
 
ДОВІДКА 

про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області  
за І квартал 2016 року 

 
Основні організаційні заходи 

Державним архівом Запорізької області протягом І кварталу 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 листа Державної архівної служби 
України від 15.03.2016 № 013/776 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, який надіслано до 
Державної архівної служби України 30.03.2016. 

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 «Про внесення змін і 
доповнень до рішення обласної ради від 28.01.2016 № 10 «Про обласний 
бюджет на 2016 рік», Державному архіву Запорізької області заплановано 
виділити кошти субвенції обласного бюджету державному бюджету в сумі 
954000 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» здійснено підготовчу роботу щодо перегляду грифів 
секретності матеріальних носіїв інформації секретних та частково секретних 
архівних фондів, а саме: було підготовлено Перелік архівних фондів 
Державного архіву Запорізької області, що містять документи, грифи 
секретності яких підлягають перегляду у 2016 році, затверджений директором 
Державного архіву Запорізької області 15.01.2016; проведено консультації, 
підготовлено та направлено листи відповідним установам та організаціям щодо 
участі їх працівників з відповідними формами допуску до державної таємниці у 
роботі експертної комісії з питань державної таємниці та розсекречування 
документів у Державному архіві Запорізької області в ІІ кварталі 2016 року. 

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. 
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 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 Ядловська Ольга Леонідівна. Докладніше про роботу міжрегіональної 
конференції висвітлено на офіційному сайті Центру: 
http://www.zcppkk.com.ua/novini/provedennya-mizhregionalnoji-videokonferenciji-
do-dnya-sobornosti-ukrajini. 
 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. 

За І квартал 2016 року Державним архівом Запорізької області отримано 
на виконання листів, доручень та інших документів у кількості 1295 (1041 − у 
2015 році, 938 – у 2014 році, 1441 – у 2013 році, 1127 – у 2012 році, 1138 – у 
2011 році) одиниць. Вихідних документів зареєстровано 230 (214 − за 
аналогічний період минулого року), 295 – у 2014 році, 316 – у 2013 році, 261 у 
2012 році). 

Протягом І кварталу 2016 року до Запорізької обласної державної 
адміністрації підготовлено та подано 81 інформацію, до Державної архівної 
служби України – 49. 

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

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

Про проведення засідань колегії  
Державного архіву Запорізької області 

За І квартал 2016 року проведено 3 засідання колегії Державного архіву 
Запорізької області, на яких розглянуто 10 питань. 

І квартал  
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. 
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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. 

 
Проведення перевірок архівних установ 

За І квартал 2015 року проведено комплексну перевірку роботи архівного 
відділу Оріхівської 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. Питання про результати перевіряння розглянуті на 
засіданні колегії Державного архіву Запорізької області у 30.03.2016. 

 
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 І кварталу 2016 року зміни в мережі трудових архівів області не 
відбулося. Станом на 01.04.2016 в Запорізькій області діє 86 архівів, в т.ч. 
юридичні особи – 5 для зберігання документів ліквідованих установ, що не 
входять до складу НАФ, (трудових архівів), у тому числі при районних, 
сільських, селищних та міських радах – 85, з них 5 – комунальні підприємства, 
при райдержадміністрації – 1. 

 
Забезпечення збереженості та державний облік документів 

Національного архівного фонду 
З метою забезпечення збереженості та державного обліку документів 

Національного архівного фонду за І квартал 2016 року відреставровано                  
0,8 тис.арк.(у 2015 році 0,8 тис. арк.), відремонтовано 8 тис. арк. (у 2015 році 
2,7тис. арк.) документів, оправлено і підшито 699 справ ,(у 2015 році 289 
справ), виконано консерваційно-профілактичну обробку 10 рулонів страхового 
фонду (у 2015 році – 10 рулонів), 1881 негатив фотодокументів.(у 2015 році 609 
негативів). 

На виконання Програми здійснення контролю за наявністю, станом і 
рухом документів НАФ на 2009-2019 рр. проведено перевіряння наявності і 
стану документів по 6 фондах, перевірено 1235 справ. 

Проводилося виявлення унікальних  документальних пам’яток по фондах, 
що заплановані на проведення удосконалення описів. Переглянуто 49 справ, 
унікальних  документальних пам’яток не виявлено. 

Здійснено державний облік документів, що надійшли на державне 
зберігання по 42 (49 у 2015 році) фондах на паперовій основі та одного 
відеодокумента.   
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Створення та розвиток науково-довідкового апарату 
до документів Національного архівного фонду 

 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; 
 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». 

Продовжена робота з поповнення електронної інформації про 
місцезнаходження та збереженість документів з 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 3511 (3640 у 2015 році) справ по 42 (49 
у 2015 році) фондах на паперовій основі (план на рік – 15300 справ) і 
відеофільм «Троїцькі гуляння в с. Запоріжжя Токмацького району».   

Протягом І кварталу 2016 року проведено 3 засідання експертно-
перевірної комісії Державного архіву Запорізької області, на яких розглянуто 
питання 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.  

