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Запрошена: 
завідувач сектору правового забезпечення  
та роботи з персоналом – юрисконсульт  
відділу підготовки аналітичних матеріалів 
та документаційного забезпечення 

 
 
 
 
Цвєтана ТЕРЬОХІНА 

 
1. Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за 9 

місяців 2021 року. 
Інформує: Ольга Ядловська, заступник директора Державного архіву – 

начальник відділу підготовки аналітичних матеріалів та документаційного 

забезпечення. 
2. Про підсумки роботи архівних установ райдержадміністрацій та 

міських (міст обласного значення) рад, трудових архівів за 9 місяців 2021 року. 
Інформує: Федько Антоніна, начальник відділу організації і координації 

архівної справи. 
3. Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі 

зверненнями громадян за 9 місяців 2021 року. 
Інформує: Олена Величко, начальник відділу інформації та використання 

документів. 
4. Про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької області за 

9 місяців 2021 року. 
Інформує: Цвєтана Терьохіна, завідувач сектору правового забезпечення та 

роботи з персоналом – юрисконсульт відділу підготовки аналітичних матеріалів 
та документаційного забезпечення. 

5. Про стан виконавської дисципліни та контролю за виконанням 

документів у Державному архіві Запорізької області за 9 місяців 2021 року. 



 2 
Інформує: Ольга Ядловська, заступник директора Державного 

архіву – начальник відділу підготовки аналітичних матеріалів та 

документаційного забезпечення. 
6. Про стан підготовки Державного архіву Запорізької області до роботи в 

осінньо-зимовий період 2021-2022 років. 
Інформує: Ольга Ядловська, заступник директора Державного архіву – 

начальник відділу підготовки аналітичних матеріалів та документаційного 

забезпечення. 
7. Про стан підготовки архівних установ Запорізької області до роботи в 

осінньо-зимовий період 2021-2022 років. 
Інформує: Антоніна Федько, начальник відділу організації і координації 

архівної справи. 
 

1. СЛУХАЛИ: про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за 9 

місяців 2021 року 
Ольгу Ядловську,  заступника директора Державного архіву − начальника 

відділу  підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення – 
довідка додається. 
 
ВИРІШИЛИ: рішення додається. 
      
2. СЛУХАЛИ: про підсумки роботи архівних установ райдержадміністрацій та 

міських (міст обласного значення) рад, трудових архівів за 9 місяців 2021 року 
Антоніну Федько, начальника відділу організації і координації архівної 

справи – довідка додається. 
 
ВИРІШИЛИ: рішення додається. 
 
3. СЛУХАЛИ: про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі 

зверненнями громадян за 9 місяців 2021 року 
Олену Величко, начальника відділу інформації та використання 

документів – довідка додається. 
 
ВИРІШИЛИ: рішення додається. 
 
4. СЛУХАЛИ: про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької 

області за 9 місяців 2021 року  
Цвєтану Терьохіну, завідувача сектору правового забезпечення та роботи з 

персоналом – юрисконсульт відділу підготовки аналітичних матеріалів та 

документаційного забезпечення – довідка додається. 
 
ВИРІШИЛИ: рішення додається. 
 
5. СЛУХАЛИ: про стан виконавської дисципліни та контролю за виконанням 

документів у Державному архіві Запорізької області за 9 місяців 2021 року 
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Ольгу Ядловську,  заступника директора Державного архіву − 

начальника відділу  підготовки аналітичних матеріалів та документаційного 

забезпечення – довідка додається. 
 
ВИРІШИЛИ: рішення додається. 
 
6. СЛУХАЛИ: про стан підготовки Державного архіву Запорізької області до 

роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років 
Ольгу Ядловську,  заступника директора Державного архіву − начальника 

відділу  підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення – 
довідка додається. 
 
ВИРІШИЛИ: рішення додається. 
 
7. СЛУХАЛИ: про стан підготовки архівних установ Запорізької області до 

роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років 
Антоніну Федько, начальника відділу організації і координації архівної 

справи – довідка додається. 
 
ВИРІШИЛИ: рішення додається. 
 
 
 
Голова колегії Олександр ТЕДЄЄВ 
 
 

 

Секретар колегії Антоніна ФЕДЬКО  
 


