
ДОВІДКА 
про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області  

9 місяців 2016 року 
 

Основні організаційні заходи 
Державним архівом Запорізької області протягом 9 місяців 2016 року 

проводилася робота, спрямована на реалізацію основних завдань, визначених 
чинним законодавством України та Положенням про Державний архів 
Запорізької області.  

На виконання наказу Державного комітету архівів України від 10.11.2009 
№ 190 «Про затвердження Програми здійснення контролю за наявністю, станом 
і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки» структурними підрозділами архіву 
та архівними відділами райдержадміністрацій і міських рад здійснювались 
заходи відповідно до планових завдань.  

На виконання частини 4 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного 
тоталітарного режиму 1917-1991 років» та листів Державної архівної служби 
України від 15.03.2016 № 013/776 та від 24.03.2016 № 01/878 складено список 
архівних фондів (не фондових комплексів) Державного архіву Запорізької 
області, в яких виявлено та встановлено фактичну наявність архівної 
інформації репресивних органів за період 1917-1991 рр., заплановано здійснити 
перевірку наявності та стану документів даних фондів. В зв’язку з цим внесено 
зміни в План заходів Державного архіву Запорізької області щодо здійснення 
контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного 
фонду на 2016-2019 роки, що зберігаються в Державному архіві Запорізької 
області. Список фондів та План заходів надіслано до Державної архівної 
служби України. Список архівних фондів (не фондових комплексів) 
Державного архіву Запорізької області, в яких виявлено та встановлено 
фактичну наявність архівної інформації репресивних органів за період 1917-
1991 рр. розміщено на сайті Державного архіву. 

Відповідно до Програми розвитку архівної справи у Запорізькій області 
на 2016 – 2018 роки, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 
27.08.2015 № 9, враховуючи рішення ради від 31.03.2016 № 23 «Про внесення 
змін і доповнень до рішення обласної ради від 28.01.2016 № 10 «Про обласний 
бюджет на 2016 рік», Державному архіву Запорізької області виділено  
субвенцію з обласного бюджету державному бюджету в сумі 954000 грн., 
освоєно коштів – 589649,07 грн.  

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 у відповідність до вимог 
законодавства» упродовж 9 місяців 2016 року було підготовлено та проведено 
2 засідання експертної комісії з питань державної таємниці та розсекречування 
документів у Державному архіві Запорізької області за результатами яких 
скасовано грифи секретності 839 справам 5 архівних фондів, засекреченим за 
часів колишнього СРСР, з них 17 справам було надано гриф «Для службового 
користування».  

