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Про підсумки роботи  архівних установ області  

за 2021 рік та їх завдання на 2022 рік 
 

Діяльність архівних установ області у 2021 році була спрямована на 
реалізацію Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні 
установи», інших Законів України, Указів, розпоряджень Президента України, 
постанов та розпоряджень Кабінету міністрів України, наказів Міністерства 
юстиції України, Укрдержархіву, розпоряджень голови Запорізької 
облдержадміністрації, обласної ради. 

Слайд «Система архівних установ на 01.01.2022» 
Протягом 2021 року відбулися зміни в мережі місцевих державних 

архівних установ Запорізької області. 
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 

№ 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій» 
з 01.04.2021 були реорганізовані 15 районних державних адміністрацій 
Запорізької області, у тому числі 9 архівних установ райдержадміністрацій, які 
були юридичними особами (Веселівської, Вільнянської, Гуляйпільської, 
Кам’янсько-Дніпровської, Новомиколаївської, Оріхівської, Приазовської, 
Розівської, Токмацької) та 6 архівних установ, які не мали статусу юридичної 
особи (Більмацької, Великобілозерської, Михайлівської, Приморської, 
Чернігівської, Якимівської).  

Розпорядженням голови Василівської райдержадміністрації від 21.01.2021 
№ 24 «Про затвердження структури та штатної чисельності працівників 
Василівської районної державної адміністрації Запорізької області» з 
01.04.2021 року створено архівний відділ Василівської райдержадміністрації 
без статусу юридичної особи. 

Відбулися зміни у структурі архівних відділів міськрад. Рішенням восьмої 
сесії восьмого скликання Бердянської міської ради від 25.03.2021 № 11 «Про 
затвердження структури та загальної чисельності апарату Бердянської міської 
ради та її виконавчих органів» в архівному відділі створено два сектори: 

- по роботі з документами Національного архівного фонду;  
- по роботі з документами ліквідованих підприємств. 
Рішенням п’ятої сесії восьмого скликання Токмацької міської ради від 

24.12.2020 № 2 «Про структуру виконавчих органів та структурних підрозділів 
Токмацької міської ради», розпорядженням міського голови від 24.12.2020 № 
154-к «Про оптимізацію і упорядкування структури виконавчих органів та 
структурних підрозділів Токмацької міської ради» у архівному відділі 
виконавчого комітету Токмацької міської ради було створено сектор зберігання 
документів ліквідованих юридичних осіб у складі завідувача сектору та 
головного спеціаліста. 

Станом на 01.01.2022 в області діють 5 архівних відділів 
райдержадміністрацій, з них 4 зі статусом юридичної особи, 4 архівних відділи 
міських (міст обласного значення) рад без статусу юридичних осіб та архівне 
управління Запорізької міської ради зі статусом юридичної особи. 

 
РОБОТА З ПЕРЕГЛЯДУ ГРИФІВ СЕКРЕТНОСТІ 

Слайд «Динаміка відсоткового співвідношення секретних  справ до 
загальної кількості справ в Державному архіві Запорізької області» 
У 2021 році тривала робота з перегляду грифів секретності на архівні 

документи установ колишнього СРСР. На виконання доручення Першого Віце-
прем’єр-міністра України (до листа Державної архівної служби України від 
27.11.2012 № 136/ДСК) від 04.01.2013 до № 1118-ДСК та наказу Державної 
архівної служби України від 11.07.2011 № 1/ДСК «Про організацію роботи 
щодо приведення грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації 
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у відповідність до вимог законодавства» за 2021 рік було підготовлено та 
проведено 3 засідання експертної комісії з питань державної таємниці та 
розсекречування документів у Державному архіві Запорізької області, за 
результатами яких скасовано грифи секретності колишнього СРСР 439 справам 
та грифи секретності України 10 справам, з них 15 справам було надано гриф 
ДСК. Усього розсекречено 449 справ 8  архівних фондів. Процентне 
співвідношення секретних справ до загальної кількості справ у Державному 
архіві Запорізької області (далі – Державний архів) становить 0,24 %.  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ДОКУМЕНТІВ 
Одне з центральних місць у діяльності архівних установ займають питання 

