
РІШЕННЯ 
колегії Державного архіву Запорізької області 

 
29.12.2021                              м. Запоріжжя                                      № 5 

 
Про висвітлення діяльності у ЗМІ, співпрацю з інститутами 

громадянського суспільства та супровід й інформаційне наповнення 

офіційного веб-сайту Державного архіву Запорізької області у 2021 році 
 

Заслухавши й обговоривши інформацію начальника відділу інформації та 
використання документів Величко Олени про висвітлення діяльності у ЗМІ, 
співпрацю з інститутами громадянського суспільства та супровід й 
інформаційне наповнення офіційного веб-сайту Державного архіву Запорізької 
області у 2021 році, колегія Державного архіву Запорізької області відзначає, 
що, відповідно до вимог Закону України «Про порядок висвітлення діяльності 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні 
засобами масової інформації» із змінами, з метою висвітлення діяльності в ЗМІ 
та на офіційному веб-сайті, задоволення інформаційних потреб громадян, 
юридичних осіб про роботу, Державним архівом Запорізької області протягом 
2021 року проводилася певна робота. 

Відповідно до річного плану-звіту готуються місячні та квартальні плани-
звіти. До плану Державного архіву Запорізької області на кожен місяць, який 
затверджується керівником апарату Запорізької обласної державної 
адміністрації, вносяться найважливіші заходи, які потребують висвітлення, 
заходи, у яких передбачена участь громадськості та ЗМІ; про їх виконання 
надається звіт керівнику апарату Запорізької обласної державної адміністрації. 

Державний архів Запорізької області постійно інформує Департамент 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької 
облдержадміністрації про заходи, що проводить чи в яких приймає участь 
архів. 

Моніторинг появи інформації про архів у засобах масової інформації (далі 
− ЗМІ) Державним архівом Запорізької області здійснювався один раз на 
місяць. 

Критичних публікацій у ЗМІ на адресу Державного архіву Запорізької 
області протягом звітного періоду не було. 

На офіційному сайті архіву відбувалося висвітлення найважливіших 
заходів з пріоритетних питань діяльності та роботи з громадськістю; 
розміщення інформації, спрямованої на всебічну підтримку та розвиток 
української ідентичності, проводилися тематичні виставки.  

У 2021 році було підготовлено та експонувалося всього 16 виставок 
архівних документів, з них 3 стаціонарні. 

19 січня на офіційному вебсайті архіву розміщено виставку архівних 
документів «До Дня Соборності України»  

(http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id
=748%3A2021-01-19-11-29-19&lang=ua). 

12 березня року до 207 років від дня народження великого поета, 
політичного та громадського діяча, митця та видатного сина українського 
народу Тараса Григоровича Шевченка на офіційному вебсайті архіву розміщено 
виставку архівних документів «Шевченків день на Запоріжжі» 

(http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id
=752%3Al-r&lang=ua). 

25 березня на офіційному вебсайті архіву розміщено виставку «Від 
Олександрівська до Запоріжжя» (до 100-тої річниці 
перейменування м. Запоріжжя) 
(http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=753%3Al-
r-100-&lang=ua). 

14 квітня на офіційному вебсайті Державного архіву Запорізької області 
розміщена виставка «До 35-тої річниці Чорнобильської трагедії» 

http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=748%3A2021-01-19-11-29-19&lang=ua
http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=748%3A2021-01-19-11-29-19&lang=ua
http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=752%3Al-r&lang=ua
http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=752%3Al-r&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=753%3Al-r-100-&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=753%3Al-r-100-&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=753%3Al-r-100-&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=753%3Al-r-100-&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=753%3Al-r-100-&lang=ua
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http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=754%3Al-
35----r&lang=ua. 

16 квітня на офіційному вебсайті Державного архіву Запорізької області 
розміщена виставка «До міжнародного дня визволення в’язнів фашистських 
концтаборів» 
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=754%3Al-
35-r&lang=ua. 

14 червня  на офіційному вебсайті Державного архіву Запорізької області 
розміщена виставка «Конституції бути» 

http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=760%
3A2021-04-16-06-49-47&lang=ua. 

15 червня на офіційному вебсайті Державного архіву Запорізької області 
розміщена виставка «З історії розвитку земської медицини на Запоріжжі» 
(http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=760%3A2
021-04-16-06-49-47&lang=ua). 