На виконання Указу Президента України від 30 грудня 2015 року 
№ 731/2015 «Про відзначення у 2016 році Дня Соборності України» Державним 
архівом Запорізької області у межах компетенції було проведено такі заходи: 
 20 січня була відкрита документальна виставка «Самостійність тоді не 
прийшла, а… «злетіла до нас» (за документами Державного архіву Запорізької 
області 1917-1921 рр.)», яка розміщена на офіційному веб-сайті архіву: 
http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=570%
3A22-&lang=ua. 
 22 січня з нагоди відзначення 97-ї річниці проголошення Акта злуки 
Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки 
Запорізьким, Івано-Франківським, Миколаївським та Чернігівським центрами 
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів проведено міжрегіональну 
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відеоконференцію «Соборність України: нові виклики», яка стала частиною 
загальнонаціональних заходів, присвячених святкуванню Дня Соборності 
України. 
 До участі в роботі відеоконференції були запрошені провідні науковці 
регіонів, керівники Міжрегіональних управлінь Національного агентства 
України з питань державної служби, представники обласних державних 
адміністрацій, керівники та експерти регіональних офісів реформ, а також 
працівники центрів перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів. У роботі 
конференції брала участь заступник директора Державного архіву Запорізької 
області О.Л. Ядловська. 
 На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи з 
увічнення пам'яті захисників України на період до 2020 року» № 998-р від  
23.09.2015 до Дня Героїв Небесної Сотні (20 лютого 2016 року) була відкрита 
виставка фотодокументів, зроблених запоріжцями – активістами Київського 
Євромайдану «Майдан очима запоріжців», яка розміщена на офіційному веб-
сайті архіву: 
http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=576%
3A2016-02-18-14-32-37&lang=ua. 
 У рамках заходів щодо взаємодії із засобами масової інформації директор 
Державного архіву Запорізької області О.С. Тедєєв ознайомив представників 
інтернет-ресурсу «Reporter UA» журналіста Ігоря Базанова та 
фотокореспондента Андрія Глущенка з діяльністю архіву та провів оглядову 
екскурсію приміщеннями. За результатами спілкування на сайті http://reporter-
ua.com/ опубліковані дві частини матеріалів про Державний архів Запорізької 
області: «Запорожский архив. Несекретные материалы. Фото» http://reporter-
ua.com/node/287274; «Запорожский архив. В поисках правды. Фото» 
http://reporter-ua.com/2016/03/22/287752_zaporozhskiy-arhiv-v-poiskah-pravdy-
foto 
 До Дня Перемоги 9 Травня в Державному архіві Запорізької області були 
відкриті  книжково-документальні виставки:  «9 Травня – День Перемоги у 
ІІ Світовій війні» (книжкова);  «Поезія горя та сліз (фольклор періоду ІІ 
Світової війни)» (документальна). 
 Документи Державного архіву Запорізької області представлені у 
спільній всеукраїнській он-лайновій документальній виставці, яка експонується 
на офіційному сайті Укрдержархіву: «До 70-ї річниці перемоги над нацизмом в 
Європі» (http://www.archives.gov.ua/Sections/VVV-70/Zaporizhzhya/). 
 10 травня о 21-25 на запорізькому телеканалі «Запоріжжя» в ефірі 
програми «Як це було» (журналіст О. Ларіонова) вийшла тематична передача, 
присвячена подіям ІІ Світової війни, де були представлені документи 
Державного архіву Запорізької області та надано інтерв'ю. 
 На виконання розпорядження голови Запорізької обласної державної 
адміністрації від 01.06.2016 № 316 «Про відзначення 20-ї річниці Конституції 
України», наказу Державної архівної служби України від 07.06.2016 № 66 «Про 
участь державних архівів у заходах з відзначення 20-ї річниці Конституції 
України», 16 червня у читальному залі архіву була відкрита виставка «День 
Конституції України. Історична подія, що стала ключовим етапом 
державотворення». 
 До 26-ї річниці прийняття Декларації про Державний суверенітет України 
у читальному залі відкрилася виставка архівних документів. 
 До відзначення Дня Державного Прапора України та 25-ї річниці 
незалежності України» Державний архів Запорізької області брав участь у 
тематичних масових заходах, присвячених 25-й річниці незалежності України 
та Дню Державного Прапора України, які організовувала 
облдержадміністрація; на офіційному сайті архіву розміщено виставку 
«Незалежній Україні – 25 років. (До 25-ї річниці Дня Незалежності України)». 
 

За 9 місяців 2016 року Державним архівом Запорізької області отримано 
на виконання листів, доручень та інших документів у кількості 4579 (3654 у 
2015 році, 3267 – у 2014 році, 4069 – у 2013 році, 3394 – у 2012 році, 3285 – у 
2011 році) одиниць.  

http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=612%3A-25-25-&lang=ua


 3 

Вихідних документів зареєстровано 647 (684 − за аналогічний період у 
2015 році, 731 – у 2014 році, 975 – у 2013 році, 677 − у 2012 році, 648 – у 2011 
році). 

Протягом 9 місяців 2016 року до Запорізької обласної державної 
адміністрації підготовлено та подано 250 інформацій (270 − за аналогічний 
період 2015 року, 214 – у 2014 році, 240 – у 2013 році), до Державної архівної 
служби України – 121 інформацію (134 − за аналогічний період 2015 року, 129 
– у 2014 році, 70 – у 2013 році).  

 
Розроблення нормативно–правових актів, у т.ч. тих, що підлягають 

державній реєстрації, з них зареєстровано. 
Протягом 9 місяців 2016 року нормативно-правові акти не розроблялись. 
 

Про проведення засідань колегії  
Державного архіву Запорізької області 

За 9 місяців 2016 року проведено 8 засідань колегії Державного архіву 
Запорізької області, на яких розглянуто 27 питань. 

І квартал (3 засідання) 
Про основні напрями діяльності Державного архіву Запорізької області на 

2016 рік. 
Про план роботи Державного архіву Запорізької області на І квартал 

2016 року. 
 Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі 
зверненнями громадян за 2015 рік. 
 Про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету 
Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан 
роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у 
Державному архіві Запорізької області за 2015 рік. 
 Щодо стану виконавської дисципліни та контролю за виконанням 
документів у Державному архіві Запорізької області у 2015 році.  

Про підсумки роботи  архівних установ області за 2015 рік та завдання на 
2016 рік. 

Про підсумки роботи архівних установ області для 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 (трудових 
архівів) за 2015 рік. 
 Про роботу Державного архіву Запорізької області щодо дотримання 
вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції у 
2015 році. 