забезпечення збереженості документів, зміцнення матеріально-технічної бази.  
У зв’язку з реорганізацією архівного відділу Вільнянської  районної 

державної адміністрації Запорізької області шляхом приєднання  його до 
архівного відділу Запорізької районної державної адміністрації Запорізької 
області і організації роботи працівника на віддаленому робочому місці у 
м. Вільнянську було зменшено кількість робочих кімнат на одну кімнату 
площею 20,42 м2 та виділено дві кімнати для розміщення архівосховищ 
загальною площею 22,10 м2; архівному відділу Пологівської 
райдержадміністрації було надано додаткові приміщення двох архівосховищ 
для віддаленого робочого місця № 5 (м. Токмак) площею 51,8 м2 та проведено 
заміну приміщень віддаленого робочого місця № 2  (м. Гуляйполе) на 
архівосховище площею 42 м2 та робочу кімнату площею 15 м2 та віддаленого 
робочого місця № 4 (смт Розівка) на архівосховище площею 21 м2 та робочу 
кімнату  площею 13 м2 в будівлях колишніх райдержадміністрацій. 

 Архівному відділу Бердянської міської ради виділені додаткові 
приміщення площею 139,2 м2  для організації читальної зали, архівосховищ, 
робочих кімнат, приміщення потребують ремонту; архівному управлінню 
Запорізької міської ради виділено додаткове архівосховище площею 32,8 м2; в 
архівному відділі Токмацької міської ради відбулася заміна 7 архівосховищ 
площею 88 м2 на 24 площею 396 м2. 

Архівному відділу Мелітопольської райдержадміністрації  придбано 
алюмінієву драбину та 2 вогнегасника; архівному відділу Пологівської 
райдержадміністрації передано у користування програмно-апаратний  комплекс 
(ПАК), багатофункціональний пристрій, стільці, столи, шафи. 

В архівному відділі Бердянської міської ради проведені роботи з ремонту 
охоронної та пожежної сигналізації, систем опалення та освітлення, стільців; 
архівному відділу Енергодарської міської ради проведено обслуговування та 
ремонт технічних засобів установки автоматичної пожежної сигналізації та 
оповіщення про пожежу, технічний огляд пожежних кран-комплектів, технічне 
обслуговування та ремонт системи кондиціювання повітря, електрообладнання 
та внутрішніх електричних мереж; архівному відділу Токмацької міської ради 
замінено стільці, придбано багатофункціональний пристрій, додаткове робоче 
місце обладнане ноутбуком та принтером. 

Слайд «Програми розвитку архівної справи в Запорізькій області» 
Рішенням Запорізької обласної ради від 20.12.2018 № 56 затверджена 

Програма розвитку архівної справи у Запорізькій області на 2019 – 2021 роки». 
Відповідно до цієї Програми за рахунок коштів обласного бюджету для 
Державного архіву Запорізької області були профінансовані послуги 
Управління поліції охорони в Запорізькій області щодо охорони обох будівель 
архіву в сумі 1 867 982 грн. та послуги по діагностиці та перезарядці 
вогнегасників в сумі 5 114 гривень. 

