
РІШЕННЯ 
колегії Державного архіву Запорізької області 

 
29.12.2021                              м. Запоріжжя                                 № 1 
 

Про план роботи колегії Державного архіву  
Запорізької області на 2022 рік 

 
Заслухавши й обговоривши інформацію заступника директора Державного 

архіву − начальника відділу  підготовки аналітичних матеріалів та 

документаційного забезпечення Ядловської Ольги про план роботи колегії 

Державного архіву Запорізької області на 2022 рік, колегія відмічає, що 

Державним архівом Запорізької області при плануванні роботи колегії було 

враховано проведення заходів, спрямованих на виконання законів України, 

актів та доручень Президента й Уряду України, Державної архівної служби 

України та основних напрямів розвитку архівної справи.  
В плані роботи відображені заходи з питань: 
- удосконалення системи управління архівною справою;  
- виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів 

України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан роботи з 

персоналом, підвищення кваліфікації кадрів; 
- виконавської дисципліни та контролю за виконанням документів у 

Державному архіві Запорізької області; 
- протидії корупції в Державному архіві Запорізької області; 
- роботи зі зверненнями громадян; 
- охорони праці у Державному архіві Запорізької області; 
- пожежної безпеки у Державному архіві Запорізької області; 
- виконання завдань і заходів, передбачених Програмою здійснення 

контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного 

фонду на 2020-2024 роки; 
- роботи архівних установ Запорізької області в осінньо-зимовий період. 
В проєкті плану роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 

2022 рік  передбачено розгляд питань здійснення контролю за дотриманням 

законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, станом 

архівної справи та діловодства, забезпеченням формування, комплектування, 

збереженості та обліку документів Національного архівного фонду архівними 

відділами Бердянської, Запорізької, Мелітопольської, Пологівської  

райдержадміністрацій, згідно з розпорядженням голови Запорізької 

облдержадміністрації від 13.12.2021 № 825. 
В проєкті плану роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 

2022 рік були враховані питання, які знаходяться на контролі.  
 
 
Враховуючи зазначене колегія Державного архіву Запорізької області 

 



 2 

ВИРІШИЛА:  
1. Інформацію заступника директора Державного архіву − начальника 

відділу  підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення 

Ядловської Ольги взяти до відома. 
2. План роботи колегії на 2022 рік схвалити. 
3. Заступнику директора Державного архіву − начальнику відділу  

підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення 

Ядловській Ользі, керівникам структурних підрозділів Державного архіву 

Запорізької області, головному спеціалісту з режимно-секретної роботи 
Бондарю Віталію, секретарю колегії Федько Антоніні забезпечити своєчасну 

підготовку документів для розгляду на засіданнях колегії. 
4. Заступнику директора Державного архіву − начальнику відділу  

підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення 

Ядловській Ользі до 05.01.2022 забезпечити підготовку проєкту наказу про 

оголошення рішення колегії. 
5. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на директора 

Державного архіву Запорізької області Тедєєва Олександра. 
 
 
 
Голова колегії        Олександр ТЕДЄЄВ 
 
 
Секретар колегії        Антоніна ФЕДЬКО 


