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до протоколу засідання колегії 
27.10.2021 № 9 

 
ДОВІДКА 

про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області  
за 9 місяців 2021 року 

 
Основні організаційні заходи  

Державним архівом Запорізької області протягом 9 місяців 2021 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 13.11.2019 
№ 103 «Про затвердження Програми здійснення контролю за наявністю, станом і 
рухом документів НАФ на 2020-2024 роки» структурними підрозділами архіву 
та архівними відділами райдержадміністрацій і міських рад здійснювались 
заходи відповідно до планових завдань.  

На виконання заходів Програми розвитку архівної справи у Запорізькій 
області на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 20.12.2018 
№ 56 «Про Програму розвитку архівної справи у Запорізькій області на 2019 - 
2021 роки», з урахуванням рішення обласної ради від 18.03.2021 № 163 «Про 
внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 29.12.2020 №24 «Про 
обласний бюджет на 2021 рік», Державному архіву Запорізької області у 2021 
році затверджена сума субвенції з місцевого бюджету державному бюджету у 
сумі 1 904 400 грн. Станом на 01.10.2021  касові видатки по Програмі – 1 400 988 
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» 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, усього розсекречено 449 
справ 8  архівних фондів.  

На офіційному сайті архіву відбувалося висвітлення найважливіших 
заходів з пріоритетних питань діяльності та роботи з громадськістю; 
розміщення інформації, спрямованої на всебічну підтримку та розвиток 
української ідентичності, проводилися тематичні виставки.  

19 січня 2021 року на офіційному вебсайті архіву розміщено виставку 
архівних документів «До Дня Соборності України»  

(http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id
=748%3A2021-01-19-11-29-19&lang=ua). 

12 березня 2021 року до 207 років від дня народження великого поета, 
політичного та громадського діяча, митця та видатного сина українського 
народу Тараса Григоровича Шевченка на на офіційному вебсайті архіву 
розміщено виставку архівних документів «Шевченків день на Запоріжжі» 

(http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id
=752%3Al-r&lang=ua). 

25 березня 2021 року на офіційному вебсайті архіву розміщено виставку 
«Від Олександрівська до Запоріжжя» (до 100-тої річниці 
перейменування м. Запоріжжя) 
(http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=753%3Al-
r-100-&lang=ua). 

14 квітня 2021 року на офіційному веб-сайті Державного архіву 
Запорізької області розміщена виставка «До 35-тої річниці Чорнобильської 
трагедії» 

http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=748%3A2021-01-19-11-29-19&lang=ua
http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=748%3A2021-01-19-11-29-19&lang=ua
http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=752%3Al-r&lang=ua
http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=752%3Al-r&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=753%3Al-r-100-&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=753%3Al-r-100-&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=753%3Al-r-100-&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=753%3Al-r-100-&lang=ua
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http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=754%3Al-
35----r&lang=ua. 

16 квітня 2021 року на офіційному веб-сайті Державного архіву 
Запорізької області розміщена виставка «До міжнародного дня визволення 
в’язнів фашистських концтаборів» 
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=754%3Al-
35-r&lang=ua. 

14 червня 2021 року на офіційному веб-сайті Державного архіву 
Запорізької області розміщена виставка «Конституції бути» 
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=760%3A20
21-04-16-06-49-47&lang=ua. 

15 червня 2021 року на офіційному веб-сайті Державного архіву 
Запорізької області розміщена виставка «З історії розвитку земської медицини 
на Запоріжжі» 
(http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=760%3A2
021-04-16-06-49-47&lang=ua). 

18 серпня 2021 року у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій 
відбулося відкриття постійно діючої стаціонарної виставки «Незалежній 
Україні – так!» (до 30-ї річниці Незалежності України. 24 серпня 1991 року). 
Презентація розміщена на офіційній сторінці Державного архіву Запорізької 
області на Фейсбуці (https://www.facebook.com/archivzp). 

19 серпня 2021 року у фойє 1 корпусу Державного архіву Запорізької 
області відбулося відкриття  стаціонарної виставки «Незалежній Україні – так!» 
(до 30-ї річниці Незалежності України. 24 серпня 1991 року). Презентація 
розміщена на офіційній сторінці Державного архіву Запорізької області на 
Фейсбуці (https://www.facebook.com/archivzp), (спікер Ірина Козлова, заступник 
начальника відділу інформації та використання документів). 

19 серпня 2021 року на офіційному веб-сайті Державного архіву 
Запорізької області розміщена виставка «Незалежній Україні – так!» (до 30-ї 
річниці Незалежності України. 24 серпня 1991 року) 
(http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=768%3A2
021-08-16-10-13-52&lang=ua). 

16 вересня 2021 року на офіційному веб-сайті Державного архіву 
Запорізької області розміщена виставка архівних документів «З історії 
Приморську» 
(http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=769%3Al-
r&lang=ua). 