18 серпня у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
керівників державних підприємств, установ та організацій відбулося відкриття 
постійно діючої стаціонарної виставки «Незалежній Україні – так!» (до 30-ї 
річниці Незалежності України. 24 серпня 1991 року). Презентація розміщена на 
офіційній сторінці Державного архіву Запорізької області на Фейсбуці 
(https://www.facebook.com/archivzp). 

19 серпня у фойє 1 корпусу Державного архіву Запорізької області 
відбулося відкриття  стаціонарної виставки «Незалежній Україні – так!» (до 30-ї 
річниці Незалежності України. 24 серпня 1991 року). Презентація розміщена на 
офіційній сторінці Державного архіву Запорізької області на Фейсбуці 
(https://www.facebook.com/archivzp), (спікер Ірина Козлова, заступник 
начальника відділу інформації та використання документів). 

19 серпня на офіційному вебсайті Державного архіву Запорізької області 
розміщена виставка «Незалежній Україні – так!» (до 30-ї річниці Незалежності 
України. 24 серпня 1991 року) 

(http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=768%
3A2021-08-16-10-13-52&lang=ua). 

16 вересня на офіційному вебсайті Державного архіву Запорізької області 
розміщена виставка архівних документів «З історії Приморська» 
(http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=769%3Al-
r&lang=ua).  

22 листопада на офіційному вебсайті Державного архіву Запорізької 
області розміщена виставка архівних документів «До 50-тої річниці створення 
історичного факультету Запорізького національного університету», 
(http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=773%3A-
50-&lang=ua). 

27 листопада на офіційному вебсайті Державного архіву Запорізької 
області розміщена виставка архівних документів «Допомога благодійних 
організацій голодуючим на Запоріжжі під час голоду 1921-1923 років» (до Дня 
пам’яті жертв голодоморів в Україні) 

(http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=775%
3Al-1921-1923-r-&lang=ua). 

01 грудня на офіційному вебсайті Державного архіву Запорізької області 
розміщена виставка архівних документів «Наш вибір – незалежна Україна. До 
30-ї річниці Всеукраїнського референдуму» 
(http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=776%3A-
l-30-r&lang=ua). 

01 грудня відкрилася стаціонарна виставка до Дня референдуму в Україні 
“30 років Відновлення Незалежності України”. 

На офіційному вебсайті Державного архіву Дніпропетровської області 
розміщено міжрегіональні виставки, у яких представлені  документи 
Державного архіву Запорізької області: 

«Костянтин Юрійович Пестушко (Кость Степовий-Блакитний) 1898-1921. 
На вшанування пам'яті українського військового діяча, повстанського отамана» 

http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=754%3Al-35----r&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=754%3Al-35----r&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=760%3A2021-04-16-06-49-47&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=760%3A2021-04-16-06-49-47&lang=ua
https://www.facebook.com/archivzp
https://www.facebook.com/archivzp
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=768%3A2021-08-16-10-13-52&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=768%3A2021-08-16-10-13-52&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=769%3Al-r&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=769%3Al-r&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=773%3A-50-&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=773%3A-50-&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=775%3Al-1921-1923-r-&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=775%3Al-1921-1923-r-&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=776%3A-l-30-r&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=776%3A-l-30-r&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=776%3A-l-30-r&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=776%3A-l-30-r&lang=ua
https://dp.archives.gov.ua/index.php/system-box/on-line/749-kostiantyn-jurijovyc-pestushko
https://dp.archives.gov.ua/index.php/system-box/on-line/749-kostiantyn-jurijovyc-pestushko
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(https://dp.archives.gov.ua/index.php/system-box/on-line/749-kostiantyn-jurijovyc-
pestushko). 

«Адріан Феофанович Кащенко – видатний український письменник, 
історик, книговидавець, просвітній і культурний діяч» 
(https://dp.archives.gov.ua/index.php/system-box/on-line/749-kostiantyn-jurijovyc-
pestushko). 

Начальник відділу інформації та використання документів Олена Величко 
30 липня надала інтерв’ю до річниці Голодомору 1921-1923 років (розміщено 
на офіційному вебсайті Суспільного телебачення Запоріжжя на Youtube 
(https://www.youtube.com/watch?v=Qtd1xkvKx2o&list=TLPQMDQwODIwMjH3A
6CjlacdtA&index=2). 