В трьох районах області та місті Запоріжжі діють Програми розвитку 
архівної справи: 

у Василівському районі діє Програма розвитку архівної справи у 
Василівському районі Запорізької області на 2021 рік, затверджена рішенням 
п’ятої сесії восьмого скликання Василівської районної ради Запорізької області 
від 19.03.2021 № 5; за кошти, виділені за цією Програмою (14,3 тис. грн.) 
замінено два вікна у сховищі у м. Василівка; 

у Запорізькому районі діє Програма розвитку архівної справи в 
Запорізькому районі на 2018-2022 роки, затверджена рішенням тринадцятої сесії 
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Запорізької районної ради Запорізької області сьомого скликання від 23.03.2018 
№ 9; кошти у 2021 році не виділялись; 

у Мелітопольському районі - Програма розвитку архівної справи у 
Мелітопольському районі на 2018-2022 роки, затверджена рішенням двадцять 
четвертої сесії Мелітопольської районної ради Запорізької області сьомого 
скликання від 20.09.2018 № 7; кошти у 2021 році не виділялись; 

у м. Запоріжжі  діє Програма розвитку архівної справи у м. Запоріжжі  на 
2019-2021 роки, затверджена рішенням тридцять дев’ятої сесії Запорізької 
міської ради від 24.04.2019 № 39; у 2021 році за цією Програмою  виділено 
кошти (10 900 грн.) на  роботи з реконструкції  приміщення, наданого архівному 
управлінню. 

 
Слайд «Забезпечення контролю  наявності, фізико-хімічного та технічного 

стану документів. Створення страхового фонду» 
З метою забезпечення збереженості та державного обліку документів НАФ 

за 2021 рік відреставровано 1026 арк., відремонтовано 10185 арк. документів, 
оправлено і підшито 3118 справ, створено фонд користування у вигляді 
цифрових копій на 289 од. зб. (48000 кадрів), 1945 описів (91090). 

 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ АРХІВНОЇ СПРАВИ, СТВОРЕННЯ НДА 

Архівними установами здійснювалася робота у напрямку впровадження 
сучасних інформаційних технологій. 

У 2021 році продовжена робота по складанню путівника, поповненню 
електронної версії фондового каталогу на фонди архіву, електронних 
покажчиків фондів архівних установ райдержадміністрацій та міськрад, 
зведеного покажчика про місцезнаходження і збереження документів 
сільськогосподарських підприємств, які діяли на території області в 1943-
2021 роках, фондів ліквідованих установ, які зберігаються в архівних установах 
райдержадміністрацій та міськрад і в трудових архівах. Архівними установами 
міськрад створені бази даних на тексти рішень сесій, виконкомів, розпоряджень 
міських голів і покажчиків до них. Все це значно полегшує пошукову роботу 
архівних установ, прискорює терміни виконання запитів юридичних і фізичних 
осіб. 

Систематично оновлюється веб-сайт Державного архіву Запорізької 
області. На офіційному сайті Державного архіву Запорізької області було 
створено нову рубрику «З життя архіву». Інформація розміщується також на 
офіційній сторінці Державного архіву Запорізької області у Facebook 

Слайд «Забезпечення контролю за наявністю, станом  
 і рухом документів НАФ» 

В межах  Програми здійснення контролю наявності, стану і руху 
документів НАФ на 2020-2024 роки у 2021 році архівні установи області 
провели перевірку наявності біля 65,5 тис. справ по 199 фондах. З них більше 
23 тис справ по 122 – архівні установи райдержадміністрацій та міських рад.  

 
ФОРМУВАННЯ НАФ 

Архівні установи області продовжують систематично комплектуватися 
документами НАФ. 

Слайд «Обсяг документів НАФ» 
Всього в архівних установах області зберігається більше 2,3 млн. справ, (у 

т. ч. в Державному архіві – понад 2,17 млн. справ, в архівних установах 
райдержадміністрацій – біля 121 тис. справ, міськрад – 37,5 тис. справ).  

 
Слайд «Динаміка приймання документів НАФ архівними установами 

області» 
У 2021 році прийнято на зберігання більше 32,5 тис. справ управлінської 

документації. Державним архівом прийнято 21,4 тис. справ, з них від установ-
джерел комплектування понад 4 тис. справ, від архівних установ області понад 
17 тис. справ. Архівними установами райдержадміністрацій прийнято понад 
8,6 тис. справ, міськрад – 2,4 тис. справ.  

