
РІШЕННЯ 
колегії Державного архіву Запорізької області  

 
29.12.2021                              м. Запоріжжя                     № 6 

 
Про контроль за виконанням рішень колегії Державного архіву 

Запорізької області  за 2021 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 

Державного архіву − начальника відділу  підготовки аналітичних матеріалів та 

документаційного забезпечення Ядловської Ольги про стан виконання рішень 

колегії Державного архіву Запорізької області, прийнятих у 2021 році, колегія 

зазначає, що структурними підрозділами Державного архіву Запорізької області 

в цілому забезпечується виконання визначених цими рішеннями завдань.  
В Державному архіві Запорізької області роботу з виконання рішень 

колегії організовано відповідно до Положення про колегію Державного архіву 

Запорізької області. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює секретар, 

керівники структурних підрозділів і спеціалісти, на яких покладається контроль 

з конкретних питань. У відділі організації і координації архівної справи 

ведеться контрольна картотека питань, розглянутих на колегії, з 2013 року – в 

електронному вигляді. За 2021 рік складено 94 контрольних картки. 
Наказом від 29.05.2013 № 38 «Про затвердження Положення про колегію 

Державного архіву Запорізької області» затверджене Положення про колегію 

Державного архіву Запорізької області. Розпорядженням голови Запорізької 

облдержадміністрації від 05.12.2018 № 646 «Про затвердження Положення та 

складу колегії Державного архіву Запорізької області» затверджене нове 

положення про Державний архів Запорізької області та поновлено склад 

колегії.  
У 2021 році організовано і проведено 10 засідань колегії. В засіданнях 

брали участь начальники архівних установ райдержадміністрацій та міських 

рад, трудових архівів. За результатами розглянутих питань прийнято 40 рішень. 

Всі рішення колегії оголошуються до виконання наказами. 
У цілому, рішення колегії направлені на забезпечення виконання Законів 

України, актів та доручень Президента й Уряду України, Державної архівної 

служби України та основних напрямів розвитку архівної справи на 2021 рік.  
Питання, які знаходяться на постійному контролі, регулярно 

розглядаються на засіданнях колегії: 
- про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету 

Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан 

роботи з кадрами, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві 

Запорізької області – 2 рази на рік; 
- про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області – 4 рази на 

рік; 
- про підсумки роботи архівних установ райдержадміністрацій та міськрад 

– 4 рази на рік; 
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- про підсумки роботи архівних установ області для зберігання 

документів, які не належать до складу Національного архівного фонду України 

(трудових архівів) – 1 раз на рік; 
- про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі 

зверненнями громадян – 4 рази на рік; 
- про стан виконавської дисципліни та контролю за виконанням документів 

у Державному архіві Запорізької області – 4 рази на рік; 
- про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької області – 2 

рази на рік; 
- про стан охорони праці у Державному архіві Запорізької області – 1 раз 

на рік; 
- про стан пожежної безпеки у Державному архіві Запорізької області – 

1 раз на рік; 
- про стан підготовки архівних установ Запорізької області до роботи в 

осінньо-зимовий період – 1 раз на рік; 
- з 2016 року - про висвітлення діяльності у ЗМІ, співпрацю з інститутами 

громадянського суспільства та супровід й інформаційне наповнення офіційного 

вебсайту Державного архіву Запорізької області  - 1 раз на рік. 
На виконання наказу Укрдержархіву від 13.11.2019 № 103 «Про 

затвердження Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом 

документів Національного архівного фонду на 2020-2024 роки» розроблена 

Програма здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів 

Національного архівного фонду архівними установами Запорізької області на 

2020-2024 роки і затверджена наказом Державного архіву Запорізької області 

від 03.12.220 № 44. Питання виконання цієї Програми знаходиться на 

постійному контролі і щорічно у грудні розглядається на засіданнях колегії 

Державного архіву Запорізької області. 
На виконання рішення колегії від 21.06.2004 № 4 «Про заохочення для 

