
РІШЕННЯ 
колегії Державного архіву Запорізької області 

 
26.01.2022                             м. Запоріжжя                                       № 1 

 
Про основні напрями діяльності  

Державного архіву Запорізької області на 2022 рік 
 

Заслухавши й обговоривши інформацію директора Державного архіву 
Запорізької області Тедєєва Олександра про основні напрями діяльності 
Державного архіву Запорізької області на 2022 рік, колегія Державного архіву 
Запорізької області визначає, 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 основних напрямів діяльності на 2022 рік Державного архіву 
області було погоджено із керівником апарату Запорізької обласної державної 
адміністрації Бойко Зінаїдою у грудні 2021 року. Основні напрями діяльності 
на 2020 рік Державного архіву Запорізької області, як структурного підрозділу 
Запорізької облдержадміністрації, є частиною Основних напрямів діяльності 
Запорізької обласної державної адміністрації в 2021 році та відповідають 
пріоритетам Державної архівної служби України. 

Робота Державного архіву Запорізької області буде здійснюватись за 
такими напрямами. 

Гуманітарний блок 
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. Оцифрування архівних документів, створення цифрових фондів 
користування документами та надійних умов зберігання документів на 
електронних носіях, оприлюднення довідкового апарату до документів 
Національного архівного фонду 

4. Проведення роботи з перегляду грифів секретності матеріальних носіїв 
секретної інформації колишнього СРСР та виявлення, вивчення й 
оприлюднення архівних документів про український визвольний рух, політичні 
репресії та голодомори в Україні. 

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

Блок основних організаційно-масових заходів 
1. Проведення засідань колегії Державного архіву Запорізької області. 
2. Проведення засідань експертно-перевірної комісії Державного архіву 

Запорізької області. 
3. Надання методичної і практичної допомоги та перевірки архівних 

установ райдержадміністрацій та міськрад міст обласного значення з питань 
реалізації заходів державної політики у сфері архівної справи і діловодства.  

4. Надання методичної і практичної допомоги та перевірки установ, 
організацій, підприємств-джерел формування НАФ у зоні комплектування 
Державного архіву Запорізької області з питань реалізації заходів державної 
політики у сфері архівної справи і діловодства.  

5. Організація та проведення навчально-методичних семінарів для 
працівників архівних установ райдержадміністрацій і міських рад міст 
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обласного значення, архівних підрозділів установ, організацій, підприємств – 
джерел формування НАФ у зоні комплектування Державного архіву 
Запорізької області. 

6. Реалізація заходів галузевої програми «Архівні зібрання України» з 
підготовки  путівників, анотованих реєстрів фондів та інших довідників. 

7. Сприяння та надання допомоги органам державної виконавчої влади та 
органам місцевого самоврядування, громадським організаціям, благодійним 
фондам, окремим громадянам у здійсненні ними науково-пошукової та 
просвітницької діяльності, у підготовці заходів до відзначення державних свят, 
пам’ятних і ювілейних дат, зокрема, до річниці Конституції України. 

8. Виконання звернень громадян. 
9. Забезпечення охоронної і пожежної безпеки, доступу до приміщень 

Державного архіву Запорізької області, вжиття заходів щодо організації 
надійної експлуатації інженерних мереж та комунікацій в будівлях архіву. 

10. Перегляд цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом 
Запорізької області на договірних засадах. 

 
Враховуючи зазначене колегія Державного архіву Запорізької області 

 
ВИРІШИЛА:  

 
1. Інформацію про основні напрями діяльності Державного архіву області 

на 2021 рік взяти до відома. 
 
2. Заступнику директора Державного архіву − начальнику відділу  

підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення 

Ядловській Ользі, керівникам структурних підрозділів, головному спеціалісту – 
керівнику режимно-секретної служби Бондарю Віталію забезпечити виконання 

заходів до основних напрямів діяльності Державного архіву області на 2022 рік. 
 
3. Заступнику директора Державного архіву − начальнику відділу  

підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення 

Ядловській Ользі забезпечити підготовку та подання інформації про виконання 

основних напрямів діяльності Державного архіву області на 2022 рік до 

Запорізької облдержадміністрації та Державної архівної служби України у 

визначені терміни. 
 
4. Заступнику директора Державного архіву − начальнику відділу  

підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення 

Ядловській Ользі до 28.01.2022 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 