 



 4 
Слайд «Приймання документів НАФ архівними відділами 

райдержадміністрацій від архівних установ ліквідованих 
райдержадміністрацій» 

Окрім цього архівними відділами укрупнених райдержадміністрацій взято 
на облік 555 фондів 95160 документів НАФ, що зберігалися в архівних 
установах реорганізованих райдержадміністрацій, а саме: 

Бердянської райдержадміністрації – 67 фондів, 11276 документів; 
Василівської райдержадміністрації – 70 фондів, 13121 документів; 
Запорізької райдержадміністрації – 64 фонди, 10383 документів; 
Мелітопольської райдержадміністрації – 133 фонди, 17787 документів; 
Пологівської райдержадміністрації ¬– 221 фонд, 42593 документів.  
 

Слайд «Кількість документів НАФ, які зберігаються понад  
встановлені терміни в установах-джерелах комплектування» 

У 2021 році зменшилась кількість документів, які зберігаються в 
організаціях області понад встановлені строки. Повністю відсутні такі справи, 
або є незначна кількість в установах-джерелах комплектування архівних 
установ чотирьох, за виключенням Запорізької, міських рад.  

 
РОБОТА ЕПК УПОРЯДКУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ НАФ 

Експертно-перевірною комісією Державного архіву (далі – ЕПК) у 2021 
році розглянуто: 58 номенклатур справ у тому числі, представлені архівними 
відділами райдержадміністрацій – 13 (у 2020 р. – 27), міськрад – 11 (у 2020  р. – 
21).  

 
Слайд «Схвалення описів справ управлінської документації, 

представлених на розгляд ЕПК Державного архіву Запорізької області» 
ЕПК Державного архіву схвалено описи справ, представлені 380 

установами області загальною кількістю понад 22,7  тис. справ постійного 
зберігання (у 2020 р. – 31,7 тис. справ), в т. ч. 61 обласною установою на 5,2 
тис. справ, 39  іншими установами на 576 справ, 200 районними установами на 
10 тис. справ (у 2020 р. - 11,8 тис. справ) та 80 міськими установами на 6,8 тис. 
справ (у 2020 р. -   15,3 тис. справ). 

Найбільший обсяг описів (понад 2000 справ) був представлений 
установами Мелітопольського та Пологівського районів, міст Запоріжжя та 
Мелітополя.  

 
Слайд «Погодження описів справ з кадрових питань (особового 

складу), представлених на розгляд ЕПК Державного архіву Запорізької 
області» 

ЕПК Державного архіву погоджено описи з кадрових питань (особового 
складу), представлені установами-джерелами комплектування та іншими 
установами, на 16,5 тис. справ (у 2020 р. – 14,9 тис. справ); в т. ч. Державного 
архіву – 7,9 тис. справ, архівних установ райдержадміністрацій – 8,5 тис. справ, 
міських рад – 4,1 тис. справ. Експертними комісіями архівних установ 
погоджені описи з кадрових питань (особового складу) на 9,2 тис. справ, 
представлені іншими установами.  

 
РОБОТА З УСТАНОВАМИ-ДЖЕРЕЛАМИ ФОРМУВАННЯ НАФ 

Слайд «Кількість установ-джерел формування НАФ» 
У 2021 році У зв’язку з проведенням адміністративно-територіальної 

реформи і реорганізацією великої кількості установ, у тому числі архівних 
установ райдержадміністрацій архівними відділами райдержадміністрацій 
Запорізької області проведено роботу з перескладання списків юридичних осіб 
усіх форм власності, розташованих у зоні їх комплектування. В ході цієї роботи 
проведено аналіз юридичних осіб – джерел формування НАФ та юридичних 
осіб, у діяльності яких не утворюються документи НАФ, що діють (діяли) на 
території колишніх районів, які увійшли до складу новоутворених районів.  