Про план роботи Державного архіву Запорізької області на ІІ квартал 
2016 року. 
 Про 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 НАФ архівного відділу 
Оріхівської райдержадміністрації за період з жовтня 2012 року до квітня 
2016 року. 

ІІ квартал (3 засідання) 
Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за І квартал 

2016 року. 
 Про підсумки роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад, 
трудових архівів за І квартал 2016 року. 
 Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі 
зверненнями громадян за І квартал 2016 року. 
 Щодо стану виконавської дисципліни та контролю за виконанням 
документів у Державному архіві Запорізької області за І квартал 2016 року. 
 Про стан охорони праці у Державному архіві Запорізької області.  
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Про заохочення 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 до Дня журналіста. 

Про 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 НАФ сектору з питань 
архівної справи Розівської райдержадміністрації за період з квітня 2014 року до 
травня 2016 року. 

Про план роботи Державного архіву Запорізької області на ІІІ квартал 
2016 року. 

Про 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 НАФ архівного відділу 
Запорізької райдержадміністрації за період з травня 2011 року до червня 
2016 року. 

Про роботу архівного відділу Бердянської 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. Бердянська за період з квітня 2010 року до червня 2016 року. 

 
ІІІ квартал (2 засідання) 

Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за І півріччя 
2016 року. 

Про підсумки роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад, 
трудових архівів за І півріччя 2016 року. 

Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі 
зверненнями громадян за І півріччя 2016 року. 

Про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету 
Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан 
роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у 
Державному архіві Запорізької області за І півріччя 2016 року. 

Про стан виконавської дисципліни та контролю за виконанням 
документів у Державному архіві Запорізької області за І півріччя 2016 року 

Про план роботи Державного архіву Запорізької області на ІV квартал 
2016 року 

Про 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 НАФ архівного відділу 
Якимівської райдержадміністрації за період з липня 2014 року до вересня 
2016 року. 
 

Проведення перевірок архівних установ 
За 9 місяців 2016 року проведено комплексні перевірки роботи архівних 

відділів Запорізької, Оріхівської, Якимівської райдержадміністрацій, сектору з 
питань архівної справи Розівської 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 НАФ та архівного відділу Бердянської міської ради з 
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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. Бердянська. Питання про результати перевірянь розглянуті на засіданнях 
колегії Державного архіву Запорізької області. 

 
Здійснення заходів щодо розвитку мережі архівів для зберігання 

документів, що не входять до складу НАФ 
Державним архівом Запорізької області надавалась організаційна, 

консультативно-методична допомога виконавчим органам сільських, селищних, 
міських рад у діяльності трудових архівів. Питання про підсумки роботи 
архівних установ області для зберігання документів ліквідованих установ, не 
віднесених до складу НАФ, за 2015 рік та їх завдання на 2016 рік розглядалося 
на засіданні колегії 17.02.2016.  

Для працівників трудових архівів Державним архівом Запорізької області 
та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників 
державних підприємств, установ та організацій 17.02.2016 проведено 
тематичний короткостроковий семінар з актуальних питань діяльності місцевих 
архівних установ. 

Протягом 9 місяців 2016 року відбулися зміни в мережі трудових архівів 
області. Рішенням десятої сесії сьомого скликання Більмацької районної ради 
від 18.08.2016 створено комунальну установу Більмацької районної ради 
«Об’єднаний трудовий архів сільських, селищних рад району». Рішенням п’ятої 
сесії сьомого скликання Володимирівської сільської ради від 16.02.2016 № 10 
«Про створення трудового архіву» створено Трудовий архів Володимирівської 
сільської ради Якимівського району. Рішенням п’ятдесят сьомої позачергової 
сесії шостого скликання Кінсько-Роздорівської сільської ради  від 06.10.2015 
№ 4 «Про ліквідацію трудового архіву Кінсько-Роздорівської сільської ради 
Пологівського району Запорізької області» було вирішено ліквідувати трудовий 
архів, створений Кінсько-Роздорівською сільською радою у зв’язку з 
ліквідацією Кінсько-Роздорівської сільської ради в результаті об’єднання 
Кінсько-Роздорівської та Чапаєвської територіальних громад з центром в 
Чапаєвській сільській раді, документи, які зберігалися в трудовому архіві 
Кінсько-Роздоріської сільської ради вирішено передати до трудового архіву 
Чапаєвської сільської ради. Станом на 01.10.2016 в Запорізькій області діє 86 
архівів при районних, сільських, селищних та міських радах, в т.ч. юридичні 
особи – 6. 