Начальник відділу інформації та використання документів Олена Величко 
30 липня надала інтерв’ю до річниці Голодомору 1921-1923 років (розміщено на 
офіційному веб-сайті Суспільного телебачення Запоріжжя на Youtube 
(https://www.youtube.com/watch?v=Qtd1xkvKx2o&list=TLPQMDQwODIwMjH3A
6CjlacdtA&index=2). 

На офіційному веб-сайті 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» 

(https://dp.archives.gov.ua/index.php/system-box/on-line/749-kostiantyn-
jurijovyc-pestushko). 

«Адріан Феофанович Кащенко – видатний український письменник, 
історик, книговидавець, просвітній і культурний діяч» 
(https://dp.archives.gov.ua/index.php/system-box/on-line/749-kostiantyn-jurijovyc-
pestushko); 

На звернення Національного архіву Азербайджанської Республіки щодо 
надання допомоги у виявленні архівних документів з історії та культури 
азербайджанського народу на території України Державним архівом 
Запорізької області було проведено виявлення інформації та підготовлено 

http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=754%3Al-35----r&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=754%3Al-35----r&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=760%3A2021-04-16-06-49-47&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=760%3A2021-04-16-06-49-47&lang=ua
https://www.facebook.com/archivzp
https://www.facebook.com/archivzp
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=768%3A2021-08-16-10-13-52&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=768%3A2021-08-16-10-13-52&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=769%3Al-r&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=769%3Al-r&lang=ua
https://www.youtube.com/watch?v=Qtd1xkvKx2o&list=TLPQMDQwODIwMjH3A6CjlacdtA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Qtd1xkvKx2o&list=TLPQMDQwODIwMjH3A6CjlacdtA&index=2
https://dp.archives.gov.ua/index.php/system-box/on-line/749-kostiantyn-jurijovyc-pestushko
https://dp.archives.gov.ua/index.php/system-box/on-line/749-kostiantyn-jurijovyc-pestushko
https://dp.archives.gov.ua/index.php/system-box/on-line/749-kostiantyn-jurijovyc-pestushko
https://dp.archives.gov.ua/index.php/system-box/on-line/749-kostiantyn-jurijovyc-pestushko
https://dp.archives.gov.ua/index.php/system-box/on-line/749-kostiantyn-jurijovyc-pestushko
https://dp.archives.gov.ua/index.php/system-box/on-line/749-kostiantyn-jurijovyc-pestushko
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скановані документи та їх перелік. Скановані документи та їх перелік надіслано 
на адресу Укрдержархіву. 

На наказ Укрдержархіву від 25.05.2021 № 64 до відзначення 25-ї річниці 
Конституції України та 30-ї річниці незалежності України були підготовлені та 
надані електронні копії документів до окремого електронного ресурсу «Історія 
державності України».  

З метою відзначення 30-ї річниці Незалежності України було проведено 
додаткове виявлення архівних документів. Документи презентовано на 
офіційному веб-сайті Запорізької облдержадміністрації 
(https://www.zoda.gov.ua/article/2562/arhivni-materiali.html). 

На офіційному сайті Державного архіву Запорізької області було створено 
нову рубрику «З життя архіву» 
(http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog
&id=8&Itemid=163&lang=ua). Інформація розміщується також на офіційній 
сторінці Державного архіву Запорізької області у Facebook 
(https://www.facebook.com/archivzp/). 

За 9 місяців 2021 року Державним архівом Запорізької області отримано на 
виконання листів, доручень та інших документів у кількості 4575 (3726 – у 2020 
році, 4067 – у 2019 році, 4152 – у 2018 році, 3890 – у 2017 році, 4579 – у 2016 
році, 3654 у 2015 році, 3267 – у 2014 році, 4069 – у 2013 році, 3394 – у 2012 
році) одиниць.  

Вихідних документів зареєстровано 646 (485 за аналогічний період у 2020 
році, 667 – у 2019 році, 774 – у 2018 році, 698 – у 2017 році, 647 – у 2017 році, 
684− у 2015 році, 731 – у 2014 році, 975 – у 2013 році, 677 − у 2012 році). 

Протягом 9 місяців 2021 року до Запорізької обласної державної 
адміністрації підготовлено та подано 344 інформації, до Державної архівної 
служби України – 82. 

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

державній реєстрації, з них зареєстровано 
Протягом 9 місяців 2021 року нормативно-правові акти не розроблялись. 
 

Проведення засідань колегії  
Державного архіву Запорізької області 

За 9 місяців 2021 року проведено 8 засідань колегії, на яких розглянуто 
19 питань. 

І квартал  
Про основні напрями діяльності Державного архіву Запорізької області на 

2021 рік. 
Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями 

громадян за 2020 рік. 
Про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів 

України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан роботи з 
персоналом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької 
області за 2020 рік. 

Щодо стану виконавської дисципліни та контролю за виконанням 
документів у Державному архіві Запорізької області у 2020 році.  

Про підсумки роботи архівних установ області за 2020 рік та завдання на 
2021 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 2021 рік. 