До списків юридичних осіб – джерел формування Національного архівного 
фонду, які передають документи до архівних відділів райдержадміністрацій 
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(списки джерел комплектування архівів) на момент їх реорганізації входила 841 
установа, у тому числі: 20 райдержадміністрацій, 103 структурні підрозділи 
райдержадміністрацій, 272 органи місцевого самоврядування, 281 виборча 
комісія, 165 інших установ.  

За результатами проведеної роботи були внесені відповідні зміни до 
списків юридичних осіб. 

Слайд «Кількість установ - джерел комплектування управлінською 
документацією за формами власності станом на 01.01.2022» 

До списків юридичних осіб – джерел формування Національного 
архівного фонду, які передають документи до архівних відділів 
райдержадміністрацій (списки джерел комплектування архівів) укрупнених 
районів внесено 296 юридичних осіб, у тому числі: 5 райдержадміністрацій, 15 
структурних підрозділів райдержадміністрацій, 67 органів місцевого 
самоврядування, 79 територіальних виборчих комісій, 130 інших установ, які 
входили до попередніх списків. 

До списків юридичних осіб – джерел формування Національного архівного 
фонду, які передають документи до архівних відділів райдержадміністрацій 
(списки джерел комплектування архівів) укрупнених районів не внесено 612 
установ, які ліквідовані, або знаходяться в стадії ліквідації: 15 
райдержадміністрацій, 89 структурних підрозділів райдержадміністрацій, 207 
органів місцевого самоврядування, 34 інші установи, а також 282 виборчі 
комісії, у зв’язку з втратою їх повноважень і створенням нових виборчих 
комісій для проведення місцевих виборів 2020 року. 

До списків юридичних осіб – джерел формування Національного 
архівного фонду, які не передають документи до архівних відділів 
райдержадміністрацій внесено 25 установ, у тому числі 14 установ приватної 
форми власності перенесено до списків юридичних осіб – джерел формування 
Національного архівного фонду, які не передають документи до архівних 
відділів райдержадміністрацій, які відповідно до вимог, визначених Правилами 
роботи архівних установ України, відмовилися укладати з архівними відділами 
договори про передавання документів на постійне зберігання. 

До списків юридичних осіб – потенційних джерел формування 
Національного архівного фонду включено 155 юридичних осіб – структурних 
підрозділів органів місцевого самоврядування, які створені, як юридичні особи.  

До списків юридичних та фізичних осіб, у діяльності яких не 
утворюються документи Національного архівного фонду, внесено 3939 
установ. 

Списки юридичних осіб – джерел формування Національного 
архівного фонду аудіовізуальними документами не укладалися, у зв’язку з 
тим, що, установи, які були включені до відповідних списків архівних відділів 
Більмацької, Вільнянської, Гуляйпільської та Токмацької 
райдержадміністрацій, змінили форму власності з комунальної на приватну і 
відмовляються співпрацювати з архівними відділами райдержадміністрацій 
щодо передавання фотодокументів на зберігання. 

Продовжувалася робота з установами - джерелами комплектування 
приватної форми власності з укладання договорів, в яких повинні бути 
обговорені умови передачі документів НАФ на зберігання.  

У 2021 році рівень упорядкування документів в установах-джерелах 
формування НАФ архівних відділів райдержадміністрацій складає 45%, міських 
рад – 67 %. В цілому по області він склав 49%. 

На 100% упорядковані документи лише в установах міста Бердянськ, на 
94% - міста Енергодар.  

Слайд «Кількість семінарів» 
З метою підвищення якості формування НАФ та підвищення кваліфікації 

працівників архівних установ, діловодних служб і відповідальних за архіви 
установ - джерел комплектування фахівцями Державного архіву регулярно 
проводяться семінари.  

Державним архівом Запорізької області проведено семінар з питань 
організації діловодства та архівної справи для працівників діловодних служб та 
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архівних підрозділів установ, організацій, підприємств - джерел формування 
Національного архівного фонду Державного архіву Запорізької області.  

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.  