представників електронних та друкованих засобів масової інформації всіх форм 

власності за найкраще висвітлення, за допомогою оприлюднення та 

популяризації документів Національного архівного фонду, історичного 

минулого Української держави та окремих її регіонів, діяльності державних 

архівів» та наказу Державного архіву Запорізької області від 26.04.2010 № 39 

«Про затвердження Положення про проведення щорічного конкурсу серед 

представників засобів масової інформації за найкраще висвітлення діяльності 

місцевих архівних установ, історичного минулого України та Запорізької 

області за допомогою оприлюднення та популяризації документів 

Національного архівного фонду», що зареєстрований в Головному управлінні 

юстиції у Запорізькій області 27.04.2010 за № 9/1410, щорічно до Дня 

журналіста проводиться конкурс серед місцевих засобів масової інформації за 

найкраще висвітлення діяльності місцевих архівних установ, історичного 

минулого України та Запорізької області за допомогою оприлюднення та 

популяризації документів Національного архівного фонду. У 2021 році 



 3 

переможця було визначено на засіданні колегії 19 травня 2021 року і 

нагороджено грамотами Державного архіву Запорізької області:  
Гортенко Ірину Валентинівну, журналіста щотижневого видання «Енергія» 

Відокремленого підрозділу «Запорізька АЕС», м. Енергодар, за висвітлення 

історичного минулого Запорізької області в серії публікацій до 50-річчя міста 

Енергодара у 2020 році. 
На виконання рішень колегії в Державному архіві Запорізької області 

проводяться заходи з питань удосконалення системи управління архівною 

справою: 
- забезпечується виконання заходів до основних напрямків діяльності 

Державного архіву області; 
- забезпечується підготовка та подання інформації про виконання основних 

напрямків діяльності Державного архіву області до Запорізької 

облдержадміністрації та Державної архівної служби України; 
- забезпечується своєчасне виконання і подання у встановлені терміни 

планово-звітної документації з усіх напрямків діяльності Державного архіву 

Запорізької області; 
- керівниками структурних підрозділів Державного архіву Запорізької 

області надається необхідна консультативно-методична допомога архівним 

установам райдержадміністрацій та міських рад, трудовим архівам в організації 

роботи; 
- щоквартально розміщуються на вебсайті Державного архіву Запорізької 

області інформації з найбільш актуальних питань, що хвилюють громадян, та 

відомості про роботу зі зверненнями громадян; 
- 18-19 листопада  2021 року Державним архівом Запорізької області та 

Запорізьким регіональним центром підвищення кваліфікації проведено 

(дистанційно, з використанням платформи zoom) навчання за спеціальною 

короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Діяльність архівних 

установ області: регіональний аспект»  для працівників архівних установ 

області. В семінарі взяли участь 48 слухачів. 
- 23.07.2021 Державним архівом Запорізької області позапланово 

проведено семінар з питань організації діловодства та архівної справи для 

працівників діловодних служб та архівних підрозділів установ, організацій, 

підприємств - джерел формування Національного архівного фонду Державного 

архіву Запорізької області. Під час заходу обговорювалися актуальні питання 

щодо проведення експертизи цінності документів в організації та порядок 

оформлення її результатів. У семінарі взяли участь 15 працівників діловодних 

служб та архівних  підрозділів установ, організацій та підприємств. 
Згідно з розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від  

28.01.2021 № 46 «Про проведення комплексних перевірок у 2021 році» та 

планом роботи Державного архіву Запорізької області у 2021 році проведено   
комплексну перевірку роботи архівного відділу Енергодарської міської 

ради з  питань виконання повноважень органів виконавчої влади, делегованих 

органам місцевого самоврядування з питань управління архівною справою та 
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діловодством, зберігання документів Національного архівного фонду, що 

мають місцеве значення, на відповідній території, забезпечення зберігання та 

використання документів з особового складу ліквідованих установ 

м. Енергодара за період з квітня 2017 року до червня 2021 року; 
спільну перевірку з архівним відділом Мелітопольської 