Про роботу Державного архіву Запорізької області щодо дотримання вимог 
чинного законодавства з питань запобігання корупції у 2020 році. 

Про план роботи Державного архіву Запорізької області на ІІ квартал 2021 
року. 

ІІ квартал  

https://www.zoda.gov.ua/article/2562/arhivni-materiali.html
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=163&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=163&lang=ua
https://www.facebook.com/archivzp/
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Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за І квартал 

2021 року. 
Про підсумки роботи архівних установ райдержадміністрацій та міських 

(міст обласного значення) рад, трудових архівів за І квартал 2021 року. 
Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі 

зверненнями громадян за І квартал 2021 року. 
Про стан виконавської дисципліни та контролю за виконанням документів 

у Державному архіві Запорізької області за І квартал 2021 року. 
Про стан охорони праці у Державному архіві Запорізької області. 
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 план роботи Державного архіву Запорізької області на ІІІ квартал 2021 
року. 

 
ІІІ квартал (2 засідання) 

Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за І півріччя 
2021 року. 

Про підсумки роботи архівних установ райдержадміністрацій та міських 
(міст обласного значення) рад, трудових архівів за І півріччя 2021 року. 

Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі 
зверненнями громадян за І півріччя 2021 року. 

Про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів 
України з питань реалізації державної кадрової політики, про стан роботи з 
персоналом та підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької 
області за І півріччя 2021 року. 

Про стан виконавської дисципліни та контролю за виконанням документів 
у Державному архіві Запорізької області за І півріччя 2021 року. 

 Про роботу 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. 

Про план роботи Державного архіву Запорізької області на ІV квартал 2021 
року 

Про забезпечення збереженості документів Національного архівного 
фонду в архівному відділі Мелітопольської міської ради. 

Про результати спільної перевірки з архівним відділом Запорізької 
райдержадміністрації комунальної установи «Вільнянський місцевий архів» 
Вільнянської міської ради Запорізького району Запорізької області з питань 
забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, 
нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших 
правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного 
архівного фонду. 

Про результати спільної перевірки з архівним відділом Мелітопольської 
райдержадміністрації Веселівської селищної ради Мелітопольського району 
Запорізької області з питань забезпечення централізованого тимчасового 
зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування 
службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що 
не належать до Національного архівного фонду. 

 
Проведення перевірок архівних установ 

За 9 місяців 2021 року проведено дві (1 позапланово) перевірки архівних 
відділів міських рад та дві (1 позапланово)  спільні перевірки з архівними 
відділами райдержадміністрацій трудових архівів органів місцевого 
самоврядування. 
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На виконання розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 

11.06.2021 № 388 «Про проведення комплексної перевірки діяльності 
виконавчих органів Енергодарської міської ради Запорізької області» 23 червня 
2021 року проведено комплексну перевірку роботи архівного відділу 
Енергодарської міської ради з питань виконання повноважень органів виконавчої 
влади, делегованих органам місцевого самоврядування з питань управління 
архівною справою та 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. 

Згідно з планом роботи Запорізької облдержадміністрації на ІІІ квартал 2021 
року Державним архівом Запорізької області проведено тематичну перевірку 
роботи архівного відділу Мелітопольської міської ради з питання забезпечення 
збереженості документів Національного архівного фонду в архівному відділі 
Мелітопольської міської ради та спільну перевірку з архівним відділом 
Мелітопольської райдержадміністрації Веселівської селищної ради 
Мелітопольського району Запорізької області з питань забезпечення 
централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у 
процесі документування службових, трудових та інших правовідносин 
юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду. 

На виконання розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 
11.08.2021 № 530 «Про проведення комплексної перевірки діяльності 
виконавчих органів Вільнянської міської ради Запорізького району» проведено 
спільну перевірку з архівним відділом Запорізької райдержадміністрації 
комунальної установи «Вільнянський місцевий архів» Вільнянської міської 
ради Запорізького району Запорізької області з питань забезпечення 
централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених 
у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин 
юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду.  

Питання про результати перевірянь розглянуті на засіданнях колегії 
Державного архіву Запорізької області у липні та вересні 2021 року. 

 
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 2020 рік та їх завдання на 2021 рік розглядалося на 
засіданні колегії 26.02.2021.  

Протягом 9 місяців 2021 року в мережі трудових архівів області відбулися 
зміни. Ліквідовані трудові архіви районних рад, у зв’язку з ліквідацією цих рад: 
Веселівської, Вільнянської, Новомиколаївської, Оріхівської, Токмацької, 
ліквідований архівний відділ Василівської районної ради. Трудові архіви – 
комунальні установи, засновниками яких були Вільнянська та Оріхівська 
районні ради, змінили засновників на Вільнянську та Оріхівську міські ради. 
Документи, що зберігалися в трудових архівах Веселівської, Новомиколаївської 
та Токмацької районних рад передані за належністю до органів місцевого 
самоврядування.  