 
Забезпечення збереженості та державний облік документів 

Національного архівного фонду 
З метою поліпшення умов зберігання документів, оптимального 

розміщення в архівосховищах, контролю за наявністю та фізичним станом 
документів Національного архівного фонду протягом  9 місяців 2016 року 
здійснювалися  такі заходи: 

- відповідно до Програми розвитку архівної справи у Запорізькій області 
на 2016-2018 роки за рахунок коштів обласного бюджету для Державного 
архіву Запорізької області профінансовано послуги територіального підрозділу 
Управління поліції охорони в Запорізькій області щодо цілодобової охорони 
обох будівель архіву на суму 579,75 тис. грн.; 

- членами пожежно-технічної комісії проведено 3 огляди 
протипожежного стану приміщень, установок пожежної сигналізації та 
пожежегасіння, систем димовидалення, кондиціювання, протипожежного 
водопостачання, первинних засобів пожежегасіння, електричних мереж і 
електрообладнання та опалювального устаткування, за результатами огляду 
складені відповідні акти та проведено 3 засідання комісії; 

- на виконання п. 7.6. Положення про умови зберігання архівних 
документів, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 
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15 січня 2003 року № 6, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
04 лютого 2003 року за № 89/7410, з метою своєчасного виявлення плісеневих 
грибів і комах комісією з перевірки санітарно-гігієнічного стану архівосховищ 
Державного архіву Запорізької області проведені візуальні мікологічні та 
ентомологічні обстеження документів та архівосховищ у корпусах 1 та 2; за 
результатами обстежень архівосховищ і документів біоуражень документів, а 
також стін, підлоги, стелажів, коробок у архівосховищах корпусів 1 та 2 не 
виявлено; 

між Державним архівом Запорізької області та Управлінням Державної 
служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області укладено договір 
від 29.04.2016 № 01-0007439 на здійснення цілодобової охорони будівель 
архіву, пропускного режиму та спостереження за пультами пожежно-охоронної 
сигналізації, працівниками охорони цілодобово здійснюється зовнішнє 
відеоспостереження у корпусі № 1 архіву; 

укладено договір з ТОВ «Сонар-Плюс» від 16.05.2016 № 409/ТО на 
проведення робіт з технічного обслуговування систем автоматичної пожежної 
сигналізації, оповіщення людей при пожежі та на обслуговування системи 
пожежегасіння.  

На виконання Програми здійснення контролю за наявністю, станом і 
рухом документів НАФ на 2009-2019 рр. проведено перевіряння наявності і 
стану документів по 81 фонду, перевірено 33375 справ. 

З метою забезпечення збереженості та державного обліку документів 
Національного архівного фонду за 9 місяців 2016 року відреставровано 
3,1 тис.арк.(у 2015 році - 2,1 тис. арк.), відремонтовано 17,7 тис. арк. (у 2015 
році - 10,0тис. арк.) документів, оправлено і підшито 2352 справ ,(у 2015 році - 
1749 справ), виконано консерваційно-профілактичну обробку 30 рулонів 
страхового фонду (у 2015 році – 30 рулонів), 1881 негатив фотодокументів.(у 
2015 році - 1685 негативів). 

Проводилося виявлення унікальних  документальних пам’яток по фондах, 
що заплановані на проведення удосконалення описів. Переглянуто 655 справ, 
унікальних документальних пам’яток не виявлено. 

Здійснено державний облік документів, що надійшли на державне 
зберігання по 142 (166 у 2015 році) фондах на паперовій основі, в т.ч. по                   
8 нових фондах, 134 частинах фондів, 66 од.обл. фотодокументів на 
електронних носіях,  2 од.обл./ 2 од.зб. відеодокументів.   

 
Створення та розвиток науково-довідкового апарату 

до документів Національного архівного фонду 
За 9 місяців 2016 року проведено описування: 

         - документів особового походження художника, члена Національної 
спілки художників України, голови Запорізького відділення Національної 
спілки майстрів народних мистецтв України, заслуженого діяча мистецтв 
України - Мацегори Григорія Прокоповича на 40 од. зб./ 40 док. та краєзнавця, 
письменника, поета, члена Запорізької обласної організації Національної спілки 
журналістів України, члена Запорізької обласної організації Національної 
спілки письменників України, лауреата премії Івана Франка, Сушка Костянтина 
Івановича - на 20 од. зб./ 170 док.; 

- документів, що відбивають події, пов’язані з виборами депутатів 
місцевих рад та міських голів у Запорізькій області у 2015 році, на 75 од. зб. за 
2015 рік; 

- фотодокументів КУ «Редакція газети «МИГ», КУ «Редакція газети 
«Запорізька правда», ТДВ «Індустріальне Запоріжжя»  за 2007 – 2008, 2009 
роки на 200 од. обл. 
 Продовжена роботи з підготовки путівника про склад і зміст документів 
НАФ, а саме: проводилася робота по уточненню схеми систематизації, 
вивірення тексту путівника. 

