
РІШЕННЯ 
колегії Державного архіву Запорізької області 

 
29.12.2021                              м. Запоріжжя                                   № 2 
 

Про план роботи Державного архіву Запорізької області  
на І квартал 2022 року 

Заслухавши й обговоривши інформацію заступника директора Державного 
архіву − начальника відділу  підготовки аналітичних матеріалів та 
документаційного забезпечення Ядловської Ольги про план роботи Державного 
архіву Запорізької області на І квартал 2022 року, колегія відмічає, що 
Державним архівом Запорізької області постійно проводиться робота, 
спрямована на реалізацію основних завдань, визначених чинним 
законодавством України та Положенням про Державний архів Запорізької 
області.  

Проєкт плану роботи Державного архіву області на І квартал 2022 року 
було погоджено із керівником апарату Запорізької обласної державної 
адміністрації Бойко Зінаїдою у грудні 2021 року. Заходи плану роботи 
Державного архіву області на І квартал 2022 року, як структурного підрозділу 
Запорізької облдержадміністрації, є частиною Плану роботи Запорізької 
обласної державної адміністрації на І квартал 2022 року та відповідають 
пріоритетам Державної архівної служби України. 

Планом роботи передбачено: 
1. Здійснення заходів з формування, обліку, забезпечення належних умов 

зберігання документів Національного архівного фонду. 
2. Здійснення заходів з організації широкого використання архівної 

інформації для задоволення наукових, соціальних і культурних потреб 
громадян. 

3. Реалізація заходів галузевої Програми здійснення контролю за 
наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду на 2020-
2024 роки. 

4. Забезпечення виконання законодавства про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності. 

5. Виконання звернень громадян. 
6. Оцифрування архівних документів, створення цифрових фондів 

користування документами та надійних умов зберігання документів на 
електронних носіях, оприлюднення довідкового апарату до документів 
Національного архівного фонду. 

7. Засідання колегії Державного архіву Запорізької області. 
8. Засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву. 
9.  Засідання Науково-методичної ради Державного архіву Запорізької 

області. 
10. Проведення нарад у керівника. 
 
Враховуючи зазначене колегія Державного архіву Запорізької області 
 
ВИРІШИЛА:  
1. Інформацію заступника директора Державного архіву − начальника 

відділу  підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення 
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Ядловської Ольги про план роботи Державного архіву Запорізької області на 

І квартал 2022 року взяти до відома. 
2. Заступнику директора Державного архіву – начальнику відділу 

підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення 
Ядловській Ользі, керівникам структурних підрозділів, головному спеціалісту з 

режимно-секретної роботи Бондарю Віталію забезпечити виконання плану 

роботи Державного архіву області на І квартал 2022 року. 
3. Заступнику директора Державного архіву – начальнику відділу 

підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення 

Ядловській Ользі забезпечити підготовку та подання інформації про виконання 

плану роботи Державного архіву області на І квартал 2022 року 

організаційному відділу апарату Запорізької облдержадміністрації до 

05.04.2022. 
4. Заступнику директора Державного архіву − начальнику відділу  

підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення 

Ядловській Ользі до 05.01.2022 забезпечити підготовку проекту 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 