Із 10 органів місцевого самоврядування, що прийняли документи трудових 
архівів районних рад,  трудові архіви офіційно не створені в 2. 

Ліквідовано 12 трудових архівів сільських рад, які не стали центрами 
територіальних громад  Новодніпровської сільської ради Кам’янсько-
Дніпровського району, Астраханської, Новгородківської, Новомиколаївської, 
Полянівської, Промінівської, Світлодолинської, Фруктівської сільських рад 
Мелітопольського району, Вербівської, Пологівської, Тарасівської сільських 
рад Пологівського району та Новоданилівської сільської ради Якимівського 
району.  
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Органами місцевого самоврядування створено 8 трудових архівів: 

Василівської міської ради та Роздольської сільської ради Василівського району, 
Новомиколаївської та Тернуватської селищних рад Запорізького району, 
Веселівської селищної, Новоуспенівської та Чкалівської сільських рад 
Мелітопольського району, Молочанської міської ради Пологівського району. 

Рішенням першої сесії восьмого скликання Якимівської селищної ради від 
19.11.2020 № 10 з 01 лютого 2021 року створено архівний відділ Якимівської 
селищної ради, до складу якого, згідно штатного розпису входить дві посади 
категорії посадових осіб місцевого самоврядування. У відділі поєднано функції 
трудового архіву та архівного підрозділу ради. 

Станом на 01.10.2021 в Запорізькій області діє 54 трудових архіви при 
районних, сільських, селищних та міських радах (не створені офіційно – 2: 
Гуляйпільській міській та Чернігівській селищній радах), у т.ч. юридичні особи – 
7, а саме: 

- при районних радах – 1, комунальна установа;  
- при сільських, селищних, міських радах, які стали центрами об’єднаних 

територіальних громад – 43 трудові архіви у 5 районах: Бердянському – 3, у т. ч. 
1– комунальна установа, Василівському –10, у т. ч. 1– комунальна установа,  
Запорізькому – 9, у т. ч. 1- комунальна установа, Мелітопольському – 13, у т. ч. 
1– комунальна установа,  Пологівському – 8, у т. ч. 2 – комунальні установи;  

- при сільських, селищних, міських радах, які не стали центрами 
територіальних громад, продовжують діяти 10 трудових архівів у 4 районах: 
Бердянському (5), Василівському (3), Запорізькому (1), Мелітопольському (1). 

У 4 містах (Запоріжжя, Бердянськ, Токмак, Енергодар) при архівних 
відділах міських (міст колишнього обласного значення) рад діють архівні 
підрозділи для зберігання документів ліквідованих установ. 

 
Забезпечення збереженості та державний облік документів 

Національного архівного фонду 
З метою зміцнення охоронно-пожежного режиму, поліпшення умов 

зберігання документів, оптимального розміщення в архівосховищах, контролю за 
наявністю та фізичним станом документів Національного архівного фонду 
протягом 9 місяців 2021 року здійснювалися  такі заходи. 

Між Державним архівом Запорізької області та Управлінням  державної 
служби охорони в Запорізькій області укладено договір від 14.04.2021                
№ 01-0012730 на здійснення цілодобової охорони будівель архіву, пропускного 
режиму та спостереження за пультами пожежно-охоронної сигналізації.  

Працівниками служби охорони цілодобово здійснюється зовнішнє 
відеоспостереження у корпусі № 1 архіву. 

Проведено поточні ремонти покрівлі в корпусі № 1, електромереж в 
корпусах №№ 1,2, систем водопостачання в корпусі № 2. 

Членами пожежно-технічної комісії проведено щоквартальні огляди 
технічного стану будівель архіву, у т.ч. дахів, і покрівель, протипожежного стану 
приміщень, пожеженебезпечних місць у приміщеннях, справності систем 
вентиляцій та кондиціювання повітря та системи внутрішнього водогону у 
Державному архіві Запорізької області, за результатами яких складено відповідні 
акти. 

На виконання п. 7.6. Положення про умови зберігання архівних документів, 
затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 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 проведено 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. 

З метою забезпечення збереженості та державного обліку документів 
Національного архівного фонду за 9 місяців 2021 року було відреставровано 
1290 аркушів справ першої складності, 760 аркушів справ другої складності, 
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відремонтовано 1242 аркуші справ третьої складності. Сформовано у справи 
після ремонту та реставрації 2601 аркушів справ (у 2020 році 1,6 тис. арк.) 

За звітний період було проведено брошурування з формуванням блоків 
документів 52687 аркушів справ, до 25 аркушів – 179 справ від 25 до 50 
аркушів – 230 справ, від 50 до 100 аркушів -192 справ, від 100 до 150 аркушів – 
160 справ, понад 150 аркушів-41 справ. 