Проводилось удосконалення описів фондів: 
ф. Р-356 Запорізький районний виконавчий комітет Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Запоріжжя Запорізького округу 
УСРР; 
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 ф. Р-1675 Хронологічні довідки районів Запорізької області; 
 ф. Р-3756 Статистичне бюро при Мелітопольському окружному 
виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, м. Мелітополь Мелітопольського округу, УРСР. 

Проводилася робота з поповнення бази даних «Архівні фонди України» 
даними фондів, які надійшли на постійне зберігання протягом 2016 року, 
уточнення відомостей щодо раніше приєднані та  передані фонди,  внесення 
виправлень в інформацію про фонди відповідно до наказу Державної архівної 
служби України від 27.09.2013 № 137 «Про заходи щодо прискорення роботи зі 
створення Інформаційної системи «Архівні фонди України». 

Проводилася робота щодо складання електронного покажчика на фонди, 
які зберігаються в корпусі 2 державного архіву. 

Продовжена робота з поповнення електронної інформації про 
місцезнаходження та збереженість документів з кадрових питань (особового 
складу) сільськогосподарських підприємств, які діяли на території Запорізької 
області у 1943-2015 рр. та електронної версії фондового каталогу архівних 
відділів райдержадміністрацій та міськрад. 

 
Формування Національного архівного фонду.  

Експертиза цінності документів. Організація зберігання документів НАФ в 
архівних підрозділах підприємств, установ і організацій 

На державне зберігання надійшло 11142 (12191 у 2015 році) справ по                 
142 (166 у 2015 році) фондах на паперовій основі (план на рік – 15300 справ),                 
66 од.обл. фотодокументів на електронних носіях,  2 од.обл./2 од.зб. 
відеодокументів (відеофільми «Троїцькі гуляння в с. Запоріжжя Токмацького 
району» та «Бердянський міський торговельний порт» - до 185-річчя порту).   

 
Протягом 9 місяців 2016 року проведено 9 засідань експертно-перевірної 

комісії Державного архіву Запорізької області, на яких розглянуто питання: 
І квартал  

Про підсумки роботи ЕПК за 2015 рік та завдання на 2016 рік.  
Про графіки передавання на постійне зберігання управлінської 

документації, документів особового походження, фотодокументів установами – 
джерелами комплектування НАФ, архівними відділами райдержадміністрацій 
та міськрад на 2016 рік. 

Про проведення експертизи цінності документів щодо віднесення 
Запорізької митниці Державної фіскальної служби України та Головного 
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій 
області до джерел формування Національного архівного фонду. 

Про стан підготовки документів до архівного зберігання та забезпечення 
їх збереженості у Запорізькій обласній організації фізкультурно-спортивного 
товариства «Спартак».  

Про виключення зі списку юридичних осіб – джерел формування 
Національного архівного фонду, які передають документи до архівного відділу 
Веселівської райдержадміністрації Запорізької області, Білоріцької та 
Широківської сільських виборчих комісій Веселівського району Запорізької 
області.  

ІІ квартал 
Про стан підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення 

збереженості документів у Комунальній установі «Запорізька обласна клінічна 
дитяча лікарня» Запорізької обласної ради та у Приватному акціонерному 
товаристві «Запорізький електровозоремонтний завод». 

Про якість документів, поданих на розгляд ЕПК Державного архіву 
Запорізької області архівним відділом Мелітопольської міської ради за 2014-
травень 2016 роки. 

 Про проведення експертизи цінності документів з метою виявлення 
документів Національного архівного фонду в Головному управлінні Держпраці 
у Запорізькій області. 

 Про виключення зі списку юридичних осіб – джерел формування 
Національного архівного фонду, які не передають документи до Державного 
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архіву Запорізької області, Відкритого акціонерного товариства «Український 
науково-дослідний інститут силової електроніки «Перетворювач» та 
Товариства з додатковою відповідальністю «Запоріжбудтранс». 

 Про виключення зі списку юридичних осіб – джерел формування НАФ, 
які передають документи до архівного відділу, Гуляйпільської районної 
державної адміністрації, Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Приютне». 

ІІІ квартал 
Про строки зберігання документів за результатами ревізій, перевірок. 
Про погодження строків зберігання окремих видів документів, що 

утворюються в діяльності Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.  