На звернення Національного архіву Азербайджанської Республіки щодо 
надання допомоги у виявленні архівних документів з історії та культури 
азербайджанського народу на території України Державним архівом 
Запорізької області було проведено виявлення інформації та підготовлено 
скановані документи та їх перелік. Скановані документи та їх перелік надіслано 
на адресу Укрдержархіву. 

На наказ Укрдержархіву від 25.05.2021 № 64 до відзначення 25-ї річниці 
Конституції України та 30-ї річниці незалежності України були підготовлені та 
надані електронні копії документів до окремого електронного ресурсу «Історія 
державності України».  

З метою відзначення 30-ї річниці Незалежності України було проведено 
додаткове виявлення архівних документів. Документи презентовано на 
офіційному вебсайті Запорізької облдержадміністрації 
(https://www.zoda.gov.ua/article/2562/arhivni-materiali.html). 

На офіційному сайті Державного архіву Запорізької області було створено 
нову рубрику «З життя архіву»  

(http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=section&layout=
blog&id=8&Itemid=163&lang=ua). Інформація розміщується також на офіційній 
сторінці Державного архіву Запорізької області у Facebook 
(https://www.facebook.com/archivzp/). 

У рамках Програми охорони пам’яток історії і культури у м. Запоріжжя на 
2018-2022 роки Державним архівом Запорізької області продовжується робота з 
підготовки документальної інформації для формування зведеної бази історико-
архівної інформації, яка розміщується на електронному ресурсі «Запорізька 
спадщина» (https://heritage.zp.ua/) Було оцифровано та надано для розміщення 
на сайті 182 од. зб., 36 підшивок газет. 

Всього було надано інформаційних повідомлень та інтерв’ю. 
Тематика інформаційних повідомлень та інтерв’ю, опублікованих в:  
- телепередачах – 1; 
- радіопередачах – 0; 
- «круглих столах» - 0; 
- публікацій у періодичних ЗМІ та Інтернет – агентствах, на вебсайті архіву 

– 0. 
Для публікації у Віснику Державної архівної служби України («Архіви 

України») щокварталу надсилалися інформації про діяльність державного 
архіву Запорізької області. 

Щороку архівом проводиться робота із залучення до участі у конкурсі 
журналістів місцевих ЗМІ Запорізької області, яка здійснюється через 
оргкомітет Державного архіву Запорізької області та архівні відділи районних 
державних адміністрацій та міських рад міст обласного значення.  

У травні 2021 року був проведений конкурс серед представників засобів 
масової інформації області за найкраще висвітлення діяльності місцевих 
архівних установ, історичного минулого України та Запорізької області за 
допомогою оприлюднення та популяризації документів Національного 
архівного фонду у 2020 році до Дня журналіста, на засіданні колегії відбулося 
підбиття підсумків.  

Переможницею визнано та нагороджено Грамотою Державного архіву 
Запорізької області Гортенко Ірину Валентинівну, журналіста щотижневого 
видання «Енергія» Відокремленого підрозділу «Запорізька АЕС», м. Енергодар, 

https://dp.archives.gov.ua/index.php/system-box/on-line/749-kostiantyn-jurijovyc-pestushko
https://dp.archives.gov.ua/index.php/system-box/on-line/749-kostiantyn-jurijovyc-pestushko
https://dp.archives.gov.ua/index.php/system-box/on-line/749-kostiantyn-jurijovyc-pestushko
https://dp.archives.gov.ua/index.php/system-box/on-line/749-kostiantyn-jurijovyc-pestushko
https://www.youtube.com/watch?v=Qtd1xkvKx2o&list=TLPQMDQwODIwMjH3A6CjlacdtA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Qtd1xkvKx2o&list=TLPQMDQwODIwMjH3A6CjlacdtA&index=2
https://www.zoda.gov.ua/article/2562/arhivni-materiali.html
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=163&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=163&lang=ua
https://www.facebook.com/archivzp/
https://heritage.zp.ua/
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за висвітлення історичного минулого Запорізької області в серії публікацій до 
50-річчя міста Енергодара у 2020 році.  

Державним архівом Запорізької області з метою інформування 
зацікавлених установ, організацій і підприємств було направлено 8 ініціативних 
інформацій. 