Відскановано аркушів 38177, газет 13545, на плівковій основі 1268. 
На виконання наказу Державної архівної служби України від 13.11.2019 

№ 103 «Про затвердження Програми здійснення контролю за наявністю, станом і 
рухом документів НАФ на 2020-2024 роки»,  відповідно до Плану заходів на 
2020-2024 роки, затвердженого наказом Державного архіву Запорізької області  
від 03.12.2019  № 44 «Про затвердження Програми здійснення контролю за 
наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду архівними 
установами Запорізької області на 2020-2024 роки» за 9 місяців 2021 року 
проведено перевіряння наявності і стану документів по 69 фондах, перевірено 
25916 справ; фактів наявності плісняви, грибків, біоуражених справ в 
архівосховищах не виявлено.   

Проводилося виявлення унікальних  документальних пам’яток по фондах, 
що заплановані на проведення удосконалення описів. Переглянуто 225 справ, 
унікальних  документальних пам’яток не виявлено. 

Здійснено державний облік документів, що надійшли на державне 
зберігання по 14 нових та 167 частинах фондів на паперовій основі.   

 
Створення та розвиток науково-довідкового апарату 

до документів Національного архівного фонду 
Протягом 9 місяців  2021 року проведено формування та описування справ: 
управлінської документації: 229 справ, 239 документів, виділених із 

бібліотечного фонду Державного архіву Запорізької області та внесених до 
фондів архіву, а саме: фонду Р-6441 Колекція «Друковані видання періоду 
Української національної революції, встановлення радянської влади, Другої 
світової війни та повоєнної відбудови»  за 1917-1948, 1977 рр. на 226 справ, 255 
документів, фонду Р-6404 Колекція плакатів Всеукраїнського фестивалю 
народного мистецтва «Хортиця», присвяченого 500-річчю Запорозького 
козацтва, м. Запоріжжя, за 1990 р. на 3 справи, 13 документів; 

документів особового походження «Латанський Сергій Васильович 
(10.10.1929 - 31.03.2017) – живописець, графік, скульптор, мистецтвознавець, 
Народний художник України, Заслужений майстер народного мистецтва 
України» за 1960-2010 роки на 41 од. зб./ 274 док.; 

фотодокументів ТОВ «Газета «МИГ», КП «Газета «Запорізька правда», 
ТДВ «Редакція газети «Индустриальное Запорожье» за 2018-2020 роки на 150 
од. обл..  

Продовжена роботи з підготовки: 
- путівника про склад і зміст документів НАФ, а саме: проводилось 

вивірення тексту путівника, уточнення історичних довідок установ, організацій, 
підприємств, схеми систематизації фондів; 

- анотованого реєстру описів фондів радянської доби  та періоду 
незалежності України. 

Проводилася робота з поповнення бази даних «Архівні фонди України» 
даними фондів, які надійшли на постійне зберігання протягом 9 місяців 2021 
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 електронних покажчиків: 
- фондів Державного архіву Запорізької області, які зберігаються в корпусі 

№ 2 архіву; 
про місцезнаходження та збереженість документів з особового складу 

сільськогосподарських підприємств, які діяли на території Запорізької області у 
1943-2021 роки; 
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покажчик фондів архівних установ райдержадміністрацій та міськрад, 

трудових архівів. 
 

Формування Національного архівного фонду.  
Експертиза цінності документів. Організація зберігання документів 
НАФ в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій 

На державне зберігання надійшло 15626 справ, в т.ч. 2677 справ від установ-
джерел комплектування обласного рівня та 12182 справ від архівних установ 
райдержадміністрацій, 767 справ архівних установ міськрад по 14 нових та                  
167 частинах фондів на паперовій основі, 1 од. обл. фотодокументів, 1 од. обл./              
1 од. зб. відеодокументів. 

За 9 місяців 2021 року проведено 10 засідань експертно-перевірної комісії 
Державного архіву Запорізької області, на яких розглянуто наступні питання. 

                                                  І квартал  
Про підсумки роботи експертно-перевірної комісії Державного архіву 

Запорізької області за 2020 рік та завдання на 2021 рік.  
Про графіки передавання на постійне зберігання до Державного архіву 

Запорізької області управлінської документації, документів особового 
походження, фотодокументів на 2021 рік архівними установами 
райдержадміністрацій, міськрад та  установами-джерелами комплектування 
Національного архівного фонду. 

Про проведення експертизи цінності документів щодо віднесення 
Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації до 
джерел формування Національного архівного фонду. 

Про виключення зі списку юридичних осіб – джерел формування НАФ, які 
передають документи до Державного архіву Запорізької області, Головного 
територіального управління юстиції у Запорізькій області. 

Про виключення зі списку юридичних осіб – джерел формування НАФ, які 
передають документи до архівного відділу Енергодарської міської ради, 
Енергодарського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в 
Запорізькій області Головного управління Пенсійного фонду України в 
Запорізькій області. 

                                                 ІІ квартал 
Про проведення експертизи цінності документів щодо віднесення 

Управління Державної служби якості освіти у Запорізькій області до джерел 
формування Національного архівного фонду. 

Про розгляд списків юридичних осіб-джерел формування НАФ, 
потенційних джерел формування НАФ та юридичних осіб, у діяльності яких не 
утворюються документи НАФ, які перебувають у зоні комплектування архівних 
відділів районних державних адміністрацій Запорізької області. 