райдержадміністрації Веселівської селищної ради Мелітопольського району 

Запорізької області з питань забезпечення централізованого тимчасового 

зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування 

службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що 

не належать до Національного архівного фонду; 
спільної перевірки з архівним відділом Запорізької райдержадміністрації 

Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області з питань 

забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, 

нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших 

правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного 

архівного фонду.  
Державним архівом Запорізької області проведено також тематичну 

перевірку з питань забезпечення збереженості документів Національного 

архівного фонду в архівному відділі Мелітопольської міської ради. 
Позапланово на виконання розпорядження голови Запорізької обласної 

державної адміністрації від 11.11.2021 № 757 «Про проведення комплексної 

перевірки діяльності Василівської районної державної адміністрації» проведено 

комплексну перевірку з питань здійснення контролю за дотриманням 

законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, станом 

архівної справи і діловодства, забезпеченням формування, комплектування, 

збереженості, обліку та використання документів Національного архівного 

фонду України, їх упорядкуванням в установах-джерелах формування 

Національного архівного фонду архівним відділом Василівської 

райдержадміністрації. 
На виконання розпорядження голови Запорізької обласної державної 

адміністрації від 11.08.2021 № 530 «Про проведення комплексної перевірки 

діяльності виконавчих органів Вільнянської міської ради Запорізького району» 

проведено спільну перевірку з архівним відділом Запорізької 

райдержадміністрації комунальної установи «Вільнянський місцевий архів» 

Вільнянської міської ради Запорізького району Запорізької області з питань 

забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, 

нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших 

правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного 

архівного фонду 
Результати перевірок були розглянуті на засіданнях колегії  і прийняті 

відповідне рішення. Довідки перевірок з відповідними рекомендаціями були 

направлені сектору контролю Запорізької облдержадміністрації для подальшого 

включення цих рекомендацій до розпорядження голови облдержадміністрації 

про результати комплексних перевірок. 
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За результатами розгляду питань виконання актів і доручень 

Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації 

державної кадрової політики та про стан роботи з кадрами, підвищення 

кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької області: 
- забезпечується контроль і виконання актів Президента України, Кабінету 

Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, 

наказів Державної архівної служби України, чинних законодавчих і 

нормативних документів з питань реалізації державної кадрової політики, 

трудового законодавства; 
- у листопаді 2021 р. проведено семінар з керівниками та спеціалістами 

архівних установ районних державних адміністрацій, міських рад та трудових 

архівів. 
На виконання рішень колегії про стан виконавської дисципліни та 

контролю за виконанням документів у Державному архіві Запорізької 

області: 
- постійно здійснюється моніторинг виконання завдань, визначених 

законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями 

Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та дорученнями 

Укрдержархіву, розпорядженнями голови облдержадміністрації; 
- забезпечується дотримання Порядку здійснення контролю і перевірки 

виконання документів у Запорізькій обласній державній адміністрації, який 

затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 17.04.2015 

№ 121, та Порядку здійснення контролю, перевірки виконання документів та 

моніторингу виконавської дисципліни у Державному архіві Запорізької області, 

який затверджено наказом від 05.05.2015 № 30; 
- до Запорізької обласної Державної адміністрації щоп’ятниці надається 

інформація про результати діяльності Державного архіву Запорізької області за 

поточний тиждень; щомісячно та щоквартально складаються звіти про 

виконання плану роботи Державного архіву Запорізької області. 
За результатами оцінки стану протидії корупції в Державному архіві 

Запорізької області: 
- здійснюються необхідні організаційні, інформаційно-роз’яснювальні, 

методичні та профілактичні заходи для підвищення ефективності роботи щодо 

попередження, запобігання та протидії корупційним проявам у діяльності 

державних службовців відповідно до Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII 
«Про запобігання корупції» зі змінами. Інформація про стан протидії корупції в 