Про виконання рішення ЕПК від 18.09.2015 № 3 «Про стан підготовки 
документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів у 
Департаменті охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації». 

 
Також на засіданнях експертно-перевірної комісії Державного архіву 

Запорізької області:  
погоджено 6 інструкцій з діловодства (22 - у 2015 році), 24 положення 

про експертні комісії (25 - у 2015 році), 1 положення про архівний підрозділ (27 
- у 2015 році), 2 положення про службу діловодства (1 - у 2015 році), 88 
номенклатур справ (52 - у 2015 році), 105 актів про вилучення для знищення 
документів, не внесених до Національного архівного фонду, на 328479 справ 
(206 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, на 
3570143  справи  - у 2015 році), схвалено 581 опис справ постійного зберігання 
на 16853 справи (344 описи справ постійного зберігання на 12849   справ – у 
2015 році), 1 опис відеодокументів на 1 од. обл. (2 описи відеодокументів на 2 
од. обл. - у 2015 році), 6 описів фотодокументів на 244 од. обл. (5 описів 
фотодокументів на 154 од. обл. – у 2015 році), 2 описи на документи особового 
походження на 60 од. зб./210 документів (1 опис на документи особового 
походження на 50 од. зб./120 документів – у 2015 році), 7 удосконалених описів 
на 2687 справ (8  удосконалених описів справ постійного зберігання на 1097 од. 
зб. – у 2015 році) та погоджено 524 описи на 11725 справ з кадрових питань 
(особового складу) (288 описів на 22711 справ – у 2015 році), 251 опис на 3034 
справ тимчасового зберігання, представлені 544 установами-джерелами 
формування Національного архівного фонду (356 установами-джерелами 
формування Національного архівного фонду – у 2015 році).  

Погоджено 1 інструкцію з діловодства (3 – у 2015 році), 3 положення про 
експертні комісії, 1 положення про архівний підрозділ, 9 номенклатур справ (10 
– у 2015 році), 22 акта про вилучення для знищення документів на 79576  справ 
(19 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, на 
33858 справ – у 2015 році), 20 описів на 1526 справ з кадрових питань 
(особового складу) (9 описів на 600 справ з кадрових питань (особового складу) 
– у 2015 році), представлені 24 установами, в діяльності яких не утворюються 
документи Національного архівного фонду (21 установами, діяльності яких не 
утворюються документи Національного архівного фонду – у 2015 році).  

Надана методична та практична допомога в упорядкуванні документів 
власними силами 17 установам (18 - у 2015 році), які схвалили та погодили 
описи справ з ЕПК Державного архіву Запорізької області. 

Проведено 20 комплексних перевірянь роботи служб діловодства, 
експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб – джерел 
формування Державного архіву Запорізької області (26 - у 2015 році); 23 
тематичних перевірянь (з них - 4 щодо стану підготовки документів до 
архівного зберігання та забезпечення збереженості документів, 14 - щодо 
наявності, стану та руху документів НАФ, 3 -  про проведення експертизи 
цінності документів щодо віднесення організацій до джерел формування 
Національного архівного фонду, 2 - про виключення установ зі списку 
юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду,   (23 - у 
2015 році), 34 контрольних перевірянь (з них - 9  щодо виконання пропозицій 
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комплексних перевірянь, 25 - якості упорядкування документів) (47 - у 2015 
році). 

Проведено 36 перевірянь готовності підприємств, установ, організацій до 
передання справ постійного зберігання до Державного архіву Запорізької 
області (32 – у 2015 році). 

За результатами перевірок складено довідки. Довідки тематичних 
перевірянь щодо забезпечення збереженості документів, про виключення зі 
списку юридичних осіб – джерел формування НАФ, які передають документи 
до Державного архіву Запорізької області, розглянуто на засіданнях експертно-
перевірної комісії Державного архіву Запорізької області. Довідки  перевірок та 
рішення експертно-перевірної комісії направлені керівникам підприємств, 
установ і організацій.  

 
Проведення семінарів з підвищення кваліфікації 

Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром 
перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ 
та організацій 17.02.2016 для працівників архівних відділів 
райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та трудових архівів 
проведено тематичний короткостроковий семінар з актуальних питань 
діяльності архівних установ. У семінарі взяли участь 38 слухачів. 

Взято участь у роботі курсів підвищення кваліфікації, які проводилися 
Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
керівників державних підприємств, установ, організацій для працівників 
Державного архіву Запорізької області та архівних відділів 
райдержадміністрацій. 