                                               ІІІ квартал 
Про віднесення Територіального управління Державного бюро 

розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, до джерел формування 
Національного архівного фонду. 

Про виключення зі списку юридичних осіб - джерел формування 
Національного архівного фонду, які передають документи до Державного 
архіву Запорізької області, Управління Національного банку України в 
Запорізькій області. 

Про виключення зі списку юридичних осіб - джерел формування 
Національного архівного фонду, які передають документи до Державного 
архіву Запорізької області, Запорізького обласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету України. 

Про виключення зі списку юридичних осіб - джерел формування 
Національного архівного фонду, які передають документи до Державного 
архіву Запорізької області, Філію-Запорізьке обласне управління Акціонерного 
товариства «Державний ощадний банк України». 

Про виключення зі списку юридичних осіб - джерел формування 
Національного архівного фонду, які не передають документи до Державного 
архіву Запорізької області, Приватного акціонерного товариства 
«Промавтоінвест». 
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Про набрання чинності з 01 вересня 2021 року національних стандартів: 

«Державна уніфікована система документації. Уніфікована система 
організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів 
(ДСТУ 4163:2020)» та «Правила публікування інформації архівних документів 
(ДСТУ 9031:2020)». 

Про виключення зі списку юридичних осіб - джерел формування 
Національного архівного фонду, які не передають документи до Державного 
архіву Запорізької області, Профспілкової організації Запорізької філії 
Публічного акціонерного товариства «Укртелеком». 

Про виключення зі списку юридичних осіб - джерел формування 
Національного архівного фонду, які не передають документи до Державного 
архіву Запорізької області, Запорізької обласної організації профспілки 
працівників машинобудування та металообробки України «Машметал». 

Також на засіданнях ЕПК погоджувалися інструкції з діловодства, 
положення про ЕК, номенклатури справ, описи справ з кадрових питань 
(особового складу), акти про вилучення для знищення документів, не внесених 
до Національного архівного фонду, схвалювались описи справ постійного 
зберігання, подані юридичними особами – джерелами формування НАФ та 
юридичними особами, в діяльності яких не утворюються документи НАФ. 

Погоджено 301 опис на 11098 справ з кадрових питань (особового складу), 
(269 описів на 20005 справ – у 2020 році), 17 інструкцій з діловодства (7 - у 
2020 році), 10 положень про експертну комісію (4 - у 2020 році), 38 номенклатур 
справ (54 - у 2020 році), 313 актів про вилучення для знищення документів, не 
внесених до Національного архівного фонду, на 293057 справ (197 актів про 
вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, на 901449 справ - у 2020 році) та схвалено 376 описів на 16816 справ 
постійного зберігання (317 описів на 17187 справ постійного зберігання – у 2020 
році), 1 опис тривалого (понад 10 років) зберігання на 10 справ, 9 описів на 73 
справи тимчасового зберігання (13 описів на 246 справ тимчасового зберігання – 
у 2020 році), 1 опис особового походження на 41 од. зб./274 док., 5 описів 
фотодокументів на 175 од. обл. (3 описи фотодокументів на 52 од. обл. – у 2020 
році), 1 опис відеодокументів на 1 од. обл. (1 опис відеодокументів на 2 од. обл. 
– у 2020 році), 1 удосконалений опис на 42 справи постійного зберігання (4 
удосконалених описи на 284 справи постійного зберігання - у 2020 році),  
подані 281 установами-джерелами формування Національного архівного фонду 
(223 установами-джерелами формування Національного архівного фонду – у 
2020 році).  

Погоджено  39 описів  на 778 справ з кадрових питань (особового складу) 
(13 описів  на  844  справи  з  кадрових питань  (особового складу) – у 2020 році), 
1 інструкцію з діловодства (5 – у 2020 році), 3 номенклатури справ (6 – у 2020 
році), 27 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, на 
17631 справу (8 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до 
НАФ, на 16334 справи – у 2020 році)  та схвалено 33 описи на 576 справ 
постійного зберігання (2 описи на 45 справ постійного зберігання – у 2020 році), 
11 описів тимчасового зберігання на 271 од. зб. (1 опис тимчасового зберігання 
на 86 од. зб. – у 2020 році), подані 38 установами, в діяльності яких не 
утворюються документи Національного архівного фонду (11 установами, в 
діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, – у 
2020 році). 

Надана методична та практична допомога в упорядкуванні документів 
власними силами 19 установам (19 - у 2020 році), які схвалили та погодили 
описи справ з ЕПК Державного архіву Запорізької області. 