Державний архів Запорізької області має власний вебсайт, зареєстрований 
у домені GOV.UA, а також повномасштабну російську версію, інформація на 
якій оновлюється постійно (в міру надходження інформації). Також на 
офіційному вебсайті Державного архіву Запорізької області розміщено загальну 
інформацію про архів англійською мовою. Питання про наповненість сайту 
іншомовними версіями (англійською мовою) в обсязі, достатньому для 
користувачів, знаходиться на контролі у керівництва Державного архіву. 

Протягом звітного періоду відбувалося інформаційне наповнення та 
супровід офіційного вебсайту. 

Інформація на офіційному вебсайті Державного архіву Запорізької області 
розміщується обов’язково із зазначенням дати розміщення. Звітні інформації 
розміщуються після закінчення звітного періоду. Інформація у рубриці 
«Новини» оновлюється невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня 
зміни інформації.   

Про основні напрямки та результати діяльності Державного архіву 
Запорізької області відвідувачі вебсайту архіву можуть довідатися, 
ознайомившись із рубриками «Про архів», «Інформуємо громадськість», 
«Розсекречення архівних документів» та ін. Про всі актуальні аспекти 
діяльності інформування відбувається на «Головній сторінці» шляхом 
розміщення повідомлень про заплановані заходи або про їх проведення. 

У рубриці «Інформуємо громадськість» розміщені інформації про 
планування роботи та звітність Державного архіву Запорізької області та 
довідки про підсумки роботи архівних установ області за кожний квартал та 
річні. 

У рубриці «Звернення громадян» публікуються довідки про результати 
роботи із зверненнями громадян щоквартально. 

У рубриці «Доступ до публічної інформації» розміщено форми для 
подання до Державного архіву Запорізької області запитів на отримання 
публічної інформації. 

У рубриці «Державні закупівлі» розміщуються плани закупівель та інші 
документи у цій сфері. 

У рубриці «Програми у сфері архівної справи та діловодства» 
розміщується інформація про вказані Програми та звіти про їх виконання. 

Також на сайті публікуються переліки прийнятих Державним архівом 
Запорізької області наказів з основної діяльності, протоколи засідань колегії 
Державного архіву Запорізької області та відповідні рішення. 

На офіційному сайті Державного архіву Запорізької області було створено 
нову рубрику «З життя архіву» 
(http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog
&id=8&Itemid=163&lang=ua). 

Інформація розміщується також на офіційній сторінці Державного архіву 
Запорізької області у Facebook (https://www.facebook.com/archivzp/). 

Для виконання запитів громадян використовується 20 баз даних в 
електронному вигляді, 12 з них оприлюднено на вебсайті архіву, в т.ч. : 

короткий довідник по фондах Державного архіву Запорізької області; 
каталог метричних книг, що зберігаються у Державному архіві Запорізької 

області; 
база даних «Архівні фонди України»; 
база даних на осіб, померлих у 1932-1933 роках на території Запорізької 

області (за документами фонду Р-5593 Колекція метричних книг і книг 
реєстрації актів цивільного стану по Запорізькій області); 

база даних на осіб, очевидців Голодомору 1932-1933 років, які проживають 
на території Запорізької області ( за документами фонду Р-6159 Спогади 
жителів Запорізької області, очевидців Голодомору 1932 - 1933 років в 
Україні); 

http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=163&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=163&lang=ua
https://www.facebook.com/archivzp/
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анотований реєстр описів фондів дорадянського періоду; 
анотований реєстр фондів ДАЗО періоду нацистської окупації (1941-               

1944 років); 
анотований реєстр фондів ДАЗО з історії депортації українського 

населення Польщі у 1944-1948 роках; 
анотований реєстр фондів православних церков, які зберігаються в ДАЗО; 
анотований реєстр фондів особового походження ДАЗО; 
анотований реєстр розсекречених архівних фондів Державного архіву 

Запорізької області; 
реєстр фондів Державного архіву Запорізької області, в яких виявлено та 

встановлено фактичну наявність архівної інформації репресивних органів за 
період 1917-1991 роки; 

реєстр документів з фондів ДАЗО, в яких відбилася інформація про 
передумови виникнення та наслідки Голодомору 1932-1933 років; 

