ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
ЯКИЙ МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, ОТРИМАНИХ
ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Назва проекту
Ц иф ровий архівний кон тен т М и к ол аївщ и н и
Ініціатор проекту
М и к о л а їв сь к а обласн а держ авн а адм ін істрац ія
Замовник проекту
Д ерж авни й архів М и к о л аївсь к о ї області
Програма
« З а гал ь н о у к р аїн сь к а солідарність»
Н а п р я м 4.2.
«Ф орм уван н я п ри вабливого образу регіонів в У к раїн і, ін теграц ія
регіонального
розвитку
регіональни х ідентичностей у загал ьн о у кр аїн ську ідентичність»
Назва завдання
« Т ер и то р іал ьн а соціально-економ ічн а ін теграц ія і просторовий розвиток»
Державної стратегії З авд ан н я: сп р и ян н я консолідації т а розви тку ук р аїн ськ о ї нації, забезпечення п рав
гр о м адян У к р аїн и н а свободу світогляду і віросповідання, у тому ч ислі н ац іональних
регіонального
м енш ин
розвитку на період
до 2020 року, якому
відповідає проект
Регіон(ни),
М и к о л а їв сь к а область, У к р аїн а, зарубіж ні кр аїн и
територія(ї) або
місто(а), що
отримають вигоду
від реалізації
проекту
Тривалість проекту
36 місяців
Загальний бюджет
9 773 460 грн.
проекту
Очікуваний обсяг
Разом
1 рік
2 рік
3 рік
фінансування
проекту
з державного
9 773 460 грн.
6161180 грн.
1 593 580 грн.
2 018 700 грн.
бюджету
З інших джерел*
* Іншим джерелом фінансування виступає замовник проекту (державний архів М иколаївської області) на умовах
співфінансування. Замовник проекту фінансується із Державного бюджету України, тому розрахунок обсягу спів
фінансування - недоцільний.
Загальна (загальні)
З а га л ьн і цілі проекту:
та конкретна
О1 - Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток
(конкретні) цілі
проекту
К онкретн і цілі проекту:
5 0 1 - Створення цифрового архівного контенту М иколаївської області
5 0 2 - Оприлюднення цифрового архівного контенту М иколаївської області на офіційному
веб-сайті держархіву М иколаївської області
Цільові групи
проекту та кінцеві
бенефіціари
проекту

Ц іл ьо ві групи т а кін цеві бенеф іціари проекту:
- цільова група 1: державний архів М иколаївської області, який зберігає документи
Національного архівного фонду України, створені на території сучасної М иколаївської
області за період з кінця XVIII ст. - до початку ХХІ ст., виконує пошук архівної інформації
за зверненнями фізичних і юридичних осіб;
- цільова група 2: громадяни України, громадяни зарубіжних країн, особи без громадянства;
особи, незаконно репресовані в часи сталінських репресій, їхні нащадки; переміщені особи
та родини, переселені внаслідок репресивної та переселенської політики радянської влади.
Особи, пов’язані з територією сучасної М иколаївської області, інформаційні потреби яких
вимагають отримання архівної інформації для захисту соціальних, політичних, майнових
прав;
- цільова група 3: громади національних меншин, національно-патріотичні та національнокультурні громадські організації; патріотичні, культурні, краєзнавчі та інші громадські
організації. Потребують архівної інформації для захисту прав своїх членів і відновлення
історичної правди;
- цільова група 4: адвокати, нотаріуси, юристи, депутати рад усіх рівнів, консульські

установи України та зарубіжних країн, суди, правоохоронні органи, які потребують архівної
інформації при наданні правової допомоги, захисті прав та інтересів фізичних і юридичних
осіб;
- цільова група 5: державні органи та органи місцевого самоврядування, діяльність яких
спрямована на вирішення проблем громадян і територіальних громад;
- цільова група 6: вчені - історики, соціологи, демографи, політологи, статистики, фахівці з
міжнародних відносин, краєзнавці, наукові інтереси яких вимагають досліджень в архівах;
- цільова група 7: віруючі громадяни, церкви, релігійні конфесії, єпархії, що потребують
архівної інформації стосовно політики щодо віруючих і релігійних конфесій в Російській
імперії та Радянському Союзі для захисту прав віруючих і відновлення історичної правди.
Бенефіціари - суспільство і держава Україна в цілому, фізичні і юридичні особи,
територіальні громади, національні та національно-культурні товариства, українські та
зарубіжні науково-дослідні інституції, вищі навчальні заклади, молодь України.
Очікувані
результати проекту

