
 
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

  
 
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

27.05.2015 № 4 

м. Запоріжжя 

Засідання колегії 
 

Голова колегії –  Тедєєв О.С. 
Секретар –  Федько А.А. 
Присутні члени колегії: Білець С.Т. 
 Величко О.Г. 
 Бондар В.О. 
 Пилявська О.Л. 
 Фурсенко Т.В. 
Запрошені:  
Завідувач відділу забезпечення фізичної 

збереженості документів та інформаційних 

технологій  

 
 
Мурашко В.О. 

Головний спеціаліст-архівіст відділу 

організації і координації архівної справи та з 

питань кадрової роботи 

 
 
Макарська А.І. 

Головний спеціаліст-архівіст відділу 

організації і координації архівної справи та з 

питань кадрової роботи 

 
 
Гончарова Є.Ю. 

Начальник архівного відділу 

Великобілозерської райдержадміністрації 
 
Білик В.Г. 

Кореспондент Комунального підприємства 

«Редакція газети «Запорозька Січ», член 

Національної спілки журналістів України 

Муха О.Л. 

 
Порядок денний: 

 
1. 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. 
Інформує: Величко О.Г., начальник відділу інформації та використання 

документів. 
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2. 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 архівним відділом 

Великобілозерської райдержадміністрації за період з вересня 2010 року до 

травня 2015 року. 
Інформують: Білик В.Г., начальник архівного відділу Великобілозерської 

райдержадміністрації;  
Макарська А.І., головний спеціаліст-архівіст відділу організації і 

координації архівної справи та з питань кадрової роботи. 
 
3. 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 архівним відділом 

Куйбишевської райдержадміністрації за період з січня 2011 року до травня 

2015 року. 
Інформує: Гончарова Є.Ю., головний спеціаліст-архівіст відділу 

організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи. 
 
1. СЛУХАЛИ: 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 
Величко О.Г., начальника відділу інформації та використання документів 

– довідка додається. 
 
ВИРІШИЛИ: рішення додається. 
 

2. СЛУХАЛИ: 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 архівним відділом 

Великобілозерської райдержадміністрації за період з вересня 2010 року до 

травня 2015 року 
Білик В.Г., начальника архівного відділу Великобілозерської 

райдержадміністрації – довідка додається; 
Макарську А.І., головного спеціаліста-архівіста відділу організації і 

координації архівної справи та з питань кадрової роботи 
 
ВИРІШИЛИ: рішення додається. 
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3. СЛУХАЛИ: 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 архівним відділом 

Куйбишевської райдержадміністрації за період з січня 2011 року до травня 

2015 року 
Гончарова Є.Ю.,  головний спеціаліст-архівіст відділу організації і 

координації архівної справи та з питань кадрової роботи – довідка додається, 
довідка начальника архівного відділу Куйбишевської райдержадміністрації 

Батечко Н.М. додається. 
 
ВИРІШИЛИ: рішення додається. 
 
 
 
Голова колегії О.С. Тедєєв  
 
 

 

Секретар колегії А.А.Федько  
 