Для спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації,  
райдержадміністрацій, міських рад, голів та секретарів сільських, селищних рад  
на теми запобігання і протидії проявам корупції на державній службі, з 
актуальних питань ведення діловодства та архівної справи, для вперше 
прийнятих на державну службу, впровадження електронного документообігу, 
проведено дванадцять семінарських занять. 

 
Використання інформації документів НАФ 

На виконання Указу Президента України від 30 грудня 2015 року 
№ 731/2015 «Про відзначення у 2016 році Дня Соборності України» Державним 
архівом Запорізької області у межах компетенції було проведено такі заходи: 
 20 січня була відкрита документальна виставка «Самостійність тоді не 
прийшла, а… «злетіла до нас» (за документами Державного архіву Запорізької 
області 1917-1921 рр.)», яка розміщена на офіційному веб-сайті архіву: 
http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=570%
3A22-&lang=ua. 
 22 січня з нагоди відзначення 97-ї річниці проголошення Акта злуки 
Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки 
Запорізьким, Івано-Франківським, Миколаївським та Чернігівським центрами 
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів проведено міжрегіональну 
відеоконференцію «Соборність України: нові виклики», яка стала частиною 
загальнонаціональних заходів, присвячених святкуванню Дня Соборності 
України. 
 До участі в роботі відеоконференції були запрошені провідні науковці 
регіонів, керівники Міжрегіональних управлінь Національного агентства 
України з питань державної служби, представники обласних державних 
адміністрацій, керівники та експерти регіональних офісів реформ, а також 
працівники центрів перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів. У роботі 
конференції брала участь заступник директора Державного архіву Запорізької 
області О.Л. Ядловська.  
 На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи з 
увічнення пам'яті захисників України на період до 2020 року» № 998-р від  
23.09.2015 до Дня Героїв Небесної Сотні (20 лютого 2016 року) була відкрита 
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виставка фотодокументів, зроблених запоріжцями – активістами Київського 
Євромайдану «Майдан очима запоріжців», яка розміщена на офіційному веб-
сайті архіву: 
http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=576%
3A2016-02-18-14-32-37&lang=ua. 
 23 березня в читальному залі архіву була відкрита виставка архівних 
документів до 95-ти років з дня перейменування міста Олександрівська у місто 
Запоріжжя: «Від Олександрівська до Запоріжжя. З історії міста». 
 У рамках заходів щодо взаємодії із засобами масової інформації директор 
Державного архіву Запорізької області О.С. Тедєєв ознайомив представників 
інтернет-ресурсу «Reporter UA» журналіста Ігоря Базанова та 
фотокореспондента Андрія Глущенка з діяльністю архіву та провів оглядову 
екскурсію приміщеннями. За результатами спілкування на сайті http://reporter-
ua.com/ опубліковані дві частини матеріалів про Державний архів Запорізької 
області: «Запорожский архив. Несекретные материалы. Фото» http://reporter-
ua.com/node/287274; «Запорожский архив. В поисках правды. Фото» 
http://reporter-ua.com/2016/03/22/287752_zaporozhskiy-arhiv-v-poiskah-pravdy-
foto 
 До Дня Перемоги 9 Травня в Державному архіві Запорізької області були 
відкриті  книжково-документальні виставки:  «9 Травня – День Перемоги у 
ІІ Світовій війні» (книжкова);  «Поезія горя та сліз (фольклор періоду ІІ 
Світової війни)» (документальна). 
 Документи Державного архіву Запорізької області представлені у 
спільній всеукраїнській он-лайновій документальній виставці, яка експонується 
на офіційному сайті Укрдержархіву: «До 70-ї річниці перемоги над нацизмом в 
Європі» (http://www.archives.gov.ua/Sections/VVV-70/Zaporizhzhya/). 
 10 травня о 21-25 на запорізькому телеканалі «Запоріжжя» в ефірі 
програми «Як це було» (журналіст О. Ларіонова) вийшла тематична передача, 
присвячена подіям ІІ Світової війни, де були представлені документи 
Державного архіву Запорізької області та надано інтерв'ю. 
 13 червня у Державному архіві Запорізької області була відкрита виставка 
архівних документів з фондів Державного архіву Запорізької області та 
Центрального державного науково-технічного архіву України «До 60-річчя 
відновлення Запорізького титаномагнієвого комбінату та 60-річчя ДП «УНДП 
Інститут титану», яка також розміщена на офіційному веб-сайті архіву: 
http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=570%
3A22-&lang=ua. 
 На виконання розпорядження голови Запорізької обласної державної 
адміністрації від 01.06.2016 № 316 «Про відзначення 20-ї річниці Конституції 
України», наказу Державної архівної служби України від 07.06.2016 № 66 «Про 
участь державних архівів у заходах з відзначення 20-ї річниці Конституції 
України», 16 червня у читальному залі архіву була відкрита виставка «День 
Конституції України. Історична подія, що стала ключовим етапом 
державотворення». 
 До 26-ї річниці прийняття Декларації про Державний суверенітет України 
у читальному залі відкрилася виставка архівних документів. 
 1 серпня в читальному залі Державного архіву Запорізької області була 
розміщена фотовиставка «Мости Преображенського у фотооб’єктиві».  
 До відзначення Дня Державного Прапора України та 25-ї річниці 
незалежності України» Державний архів Запорізької області брав участь у 
тематичних масових заходах, присвячених 25-й річниці незалежності України 
та Дню Державного Прапора України, які організовувала 
облдержадміністрація; на офіційному сайті архіву розміщено виставку 
«Незалежній Україні – 25 років. (До 25-ї річниці Дня Незалежності України)». 
 На офіційному веб-сайті були розміщені виставки архівних документів: 
 - до 26-ї річниці прийняття Декларації про Державний суверенітет 
України; 
 - до 230-річчя від дня заснування с. Широке Василівського району 
Запорізької області;  