Р езу л ьтат Я 1. 1. фондів)

Створення електронної версії довідкового апарату (описів архівних

Р езу л ьтат R 1. 2. - Створення цифрового архіву з документів найбільш запитуваних
архівних фондів (містять інформацію про населення, демографічні та міграційні процеси,
національні меншини, репресії громадян на території сучасної Миколаївської області)
Р езу л ьтат Я 2.1. - Включення цифрового архівного контенту М иколаївської області у
загально-українські ресурси з он-лайновим доступом
Економічна та/або
бюджетна
ефективність
реалізації проекту
(наскільки дотичне)

Інші економічні
вигоди (наскільки
дотичне)
Соціальний вплив
(наскільки дотичне)

Проект не може бути описаним за показниками бюджетної та економічної
ефективності, оскільки за законодавством України виконання соціально-правових запитів і
користування документами НАФ України в читальних залах державних архівів здійснюється
на безоплатній основі (Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні
установи»; «Правила роботи архівних установ України» (К., 2013); «Порядок виконання
архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів
та оформлення архівних довідок (копій, витягів)»; «Порядок користування документами
Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам»;
«Інструкція про порядок витребування документів соціально-правового характеру для
громадян України, іноземців та осіб без громадянства)».
Державними архівами безоплатно надаються відповіді на запити судів,
правоохоронних органів, органів державного фінансового контролю, а також юридичних і
фізичних осіб, які передали документи на зберігання (фондоутворювачі).
Н а оплату послуг з виконання майнових запитів відповідно до «Цін на роботи у
сфері використання документів, що виконуються державним архівом М иколаївської
області», передбачено пільги для визначених категорій громадян (звільнення від сплати у
розмірі від 50 до 100 %).

Р еал ізац ія проекту:
1) стане поштовхом для розвитку архівної галузі М иколаївщини та України в цілому,
сприятиме впровадженню інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій, методик і
практик в архівну справу, оскільки проект передбачає переведення до електронних форматів
усього комплексу довідкового апарату (описів архівних фондів) та архівних документів
найбільш запитуваних архівних фондів держархіву М иколаївської області;
2) сприятиме покращенню якості та доступності архівних послуг, наближенню їх рівня до
європейських стандартів, зокрема скороченню часу на пошук інформації. На сьогодні пошук
інформації ведеться вручну, шляхом поаркушного перегляду архівних описів і документів.
Архівний контент забезпечить дистанційний доступ до довідкового апарату та архівних
документів в он-лайн режимі, дозволить користувачам чітко визначатися з напрямами
пошуку, в т. ч. й у неоцифрованому архівному сегменті;
3) матиме пролонгований позитивний ефект, оскільки одноразове переведення архівних
документів до цифрових форматів дозволяє використовувати їх багаторазово без звернення
до оригіналів і чергового копіювання; після завершення проекту закуплене обладнання
використовуватиметься в держархіві М иколаївської області для оцифрування та реставрації
документів інших архівних фондів;
4) дозволить М иколаївській області влитися в європейський і світовий інформаційний

простір і представити в ньому власний сегмент архівної інформації про населення,
демографію та міграційні процеси, репресивну політику радянської влади на території
сучасної М иколаївщини в історичній ретроспективі, це сприятиме створенню позитивного
образу регіону в Україні та в світі, інтеграції регіональних ідентичностей у
загальноукраїнську ідентичність.
Надання громадянам України можливості вивчати історичні документи сприятиме
загальноукраїнській солідарності через усвідомлення людьми історичної правди про
спільність долі українського народу незалежно від регіону, забезпечить діалог і
консолідацію мешканців Миколаївщини з мешканцями інших регіонів України, а отже
унеможливить прояви сепаратизму й піднесе рівень патріотизму і розуміння європейського
вибору України.
Основна діяльність
за проектом

