традиційних документальних виставок, Інтернетвиставки діють постійно і є доступними найширшому загалові користувачів в
усьому світі.
Працівники держархіву організовував та проводив екскурсії і ситали
лекції для студентів навчальних закладів, брали активну участь у семінарах,
круглих столах, науково-практичних та краєзнавчих конференціях.
На основі архівних документів, держархівом спільно з Закарпатською
облдержадміністрацією, Закарпатською обласною радою, архівами управлінь
СБУ та МВСУ в Закарпатській області підготовлено до видання збірник
архівних документів і матеріалів „Посилення політичних репресій проти
мешканців Закарпаття у перші повоєнні роки.1947-1956 рр.”.
В рамках спільного проекту Пряшівського університету у Пряшеві
(Словаччина) та Державного архіву Закарпатсько області „Образ Східної
Словаччини в Закарпатській Україні і Закарпатської України в Східній
Словаччині в ХVІІ ‒ ХХ століттях”, підготовлено і видано каталог документів
та фотографій, що висвітлюють події Першої світової війни.
Популяризації діяльності архівних установ сприяє активна взаємодія із
засобами масової інформації. Усі важливі заходи, які здійснюються архівними
установами області, систематично висвітлюються на сторінках місцевої та
центральної преси, на радіо і телебаченні. З цією метою використовуються
різноманітні форми і методи співпраці, зокрема: прес-релізи, повідомлення,
інтерв’ю, публікації, публіцистичні та інші статті; виступи працівників архіву
на радіо і телебаченні, у тому числі – в прямому ефірі. У сюжетах засобів
масової інформації знайшли відображення інформації про заходи суспільногромадського значення, що були проведені або заплановані держархівом та
архівними відділами. У минулому році архівні установи підготували і провели
13 радіопередач; 14 телепередач, на шпальтах періодичної преси вміщено 32
публікації. Основна тематика виступів у ЗМІ – про роботу архівних відділів
райдержадміністрацій, міських рад, міжнародне співробітництво держархіву з
архівами, музеями, науковими установами Угорщини, Румунії, Словаччини та
про реалізацію пріоритетних напрямів роботи держархіву.
Слід відзначити активну співпрацю із засобами масової інформації
начальників архівних відділів райдержадміністрацій Великоберезнянської,
Іршавської, Тячівської та Ужгородського міського архівного відділу.
Регіональні телерадіокомпанії широко висвітлювали: відкриття виставки
фотографій і документів часів Першої світової війни, яка проводиться в рамках
міжнародного проекту: „Образ Східної Словаччини на Закарпатській Україні
та Закарпатської України в Східній Словаччині в 17-20 століттях” та ряд
інших суспільно-громадських заходів, що організовував та проводив держархів.
Одним із дієвих інструментів інформаційної політики та висвітлення
найважливіших питань функціонування та розвитку архівної справи в області
залишається офіційний веб-сайт держархіву.
На веб-сайті „Державний архів Закарпатської області” функціонує 27
тематичних рубрик.

9

Базову й оперативну інформацію для громадян розміщено, насамперед,
на вхідній сторінці сайту в наступних рубриках: „Головна сторінка”, „Новини”,
„Анонси”, „Контакти”, „Нормативна база”, „Звернення громадян”, „Галузеві
програми”, „Архіви у ЗМІ”.
Постійно оновлюється рубрика „Новини” та „Анонси”, де висвітлюються
найважливіші заходи суспільно-громадського значення, що організовуються
архівними установами області.
Цільовою аудиторією веб-сайту є громадяни України та інших країн
світу, які бажають більше дізнатися про архівну систему України,
ознайомитися з архівними документами та роботою архівних установ.
Забезпечення відкритого, прозорого інформування ЗМІ та громадськості
про діяльність державних архівних установ області і надалі залишається одним
з головних напрямів діяльності держархіву та архівних відділів
райдержадміністрацій, міських рад.
Практика міжнародної архівної співпраці на регіональному рівні сприяє
ефективному обміну досвідом, зокрема, з таких важливих питань, як
формування баз даних, підготовка архівних довідників та наукових видань,
видавнича та виставкова діяльність. Спільні проекти з іноземними колегами
допомагають виявляти та поповнювати фонди держархіву і Національний
архівний фонд України документами зарубіжної україніки.
Упродовж 2016 року проведено ряд міжнародних зустрічей, переговорів
та взято участь у багатьох міжнародних конференціях, семінарах та інших
заходах, що проводилися у рамках міжнародного співробітництва упродовж
року.
На запрошення керівництва Союзу українців Румунії та Повітового
музею Сату Маре директор держархіву Місюк М.Д., заступник директора –
головний зберігач фондів Куташі О.Й. та головний спеціаліст держархіву
Мигович М.В. 26-28 лютого 2016 року прийняли участь у VII Міжнародному
симпозіумі «Румунсько-українські відносини: Історія та сучасність» у місті
Сату-Маре (Румунії).
З 14 по 15 квітня 2016 року на запрошення керівництва Пряшівського
університету в Пряшеві (Словацька Республіка), директор архіву Місюк М.Д. та
заступник директора архіву Марканич М.В. взяли активну участь у роботі
науково-методичної конференції „Образ Східної Словаччини і Закарпатської
України. Закарпатська Україна в східній Словаччині 17 ‒ 20 столітть”.
10-13 липня 2016 року на запрошення Спілки архівістів Угорщини
директор держархіву Місюк М.Д. та заступник директора-головний зберігач
фондів Куташі О.Й. взяли участь у роботі щорічної конференції Спілки
архівістів Угорщини в місті Дєр (Угорщина). Головною темою конференції
була Угорська революція 1956 року.
Згідно з договором про співробітництво між Саболч-Сатмар-Березьким
комітатським архівом Угорського національного архіву та Державним архівом
Закарпатської області архівними установами в рамках заходу серії «Всім про
минуле» 28 листопада 2016 року в читальному залі архіву в місті Ніредьгаза
було проведено презентацію видання ветерана-хірурга Турак Й.А. та головного
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лікаря
Закарпатської
обласної клінічної лікарні, к.мед.н. Яцини
Ю.Ю. «Документальна історія лікарні імені Андрія Новака в Ужгороді. Т. 1.
Розвиток та діяльність лікарні під керівництвом Андрія Новака (1874–1928)». В
презентації взяли участь: Куташі О.Й., заступник директора архіву та Єремкіна
М.Г., начальник відділу використання інформації документів й презентували
огляд документів на тему: Історичні джерела з охорони здоров’я в Державному
архіві Закарпатської області (на двох мовах - українській та угорській).
Про проведені відповідні заходи оперативно інформується Державна
архівна служба України, Закарпатська обласна державна адміністрація та інші
зацікавлені установи і організації.
На власному веб-сайті Держархіву області відкрито та постійно
оновлюється рубрика „Міжнародна співпраця”, де розміщено інформацію про
спільну науково-дослідницьку, виставкову та видавничу діяльність.
У 2017 році роботу з міжнародного співробітництва планується
активізувати, передбачено на базі архіву проведення ряд міжнародних заходів.
Зокрема, заплановано проведення спільних конференцій та виставок з
Пряшівським університетом у Пряшеві, а також міжнародна співпраця з
іншими іноземними інституціями.

Заступник директора держархіву

М.В. Марканич