 Погоджено 8 положень про експертні комісії (7 - у 2015 році), 1 
положення про архівний підрозділ ( 9 -  у 2015 році), 1 положення про службу 
діловодства 38 номенклатур справ (38  - у 2015 році), 37 актів про вилучення 
для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, на 
74007 справ (52 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до 
НАФ, на 77245 справ  - у 2015 році), схвалено 235 описів на 4854 справи 
постійного зберігання (75 описів справ постійного зберігання на 2275 справ – у 
2015 році), 1 опис відеодокументів на 1 од. обл. та погоджено 212 описів на 
2187 справ з кадрових питань (особового складу) (67 описів на 7064 справи – у 
2015 році), 155 описів на 2153 справи тимчасового зберігання,  представлені  
206 установами-джерелами формування Національного архівного фонду (57 
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установами-джерелами формування Національного архівного фонду – у 2015 
році).  

Погоджено 1 інструкцію з діловодства (2 – у 2015 році), 2 положення про 
експертні комісії, 1 положення про архівний підрозділ, 3 номенклатури справ (2 
– у 2015 році), 7  актів про вилучення для знищення документів на 15125  справ 
(2 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, на 
12148 справ – у 2015 році),  5 описів на 201 справу з  кадрових питань 
(особового складу) (1 опис на 55 справ з кадрових питань (особового складу) – 
у 2015 році), представлені 4 установами, в діяльності яких не утворюються 
документи Національного архівного фонду (3 установами, діяльності яких не 
утворюються документи Національного архівного фонду – у 2015 році).  

Надана методична та практична допомога в упорядкуванні документів 
власними силами 5 установам (2 - у 2015 році), які схвалили та погодили описи 
справ з ЕПК Державного архіву Запорізької області. 

Проведено 7 комплексних перевірянь роботи служб діловодства, 
експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб – джерел 
формування Державного архіву Запорізької області (9 - у 2015 році); 9 
тематичних перевірянь (з них - 1 щодо стану підготовки документів до 
архівного зберігання та забезпечення збереженості документів, 6 - щодо 
наявності, стану та руху документів НАФ, 2 -  про проведення експертизи 
цінності документів щодо віднесення організацій до джерел формування 
Національного архівного фонду) (5 - у 2015 році), 9 контрольних перевірянь (з 
них - 3  щодо виконання пропозицій комплексних перевірянь, 6 - якості 
упорядкування документів) (13 - у 2015 році). 

Проведено 10  перевірянь готовності підприємств, установ, організацій до 
передання справ постійного зберігання до Державного архіву Запорізької 
області (12 – у 2015році). 

 
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 п’ять 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. 
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 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 Ядловська Ольга Леонідівна. Докладніше про роботу міжрегіональної 
конференції висвітлено на офіційному сайті Центру: 
http://www.zcppkk.com.ua/novini/provedennya-mizhregionalnoji-videokonferenciji-
do-dnya-sobornosti-ukrajini. 
 
 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. 
 
 Здійснювалися заходи з організації широкого використання архівної 
інформації для задоволення наукових, соціальних і культурних потреб 
громадян. 

 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. 

 23 березня в архіві відкрилася виставка архівних документів до 95-ти 
років з дня перейменування міста Олександрівська у місто Запоріжжя «Від 
Олександрівська до Запоріжжя. З історії міста». 
 В 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/ 15.03.2016 та 22.03.2016 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. 

08 квітня в ефірі Запорізької незалежної телерадіокомпанії «ТВ 5» о 21-15 
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 700 дітей віком від 1-го дня до 4-х 
років. Фільм оснований на унікальних архівних документах (Державного архіву 
Запорізької області) 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. 
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У І кварталі 2016 року до Державного архіву Запорізької області 
надійшло 902 звернення від громадян України, іноземних громадян та 
юридичних осіб (у І кварталі 2015 р. - 861).  
 Кількість виконаних запитів - 781, з них надано 503 позитивні відповіді 
(65 %), 27 (3 %) – надано рекомендації про місцезнаходження документів (у І 
кварталі 2015 р. виконано 751 запит, з них надано 506 позитивних відповідей 
(67 %), 36 (5 %) – надано рекомендації про місцезнаходження документів). 

За тематикою порушених питань вони розподілились таким чином: 
– про акти цивільного стану – 301; 
– про майнові права – 130; 
– тематичні (про перейменування підприємств, установ і організацій, 

надання статутних документів, встановлення правонаступництва та ін.) – 115; 
– про підтвердження стажу роботи – 96; 
– про підтвердження пільгового стажу роботи і заробітної плати – 32; 
– про репресії та розкуркулення – 20;  
- біографічні – 18; 
– про заробітну плату – 15; 
– про підтвердження депутатської діяльності – 11; 
- підтвердження національності – 5; 
– про нагородження орденами і медалями – 3; 
– про примусове вивезення до Німеччини – 2; 
- генеалогічні – 1 та ін. 
 
Протягом І кварталі 2016 року надійшло запитів від інвалідів - 3.  
На особистому прийомі спеціалістами відділу інформації та використання 

документів було прийнято 164 громадян, керівництвом архіву – 12, всього – 
176 осіб. 
 У І кварталі 2016 року до Державного архіву Запорізької області 
надійшло 2 звернення з Урядової телефонної «гарячої лінії», 2 запити з 
публічної інформації. 
 Було надано допуск до роботи з архівними документами в читальних 
залах Державного архіву Запорізької області 142 користувачам, відвідувань – 
648. 
 

Користувачам у читальний зал видано 2865 од. зб. на паперовій основі 
(4441 у 2015 році). 

 
Методична робота 

У І кварталі 2016 року проведено 3 засідання Науково-методичної ради, 
на яких розглянуто 5 питань науково-методичного характеру.  
 
 
 
 
Заступник директора 
Державного архіву 
Запорізької області       О.Л. Ядловська 