Для спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації,  
райдержадміністрацій, місцевих рад, на теми з актуальних питань ведення 
діловодства та архівної справи, впровадження електронного документообігу, 
запобігання корупції працівниками Державного архіву Запорізької області 
проведено дванадцять семінарських занять в Запорізькому регіональному 
центрі підвищення кваліфікації. 

Архівні відділи райдержадміністрацій організували і прийняли участь у 
роботі 17 семінарів, які проводилися іншими установами, архівні установи 
міськрад - 7 семінарів, де висвітлювалися питання діловодства та архівної 
справи. 

 
Слайд «Перевірки архівних установ, проведені у 2021 році» 

У  2021 році Державним архівом Запорізької області проведено:  
дві комплексні перевірки: архівного відділу Василівської райдержадміністрації 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 та архівного відділу 
Енергодарської міської ради з питань виконання повноважень органів виконавчої 
влади, делегованих органам місцевого самоврядування з питань управління архівною 
справою та 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;  

тематичну перевірку роботи архівного відділу Мелітопольської міської ради з 
питання забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в 
архівному відділі Мелітопольської міської ради; 

три спільні перевірки з архівними відділами райдержадміністрацій 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 органами місцевого самоврядування: 

з архівним відділом Мелітопольської райдержадміністрації - Веселівської 
селищної ради Мелітопольського району Запорізької області; 

з архівним відділом Запорізької райдержадміністрації комунальної установи 
«Вільнянський місцевий архів» Вільнянської міської ради Запорізького району 
Запорізької області та Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької 
області. 

Питання про результати перевірянь розглянуті на засіданнях колегії Державного 
архіву Запорізької області. 

 
Слайд «Кількість перевірянь підприємств, установ та організацій 

(комплексних, тематичних, контрольних)» 
Архівними установами області проведено 61 перевірку організацій 

обласного рівня (у 2020 році – 49), архівними установами райдержадміністрацій 
- 121, міськрад - 82 перевіряння районних, міських і сільських організацій. 

 
ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ 

Слайд «Інформаційна діяльність Державного архіву Запорізької 
області у 2021 році» 
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Інформаційна діяльність архівних установ області та організація 

використання документів в минулому році була спрямована на висвітлення 
актуальних питань історії України. 

За документами Державного архіву у 2021 році було підготовлено та 
експонувалося всього 16 виставок архівних документів, з них 3 стаціонарні: 

«Незалежній Україні – так!» (до 30-ї річниці Незалежності України. 24 
серпня 1991 року) у Запорізькому регіональному центрі підвищення 
кваліфікації та у фойє 1 корпусу Державного архіву Запорізької області; 

до Дня референдуму в Україні “30 років Відновлення Незалежності 
України” 

На офіційному веб-сайті архіву було розміщено 13 виставок документів: 
«До Дня Соборності України»; 
«Шевченків день на Запоріжжі» до 207 років від дня народження великого 

поета; 
«Від Олександрівська до Запоріжжя» (до 100-тої річниці перейменування м. 

Запоріжжя); 
«До 35-тої річниці Чорнобильської трагедії»; 
«До міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів»; 
«Конституції бути»; 
«З історії розвитку земської медицини на Запоріжжі»; 
«Незалежній Україні – так!»; 
«З історії Приморська»; 
«До 50-тої річниці створення історичного факультету Запорізького 

національного університету»; 
«Допомога благодійних організацій голодуючим на Запоріжжі під час 

голоду 1921-1923 рр.» (до Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні); 
 «Наш вибір – незалежна Україна. До 30-ї річниці Всеукраїнського 

референдуму»; 
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» 
та «Адріан Феофанович Кащенко – видатний український письменник, історик, 
книговидавець, просвітній і культурний діяч». 

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). 

За участю Державного архіву Запорізької області вийшла друком  книга 
С. Шевчук «Грос Вердер - Маринівка» - Дніпро: Середняк Т.К. – 2021. 

