
РІШЕННЯ 
колегії Державного архіву Запорізької області 

 
21.12.2016                              м. Запоріжжя                     № 1 
 

Про план роботи колегії Державного архіву  
Запорізької області на 2017 рік 

 
Заслухавши й обговоривши інформацію заступника директора 

Ядловської О.Л. про план роботи колегії Державного архіву Запорізької області 

на 2017 рік, колегія відмічає, що Державним архівом Запорізької області при 

плануванні роботи колегії було враховано проведення заходів, спрямованих на 

виконання законів України, актів та доручень Президента й Уряду України, 

Державної архівної служби України та основних напрямів розвитку архівної 

справи.  
В плані роботи відображені заходи з питань: 
- удосконалення системи управління архівною справою;  
- виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів 

України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан роботи з 

кадрами, підвищення кваліфікації кадрів; 
- виконавської дисципліни та контролю за виконанням документів у 

Державному архіві Запорізької області; 
- протидії корупції в Державному архіві Запорізької області; 
- роботи зі зверненнями громадян; 
- охорони праці у Державному архіві Запорізької області; 
- пожежної безпеки у Державному архіві Запорізької області; 
- виконання завдань і заходів, передбачених Програмою здійснення 

контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного 

фонду на 2009-2019 роки; 
- роботи архівних установ Запорізької області в осінньо-зимовий період. 

 В проекті плану роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 

2017 рік передбачено розгляд питань здійснення контролю за дотриманням 

законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, станом 

архівної справи та діловодства, забезпеченням формування, комплектування, 

збереженості та обліку документів Національного архівного фонду архівними 

відділами райдержадміністрацій та про роботу архівних відділів міських рад 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 на 

відповідних територіях. Згідно з розпорядженням голови Запорізької 

облдержадміністрації від 04.11.2016 № 652 «Про проведення комплексних 

перевірок у 2016 році» передбачено проведення комплексних перевірок 

архівних відділів райдержадміністрацій Великобілозерської (ІІ квартал), 

Приморської (ІІІ квартал), Запорізької (ІV квартал), Енергодарської міської 

ради (І квартал). А також відповідно  до Плану здійснення контролю за 

виконанням органами місцевого самоврядування Запорізької області 
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делегованих повноважень органів виконавчої влади на 2017 рік 

заплановано перевірку архівного відділу Токмацької міської ради (ІІ квартал). 
В проекті плану роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 2017 

рік були враховані питання, які знаходяться на контролі. 
 
Враховуючи зазначене колегія Державного архіву Запорізької області 

 
ВИРІШИЛА:  

1. Інформацію заступника директора Ядловської О.Л. взяти до відома. 
2. План роботи колегії на 2017 рік схвалити. 
3. Заступнику директора Ядловській О.Л., керівникам структурних 

підрозділів Державного архіву Запорізької області, головному спеціалісту – 
керівнику режимно-секретної служби Бондарю В.О., секретарю колегії 

Федько А.А. забезпечити своєчасну підготовку документів для розгляду на 

засіданнях колегії. 
4. Заступнику директора Ядловській О.Л. до 23.12.2016 забезпечити 

підготовку проекту наказу про оголошення рішення колегії. 
5. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на директора 

Державного архіву Запорізької області Тедєєва О.С. 
 
 
 
Голова колегії        О.С. Тедєєв 
 
 
Секретар колегії        А.А. Федько 