http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=612%3A-25-25-&lang=ua
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 - до 230-річчя від дня заснування с. Велика Знам’янка Кам’янсько-
Дніпровського району Запорізької області; 
 - до 230-річчя від дня заснування м. Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-
Дніпровського району Запорізької області»; 
 - до Дня партизанської слави. 
 У Державному архіві Запорізької області відбулися зйомки телепередачі 
«Нові – старі вулиці» (з історії перейменування вулиць) циклу «Як це було», 
яка вийшла в ефірі ТРК «Запоріжжя» Запорізької обласної державної 
телерадіокомпанії 01 березня 2016 року о 21-25.  
 08 квітня о 21:15 на телеканалі ТВ-5 відбувся показ фільму з 
документального циклу «Легенди. Будинок немовлят. Остання колискова», 
який висвітлює один із найтрагічніших етапів в історії Запорізького краю – 
голодні 1932 – 1933 роки на прикладі Будинку немовлят, який базувався на 
тодішній вулиці Рози Люксембург м. Запоріжжя. За півтора року в дитячому 
будинку загинули більше семиста (700) дітей віком від 1-го дня до 4-х років. 
Фільм оснований на унікальних архівних документах та розповідях родичів 
свідків тих страшних подій. Напередодні в кіноконцертному залі ім. Довженка 
відбулась допрем`єрна демонстрація стрічки. Анонс фільму на офіційному 
сайті телекомпанії: http://tv5.zp.ua/news/14849/Zaporiz'kij-telekanal-prezentue-
dokumental'nij-fil'm-pro-tragichni-podii-u-Budinku-nemovlyat-chasiv-Golodomoru. 
 

За 9 місяців 2016 року до Державного архіву Запорізької області 
надійшло 2627 звернень від громадян України, іноземних громадян та 
юридичних осіб (за 9 місяців 2015 р. - 2640).  
 Кількість виконаних запитів - 2561, з них надано 1530 позитивних 
відповідей (60 %), 88 (3 %) – надано рекомендації про місцезнаходження 
документів (за 9 місяців 2015 р. виконано 2496 запитів, з них 1586 запитів з 
позитивним результатом (64 %), надано рекомендації про місцезнаходження 
документів – 83 (3 %). 

За тематикою порушених питань вони розподілились таким чином: 
– про акти цивільного стану – 1055; 
– про майнові права – 485; 
– про підтвердження стажу роботи – 300; 
– про пільговий стаж і заробітну плату – 133; 
– про заробітну плату – 46; 
– про репресії та розкуркулення – 66;  
– генеалогічних і біографічних – 43;  
– про підтвердження депутатської діяльності – 15; 
– про примусове вивезення до Німеччини – 10; 
– тематичних (про перейменування підприємств, установ і організацій, 

надання статутних документів, встановлення правонаступництва та ін.) – 304 та 
ін. 

Протягом 9 місяців 2016 року надійшло запитів від інвалідів - 4.  
 На особистому прийомі спеціалістами відділу інформації та використання 
документів було прийнято 560 громадян, керівництвом – 31 громадянин, усього 
591 особа. 

Методична робота 
З 9 місяців 2016 року проведено 8 засідань Науково-методичної ради, на 

яких розглянуто 19 питань науково-методичного характеру.  
Організована практика студентів історичного факультету Запорізького 

національного університету в Державному архіві Запорізької області. 
 
 
Заступник директора 
Державного архіву 
Запорізької області       О.Л. Ядловська 