 
Слайд «Інформаційна діяльність архівних установ 

райдержадміністрацій та міських рад у 2021 році» 
Не залишилися осторонь і архівні установи, які активно працювали у сфері 

використання документів. Архівними установами Запорізької області 
підготовлено та експонувалося 16 виставок, у яких використано 197 документів 
(з них 3 – on-line віставки, розміщені на сайтах райдержадміністрацій та 
міських рад). Виставки були присвячені:  

150-річчю з дня народження Лесі Українки (архівний відділ 
Енергодарської міської ради); 

104-річниці початку Української революції та створення Української 
центральної Ради (архівний відділ Енергодарської міської ради);  

51-й річниці міста Енергодара «Сторінки нашої історії» (архівний відділ 
Енергодарської міської ради); 

30-й річниці незалежності України (архівний відділ Енергодарської міської 
ради, архівний відділ Пологівської райдержадміністрації, у тому числі віддалені 
робочі місця  у містах Гуляйполі та Токмаку, смт Більмаку); 

Дню Конституції України (архівний відділ Пологівської 
райдержадміністрації віддалене робоче місце у місті Оріхів); 

http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=691%3A2019-01-22-12-37-20&lang=ua
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Дню партизанської слави: «Підпільний та партизанський рух в 

Кам’янсько-Дніпровському районі 1941-1943 років» (архівний відділ 
Василівської райдержадміністрації). 

Архівними відділами Пологівської райдержадміністрації, Бердянської та 
Мелітопольської міських рад підготовлено і розміщено на сайтах 
райдержадміністрації та міських рад 3 виставки, присвячені:  

30-річчю Незалежності України (архівний відділ Пологівської 
райдержадміністрації, архівний відділ Мелітопольської міськради);  

194 річниці міста Бердянська (архівний відділ Бердянської міської ради). 
Архівним відділом Токмацької міськради підготовлено фотовиставку «Як 

на Купала нічка мала». 
 
Слайд «Динаміка кількості користувачів, які працювали в читальних 

залах архівних установ» 
Архівними установами у 2021 р. була організована робота 578 

користувачів документної інформації.  
У читальному залі Державного архіву Запорізької області працювали з 

документами НАФ 256 користувачів (з них 3 іноземних громадянина з РФ), 
відвідувань – 384, користувачам видано 5597 справ, у тому числі 525 
документів в режимі онлайн. 

Найзапитуваніша тематика досліджень користувачів у читальному залі 
Державного архіву Запорізької області у 2021 році: 

вивчення родоводу   33; 
про актові записи реєстрації народження, шлюбу, смерті  96; 
з майнових питань – 82; 
про застосування репресій – 16. 
В архівних відділах райдержадміністрацій та архівних установах міських 

рад Запорізької області працювало 322 дослідники, відвідувань – 335, виданих 
справ - 1354. 

Найзапитуваніша тематика досліджень користувачів документів НАФ, що 
працювали в архівних установах Запорізької області у 2021 році – земельні 
питання, право власності на майно, фінансово-господарська діяльність установ;  

найцікавіша тематика досліджень: прийняття в експлуатацію комплексу 
Сухого сховища відпрацьованого ядерного палива Запорізької АЕС,  про 
перейменування закладів освіти м. Енергодар. 

 
ВИКОНАННЯ ТЕМАТИЧНИХ ЗАПИТІВ  

Значну частину роботи архівних установ займає виконання запитів 
громадян та юридичних осіб. 

Слайд «Динаміка виконання тематичних запитів» 
Всього за рік виконано 3219 тематичних запитів, з позитивним 

результатом – 3075 (95,5 %). У 2020 році цей відсоток складав 92,6%. 
Державним архівом виконано 492 запити, з них з позитивним результатом - 
444, що складає 90 %.  