Проведено 5 комплексних перевірок роботи служб діловодства, експертних 
комісій та архівних підрозділів юридичних осіб – джерел формування 
Державного архіву Запорізької області (2 - у 2020 році), 10 тематичних перевірок 
(з них – 3 про проведення експертизи цінності документів щодо віднесення   
/невіднесення їх до НАФ, 7 - про виключення зі списку юридичних осіб – 
джерел формування НАФ, які передають документи до Державного архіву 
Запорізької області) (5 – у 2020 році), 29 контрольних перевірок якості 
упорядкування документів (21 контрольну перевірку: з них – 2 щодо виконання 
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пропозицій комплексних перевірок, 19 - якості упорядкування документів - у 
2020 році). 

Проведено 23 перевірки готовності підприємств, установ, організацій до 
передавання справ постійного зберігання до Державного архіву Запорізької 
області (10 – у 2020 році). 

 
Проведення семінарів з підвищення кваліфікації 

Для працівників архівних установ області за 9 місяців семінари не 
планувались і не проводились. Здійснювалось консультування працівників 
архівних установ з питань роботи підчас проведення реорганізації архівних 
установ.  

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 вісім семінарських занять в Запорізькому регіональному центрі 
підвищення кваліфікації. 

23.07.2021 Державним архівом Запорізької області проведено семінар з 
питань організації діловодства та архівної справи для працівників діловодних 
служб та архівних підрозділів установ, організацій, підприємств - джерел 
формування Національного архівного фонду Державного архіву Запорізької 
області. Під час заходу обговорювалися актуальні питання щодо проведення 
експертизи цінності документів в організації та порядок оформлення її 
результатів. У семінарі взяли участь 15 працівників діловодних служб та 
архівних  підрозділів установ, організацій та підприємств. По закінченню 
семінару між спеціалістами Державного архіву  Запорізької області та 
працівниками діловодних служб, архівних  підрозділів установ, організацій і 
підприємств відбулося обговорення питань, висвітлених на семінарі. 

 
Використання інформації документів НАФ 

Протягом 9 місяців 2021 року з метою інформування зацікавлених установ, 
організацій і підприємств було направлено 5 ініціативних інформацій; 
підготовлені та експонувалися 12 виставок документів, для ЗМІ надано                
1 інтерв’ю. 

На офіційному сайті архіву відбувалося висвітлення найважливіших 
заходів з пріоритетних питань діяльності та роботи з громадськістю; 
розміщення інформації, спрямованої на всебічну підтримку та розвиток 
української ідентичності, проводилися тематичні виставки.  

19 січня 2021 року на офіційному вебсайті архіву розміщено виставку 
архівних документів «До Дня Соборності України»  

(http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id
=748%3A2021-01-19-11-29-19&lang=ua). 

12 березня 2021 року до 207 років від дня народження великого поета, 
політичного та громадського діяча, митця та видатного сина українського 
народу Тараса Григоровича Шевченка на на офіційному вебсайті архіву 
розміщено виставку архівних документів «Шевченків день на Запоріжжі» 

(http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id
=752%3Al-r&lang=ua). 

25 березня 2021 року на офіційному вебсайті архіву розміщено виставку 
«Від Олександрівська до Запоріжжя» (до 100-тої річниці 
перейменування м. Запоріжжя) 
(http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=753%3Al-
r-100-&lang=ua). 

14 квітня 2021 року на офіційному веб-сайті Державного архіву 
Запорізької області розміщена виставка «До 35-тої річниці Чорнобильської 
трагедії» 
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=754%3Al-
35----r&lang=ua. 

16 квітня 2021 року на офіційному веб-сайті Державного архіву 
Запорізької області розміщена виставка «До міжнародного дня визволення 

http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=748%3A2021-01-19-11-29-19&lang=ua
http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=748%3A2021-01-19-11-29-19&lang=ua
http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=752%3Al-r&lang=ua
http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=752%3Al-r&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=753%3Al-r-100-&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=753%3Al-r-100-&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=753%3Al-r-100-&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=753%3Al-r-100-&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=754%3Al-35----r&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=754%3Al-35----r&lang=ua


 11 
в’язнів фашистських концтаборів» 
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=754%3Al-
35-r&lang=ua. 

14 червня 2021 року на офіційному веб-сайті Державного архіву 
Запорізької області розміщена виставка «Конституції бути» 
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=760%3A20
21-04-16-06-49-47&lang=ua. 

15 червня 2021 року на офіційному веб-сайті Державного архіву 
Запорізької області розміщена виставка «З історії розвитку земської медицини 
на Запоріжжі» 
(http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=760%3A2
021-04-16-06-49-47&lang=ua). 

18 серпня 2021 року у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій 
відбулося відкриття постійно діючої стаціонарної виставки «Незалежній 
Україні – так!» (до 30-ї річниці Незалежності України. 24 серпня 1991 року). 
Презентація розміщена на офіційній сторінці Державного архіву Запорізької 
області на Фейсбуці (https://www.facebook.com/archivzp). 

19 серпня 2021 року у фойє 1 корпусу Державного архіву Запорізької 
області відбулося відкриття  стаціонарної виставки «Незалежній Україні – так!» 
(до 30-ї річниці Незалежності України. 24 серпня 1991 року). Презентація 
розміщена на офіційній сторінці Державного архіву Запорізької області на 
Фейсбуці (https://www.facebook.com/archivzp), (спікер Ірина Козлова, заступник 
начальника відділу інформації та використання документів). 