список радянських військовополонених, які померли в м. Запоріжжя в 
1942-1943 роках (за документами фонду Р-1433 Запорізька міська управа); 

список радянських військовополонених, які померли в лазареті                              
м. Запоріжжя у 1942-1943 роках (за документами фонду Р-5593 Колекція 
метричних книг і книг реєстрації актів цивільного стану по Запорізькій області, 
опису № 13 Книги реєстрації актів цивільного стану по м. Запоріжжя); 

список громадян, архівно-слідчі справи яких зберігаються в Державному 
архіві Запорізької області (за документами фонду Р-5747 Управління служби 
безпеки України в Запорізькій області, оп. 3); 

електронний покажчик фондів Державного архіву Запорізької області, які 
зберігаються в корпусі № 2 архіву; 

покажчик про місцезнаходження та збереженість документів з особового 
складу сільськогосподарських підприємств, які діяли на території Запорізької 
області у 1943-2019 роках; 

списки фондів трудових архівів області; 
 фондовий каталог архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад. 
Іменні картотеки: 
- громадяни, нагороджені орденами i медалями (за документами фонду                

Р-1335 Запорізька обласна рада, оп. № 13 Вiддiл нагород); 
- громадяни, які пройшли фільтрацію після повернення з Німеччини                        

(за документами фонду Р-5747 Управління Служби безпеки України в 
Запорiзькiй області, оп. № 1 Фільтраційні справи на репатріантів); 

В архіві наявна електронна інформаційно-пошукова система обліку 
звернень громадян і контролю за вирішенням порушених у них питань, яка 
була введена у січні 2014 року. Діє комп’ютерна система обліку звернень 
громадян на базі автоматизованої системи електронного документообігу 
«OPTiMA-WorkFlow». Для обліку громадян та контролю за вирішенням питань, 
з якими вони звернулись на особистому прийомі до керівників архіву, велися 
журнали відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян і 
електронна реєстрація.  

Систему автоматизації діловодства та електронного документообігу 
ОПТіМА WorkFlow встановлено в Державному архіві Запорізької області у 
працівників, відповідальних за роботу зі зверненнями громадян, яка 
застосовується в повній мірі. 

На офіційному вебсайті розміщена адреса електронної пошти Державного 
архіву Запорізької області, а також надана можливість добровільної реєстрації 
відвідувачів для підтримки функції зворотного зв’язку. Громадяни, які бажають 
отримати інформацію з архіву, заповнюють надані на вебсайті форми 
зворотного зв’язку. 

Враховуючи зазначене, колегія Державного архіву Запорізької області 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію начальника відділу інформації та використання документів 
Величко Олени взяти до відома. 
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2. Начальнику відділу інформації та використання документів 
Величко Олені забезпечити організацію проведення таких заходів: 

1) висвітлення архівних документів на офіційному вебсайті архіву, у 
читальних залах, у ЗМІ інформації й архівних документів до ювілейних та 
пам'ятних дат; термін виконання – протягом 2022 року;  

2) постійно сприяти представникам засобів масової інформації, 
громадських організацій, наукових установ та організацій, ученим та 
громадянам у вільному доступі до архівних документів; 

2. Головному спеціалісту з режимно-секретної роботи Бондарю Віталію з 
метою створення можливостей українському суспільству мати більше 
інформації про своє історичне минуле, продовжити перегляд грифів 
секретності, зняття обмежень на доступ до секретних архівних документів, що 
не становлять державної таємниці; термін виконання – протягом 2022 року. 

3. Керівникам структурних підрозділів Державного архіву Запорізької 
області забезпечити оперативне подання інформації про діяльність для 
розміщення на офіційному вебсайті Державного архіву Запорізької області; 
термін виконання – протягом 2022 року. 

4. Завідувачу відділу інформаційно - цифрових технологій та фізичної 
збереженості документів Ільянцеву Владиславу забезпечити супровід й 
інформаційне наповнення офіційного вебсайту Державного архіву Запорізької 
області, на офіційній сторінці Державного архіву Запорізької області у 
Facebook; термін виконання – протягом 2022 року. 

5. 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. 

6. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на директора 
Державного архіву Запорізької області Тедєєва Олександра. 

 
 
 

Голова колегії     
 Олександр ТЕДЄЄВ 
 
Секретар колегії    
 Антоніна ФЕДЬКО 