Архівними установами райдержадміністрацій та міських рад виконано 
2727 тематичних запитів, у т.ч. з позитивним результатом – 2631запит (96 %). 
Найбільшу кількість запитів виконано архівними установами Бердянської та 
Мелітопольської райдержадміністрацій, Запорізької, Бердянської, 
Енергодарської міських рад. 

ВИКОНАННЯ  МАЙНОВИХ ЗАПИТІВ  
Слайд «Динаміка виконання  майнових запитів» 

Всього за рік виконано 2983 майнових запити, з позитивним результатом – 
2497 (84 %). У 2020 році цей відсоток складав 90 %. Державним архівом 
виконано 1191 майновий запиті, з них з позитивним результатом – 764, що 
складає 64 %.  

Архівними установами райдержадміністрацій та міських рад виконано 
1792 майнові запити, у т.ч. з позитивним результатом – 1424 запитів (79%).  

Найбільшу кількість запитів виконано архівними установами Бердянської 
та Пологівської райдержадміністрацій, Запорізької міської ради. 
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ВИКОНАННЯ ЗАПИТІВ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ   

Слайд «Динаміка виконання  запитів соціально-правового характеру» 
Всього за рік виконано 11317 запитів соціально-правового характеру, з 

позитивним результатом – 9387 запитів (83 %). У 2020 році цей відсоток 
складав також 83 %. Державним архівом виконано 2257 запитів соціально-
правового характеру, з них з позитивним результатом – 1180, що складає 52 %. 

Архівними установами райдержадміністрацій та міських рад виконано 
8760 запитів соціально-правового характеру, у т.ч. з позитивним результатом – 
8207 запитів (94%).  

Найбільшу кількість запитів виконано архівними установами 
Мелітопольської райдержадміністрації,  Запорізької, Бердянської та Токмацької 
міських рад. 

 
Нажаль в роботі архівних установ залишаються і виникають нові 

проблеми.  Це і продовження карантинних обмежень з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення адміністративно-
територіальної реформи, а разом з нею ліквідація і реорганізація органів 
місцевого самоврядування, райдержадміністрацій та їх відділів і управлінь, у 
тому числі і самих архівних установ райдержадміністрацій і багато інших 
чинників. 

 
Висновки: 
Схвалити в цілому роботу архівних установ області з виконання планових 

завдань 2021 року. 
 
Пропозиції: 
 
1. Пріоритетними напрямками розвитку архівної галузі в Запорізькій 

області у 2022 році вважати:  
1) «Відкриті архіви», прозора, зрозуміла та ефективна комунікація: 

забезпечення безперешкодного доступу до архівних інформаційних ресурсів, у 
тому числі в умовах реформування архівних установ райдержадміністрацій, 
підвищення якості архівних послуг відповідно до динаміки розвитку цифрового 
середовища та потреб користувачів. 

2) Ефективне формування та забезпечення збереженості Національного 
архівного фонду як складової світової культурної спадщини: якісне і 
комплексне формування Національного архівного фонду. Розбудова мережі 
архівних установ в умовах адміністративно-територіальної реформи та надання 
консультативно-методичної допомоги в організації діяльності архівних установ 
області, у тому числі трудових архівів; 

упорядкування і приймання на зберігання до архівних установ документів 
органів місцевого самоврядування, райдержадміністрацій, їх відділів та 
управлінь, що реорганізувалися. 

3) Цифровізація архівної справи та забезпечення інформаційних потреб 
суспільства, у тому числі якісне і своєчасне виконання запитів фізичних та 
юридичних осіб. 

4) Виконання завдань і заходів Програми розвитку архівної справи в 
Запорізькій області на 2022-2024 роки. 

5) Виконання завдань Програми здійснення контролю наявності, стану і 
руху документів Національного архівного фонду архівними установами 
Запорізької області на 2020-2024 роки. 

6) Здійснення заходів з підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації персоналу, запобігання проявам корупції. 

 
 

 
Директор Державного 
архіву Запорізької області      Олександр ТЕДЄЄВ 
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