A 1.1.1.
Закупівля обладнання, програмного забезпечення для оцифровування описів
архівних фондів і документів з паперових носіїв R 1.1.
A 1.1.2. Доставка, встановлення і тестування обладнання та програмного забезпечення для
оцифровування довідкового апарату, архівних документів та мікрофільмів R 1.1.
A 1.1.3. Визначення партнерів для технічної підтримки роботи обладнання та програмного
забезпечення для оцифровування, підписання угоди з партнерами R 1.1.
A 1.1.4. Здійснення технічної підтримки програмного забезпечення та роботи обладнання
для оцифрування R 1.1.
A 1.1.5. Створення робочої групи для реалізації проекту зі співробітників держархіву
М иколаївської області та залучених на проект додаткових працівників R 1.1.
A 1.1.6. Навчання співробітників (тренінг), що братимуть участь у проекті, роботі з
обладнанням і програмним забезпеченням для здійснення оцифровування паперових носіїв і
мікрофільмів R 1.1.
A 1.1.7. Оцифровування довідкового апарату (описів архівних фондів) у форматі TIF R 1.1.
A 1.1.8. Заливка оцифрованого довідкового апарату (описів архівних фондів) у форматі TIF
до сховища даних R 1.1.
A 1.2.1. Закупівля обладнання для реставрації та консервації архівних документів до та
після оцифрування R 1.2.
A 1.2.2. Доставка та встановлення обладнання для реставрації та консервації архівних
документів
A 1.2.3.
Закупівля витратних матеріалів для реставрації та консервації архівних
документів R 1.2.
A 1.2.4. Доставка витратних матеріалів для реставрації та консервації архівних документів
до та після оцифровування R 1.2.
A 1.2.5. Навчання співробітників роботі на обладнанні для реставрації та консервації
архівних документів R 1.2.
A 1.2.6. Відбір, підготовка та розшивка архівних справ перед оцифруванням документів
A 1.2.7. Оцифровування архівних документів за архівними справами на паперових носіях у
форматі TIF
A 1.2.8.
Відбір та підготовка до оцифровування мікрофільмованих архівних
документів R 1.2.
A 1.2.9. Оцифровування архівних документів за архівними справами у форматі TIF з
мікрофільмів R 1.2.
A 1.2.10.
Заливка файлів оцифрованих архівних документів з паперових носіїв і
мікрофільмів у форматі TIF за справами та фондами до сховища даних R 1.2.
A 1.2.11.
Реставрація пошкоджених аркушів архівних документів, формування та
оправлення (зшивання) архівних справ після оцифрування R 1.2.
A 1.2.12. Консерваційно-профілактична обробка мікрофільмів архівних документів після
оцифровування R 1.2.
A 2.1.1. Конвертація оцифрованого довідкового апарату (описів архівних фондів) з формату
TIF до форматів JPG та PDF R 2.1.
A 2.1.2. Конвертація файлів оцифрованих архівних документів з формату TIF до форматів
JPG та PDF та формування електронних архівних справ у форматі PDF відповідно до описів
та фондів R 2.1.
A 2.1.3. Заливка файлів оцифрованого довідкового апарату у форматі PDF на сервер та
внутрішній веб-сайт держархіву М иколаївської області R 2.1.
A 2.1.4. Заливка електронних архівних справ у форматі PDF відповідно до описів та фондів
на внутрішній веб-сайт держархіву М иколаївської області R 2.1.
A 2.1.5. Тестування роботи та внесення коректив до електронної версії довідкового апарату
та цифрового архіву з електронних архівних справ, розміщених на внутрішньому веб-сайті
держархіву М иколаївської області R 2.1.

A 2.1.6. Підготовка інструкції для користувачів електронною версією довідкового апарату
та цифровим архівом R 2.1.
A 2.1.7. Надання відкритого доступу до цифрового архівного контенту R 2.1.
A 2.1.8. Організація і проведення презентації результатів проекту R 2.1.
A 2.1.9. М оніторинг використання цільовими групами і бенефіціарами результатів проекту
та отримання відгуків R 2.1.
A 2.1.10. Фінансовий аудит проекту R 2.1.
Актуальність
проекту:
обґрунтування
необхідності,
соціальноекономічної
спрямованості та
реалістичності
виконання проекту