Державному архіві Запорізької області постійно оприлюднюється на веб-сайті 

архіву у рубриці «Запобігання проявам корупції». У квітні 2021 Державний 

архів Запорізької області брав участь у розробці Плану заходів щодо 

забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та 

здійснення антикорупційних дій в Запорізькій області на 2021-2023 роки.  
За підсумками стану роботи зі зверненнями громадян: 
- щотижнево на нарадах у директора аналізується стан організації роботи із 

зверненнями громадян упродовж минулого тижня; 
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- забезпечується постійний уважний розгляд звернень громадян, 

отриманих на Урядовій телефонній «гарячій лінії», та оперативно вирішуються 

порушені у них питання; 
- забезпечується першочергове виконання запитів та звернень учасників 

ліквідації аварії на ЧАЕС; 
- забезпечується своєчасне виконання депутатських звернень та запитів 

відповідно до чинного законодавства. 
За результатами оцінки стану охорони праці у Державному архіві 

Запорізької області: 
- забезпечується виконання зобов’язань за розділом «Охорона праці» 

галузевої угоди між Державною архівною службою України та Профспілкою 

працівників державних установ України на 2018-2022 роки, Колективного 

договору Державного архіву Запорізької області на 2018-2022 роки та 

дотримання вимог Закону України «Про охорону праці»; 
- тематичний семінар з питань охорони праці та пожежної безпеки для 

працівників архіву в Державному архіві Запорізької області у квітні  2021 року 

не проводився у зв’язку з введенням карантинних обмежень з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 
За результатами розгляду питань про стан пожежної безпеки у 

Державному архіві Запорізької області та стан підготовки архівних 

установ Запорізької області до роботи в осінньо-зимовий період: 
- у 2021 році видано накази Державного архіву Запорізької області: 
від 06.01.2021 № 2 «Про забезпечення охоронного режиму та доступу до 

архівосховищ, призначення відповідальних за збереженість документів 

Національного архівного фонду, довідково-інформаційного і бібліотечного 

фонду; 
від 06.01.2021 № 3 «Про призначення відповідальних за пожежну безпеку 

в архівосховищах»; 
від 06.01.2021 № 4 «Про План заходів щодо забезпечення охоронно-

пожежного режиму, надійної експлуатації інженерних мереж та комунікацій 

будівель Державного архіву Запорізької області на 2021 рік»; 
від 27.07.2021 № 32 «Про внесення змін до наказу Державного архіву 

Запорізької області від 02.10.2020 № 32 «Про відповідального за справний стан 

і безпечну та економічну експлуатацію устаткування теплових установок і 

мереж»;  
від 27.07.2021 № 33 «Про комісію з прийняття з ремонтів 

тепловикористовуючих установок та обладнання»; 
від 02.12.2021 № 48 «Про пожежно-технічну комісію Державного архіву 

Запорізької області». 
 
Враховуючи зазначене колегія Державного архіву Запорізької області  
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ВИРІШИЛА: 
 
1. Інформацію заступника директора Державного архіву − начальника 

відділу підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення 

Ядловської Ольги взяти до відома. 
 
2. Заступнику директора Державного архіву − начальнику відділу  

підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення 

Ядловській Ользі, секретарю колегії Федько Антоніні: 
1) здійснювати контроль за виконанням прийнятих колегією рішень; 

термін виконання – постійно; 
2) продовжити практику щорічного аналізу роботи з виконання рішень 

колегії та розгляду цього питання на засіданні колегії Державного архіву 

Запорізької області; термін виконання – грудень 2022 року; 
3) забезпечити оприлюднення рішень колегії на офіційному веб-сайті 

Державного архіву Запорізької області; термін виконання – постійно. 
 
3. Керівникам структурних підрозділів Державного архіву Запорізької 

області:  
1) у висновках і пропозиціях до рішень колегії та у проектах рішень 

колегії чітко формулювати завдання та визначати терміни їх виконання; термін 

виконання – постійно; 
2) посилити персональну відповідальність та вжити заходів щодо 

неухильного виконання у встановлені терміни завдань, визначених рішеннями 

колегії; термін виконання – постійно. 
 
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 