19 серпня 2021 року на офіційному веб-сайті Державного архіву 
Запорізької області розміщена виставка «Незалежній Україні – так!» (до 30-ї 
річниці Незалежності України. 24 серпня 1991 року) 
(http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=768%3A2
021-08-16-10-13-52&lang=ua). 

16 вересня 2021 року на офіційному веб-сайті Державного архіву 
Запорізької області розміщена виставка архівних документів «З історії 
Приморську» 
(http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=769%3Al-
r&lang=ua). 

Начальник відділу інформації та використання документів Олена Величко 
30 липня надала інтерв’ю до річниці Голодомору 1921-1923 років (розміщено на 
офіційному веб-сайті Суспільного телебачення Запоріжжя на Youtube 
(https://www.youtube.com/watch?v=Qtd1xkvKx2o&list=TLPQMDQwODIwMjH3A
6CjlacdtA&index=2). 

На офіційному веб-сайті 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» 

(https://dp.archives.gov.ua/index.php/system-box/on-line/749-kostiantyn-
jurijovyc-pestushko). 

«Адріан Феофанович Кащенко – видатний український письменник, 
історик, книговидавець, просвітній і культурний діяч» 
(https://dp.archives.gov.ua/index.php/system-box/on-line/749-kostiantyn-jurijovyc-
pestushko); 

На звернення Національного архіву Азербайджанської Республіки щодо 
надання допомоги у виявленні архівних документів з історії та культури 
азербайджанського народу на території України Державним архівом 
Запорізької області було проведено виявлення інформації та підготовлено 
скановані документи та їх перелік. Скановані документи та їх перелік надіслано 
на адресу Укрдержархіву. 

На наказ Укрдержархіву від 25.05.2021 № 64 до відзначення 25-ї річниці 
Конституції України та 30-ї річниці незалежності України були підготовлені та 
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 12 
надані електронні копії документів до окремого електронного ресурсу «Історія 
державності України».  

З метою відзначення 30-ї річниці Незалежності України було проведено 
додаткове виявлення архівних документів. Документи презентовано на 
офіційному веб-сайті Запорізької облдержадміністрації 
(https://www.zoda.gov.ua/article/2562/arhivni-materiali.html). 

На офіційному сайті Державного архіву Запорізької області було створено 
нову рубрику «З життя архіву» 
(http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog
&id=8&Itemid=163&lang=ua). Інформація розміщується також на офіційній 
сторінці Державного архіву Запорізької області у Facebook 
(https://www.facebook.com/archivzp/). 

За 9 місяців 2021 року надійшло 3324 звернення (з них усних - 395) (за 
2020 року до Державного архіву Запорізької області надійшло 2782 звернення 
від громадян України, іноземних громадян та юридичних осіб (з них усних – 
306).  

Кількість виконаних запитів за 9 місяців 2021 року - 3366, з них з 
позитивним результатом – 1820 (54 %), 129 (4 %) - з рекомендацією звернутися 
за місцем знаходження документів (за 9 місяців 2020 року виконано 
2584 запити, з них надано 1539 позитивних відповідей (59 %), 558 (3 %) – 
надано рекомендацій про місцезнаходження документів). 

За тематикою порушених питань вони розподілились таким чином: 
тематичні (фактографічні) – 312; 
майнові: 
– про майнові права фізичних осіб – 412; 
– про майнові права юридичних осіб – 529; 
соціально-правові: 
- актові записи – 1416; 
– про підтвердження стажу роботи – 236; 
– про репресії та розкуркулення – 131;  
– про пільговий стаж і заробітну плату – 104; 
- генеалогічних – 95; 
- біографічних – 32; 
– про заробітну плату – 35; 
- депутатська діяльність – 10 та ін. 
Забезпечена можливість подання громадянами письмового звернення з 

використанням мережі Інтернет на електронну адресу архіву 
gromada@archivzp.gov. 

Електронною поштою надійшло 814 запитів від громадян України та 
іноземних держав. 

Проводиться постійний контроль за своєчасним і якісним виконанням 
запитів окремих категорій громадян (зверталися 4 інваліда (0,2 %), 3 учасника 
бойових дій (0,2 %), пенсіонери). 

За 9 місяців 2021 року до Державного архіву Запорізької області надійшло 
13 звернень з Урядової телефонної «гарячої лінії». 

За 9 місяців 2021 року до Державного архіву Запорізької області надійшло 
10 звернень з публічної інформації. 

 
Методична робота 

За 9 місяців 2021 року проведено 8 засідань Науково-методичної ради, на 
яких розглянуто 13 питань. 

 
 
 

Заступник директора Державного  
архіву − начальник відділу  
підготовки аналітичних матеріалів  
та документаційного забезпечення  Ольга ЯДЛОВСЬКА  
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