Державні архіви України зберігають Національний архівний фонд (далі - НАФ)
України - історію українського народу в унікальних архівних документах, кожен із яких є
єдиним в світі примірником. У держархіві М иколаївської області зберігається понад 1,2 млн.
архівних справ на паперових носіях інформації, а також науково-технічна, картографічна
документація, кіно-фото-фоно-відео-документи, мікрофільми та мікрофіші, газетний і
книжковий фонд. Загальний обсяг фондів держархіву сягає 1,5 млн. одиниць зберігання.
Зі здобуттям Україною незалежності зросла зацікавленість українців своїм минулим,
що поставило архіви в центр уваги українського суспільства. Архівні документи стали
життєво важливими для захисту прав громадян, територіальних громад, національної
безпеки держави. Разом із цим, в Україні утворилася парадоксальна ситуація, за якої
громадяни, наукові й освітні інституції, державні органи й органи місцевого
самоврядування, правоохоронні органи, суди, установи, підприємства, організації всіх форм
власності, громадські організації, ЗМІ, а також чисельні користувачі з-за кордону, вимагають
вільного доступу до архівів і як такий цей доступ на рівні законодавства задекларований,
проте на практиці для його забезпечення вдалося вжити лише мізерних заходів, а отже
архіви не здатні задовольнити інформаційні потреби користувачів повної мірою. Щ е менше
вдалося зробити для забезпечення збереженості оригіналів документів, подекуди вони
просто гниють у сховищах, піддаючися плісеневим грибкам, перепадам температури та
вологості. Майже увесь НАФ України потребує реставрації. Н а жаль, катастрофа
українських архівів, спричинена відсутністю сталої фінансової підтримки з боку держави,
стала реальністю ХХІ століття. Не є виключенням і держархів М иколаївської області,
колектив якого вже понад два десятиліття бореться за виживання документів НАФ України,
створених на території сучасної Миколаївщини з кінця XVIII ст. - по сьогодення.
В умовах реформування держави і суспільства, переорієнтації на європейські та
світові стандарти, «дорослішання» самосвідомості та консолідації українського народу з
ситуації, що склалася, вбачається єдиний вихід, на який вказує досвід провідних країн
Європи та світу, а саме: оцифрування довідкового апарату архівів (насамперед описів
архівних фондів) і надання до нього доступу через Інтернет, оцифрування та надання
доступу через Інтернет до найбільш запитуваних архівних фондів із подальшою
реставрацією та консервацією архівних документів, що пройшли оцифрування. Отже, мета
розробленого проекту полягає в створенні цифрового архівного контенту М иколаївської
області в Інтернеті, організації доступу до нього через офіційний веб-сайт держархіву
М иколаївської області, реставрації та консервації в держархіві М иколаївської
найважливішого сегменту НАФ України, що містить інформацію про населення,
демографію, міграційні процеси, репресії громадян Миколаївщини та України в цілому.
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- описи архівних фондів, архівні документи та мікрофільми оцифровуватимуться в
загальноприйнятому в світі форматі TIF, в якому вони будуть збережені в сховищі даних (на
сервері); повторного оцифрування не потребуватимуть, оскільки формат TIF є таким, що з
нього можуть утворюватися будь-які інші формати. Таким чином, фінансові витрати на
створення інформаційних продуктів, базованих на результатах проекту будуть мінімізовані;
- державний архів М иколаївської області отримає за проектом обладнання для оцифрування
архівних документів і мікрофільмів, яке буде використовуватися в архіві й після завершення
проекту для оцифрування інших архівних фондів. Держархів не потребуватиме надалі
виділення фінансових асигнувань на придбавання обладнання для оцифрування. Маючи
власне обладнання архів здійснюватиме оцифровування своїх фондів самостійно й не
замовлятиме цієї послуги у компаній, що надають послуги з оцифровування, й не
витрачатиме на це кошти Державного бюджету України. Це ж саме стосується
реставраційного обладнання. За суми надходжень від надання платних послуг, держархів
зможе самостійно сплачувати за сервісне обслуговування і ремонт обладнання для
оцифрування та реставрації архівних документів.

2. Інституційна сталість. Аналіз сучасних архівних інформаційних систем, створених в
архівах провідних країн світу, переконливо свідчить, що обов’язковим сегментом такої
системи є оцифровані описи архівних фондів, представлені у форматі PDF або JPG (у
нашому Проекті формат JPG є проміжним), файли у форматі JPG також будуть збережені в
сховищі даних і зможуть використовуватися за потреби (наприклад, для видавання на запити
фізичних і юридичних осіб копій документів в електронному вигляді). В результаті
реалізації проекту буде створено цифровий архівний контент, що складатиметься з
електронної версії довідкового апарату та цифрового архіву найбільш запитуваних архівних
фондів, який згодом буде покладено в основу автоматизованої архівної інформаційної
системи України, в тій її частині, що представлятиме сегмент документів Національного
архівного фонду України, котрі зберігаються в держархіві М иколаївської області.
Власником інтелектуального продукту, одержаного за результатами проекту, є держава
Україна; розпорядником - державний архів М иколаївської області.
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