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І. Питання  для розгляду на засіданні колегії облдержадміністрації

Не планувались.

ІІ.   Заходи, спрямовані  на виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень обласної ради 

1. Здійснення заходів з формування,
обліку,  забезпечення  належних
умов  зберігання  документів
Національного архівного фонду

На виконання Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні
установи», актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Державної
архівної служби України з питань діловодства та архівної справи надавалась
консультативна, методична та практична допомога та здійснювався контроль за
організацією ведення діловодства, формуванням, забезпеченням збереженості
документів  НАФ  в  установах,  організаціях  підприємствах  –  джерелах
формування Національного архівного фонду.  Здійснювались заходи з питань
комплектування,  обліку,  забезпечення  збереженості  та  використання
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документів  Національного  архівного  фонду,  які  зберігаються  в  Державному
архіві Запорізької області згідно з плановими завданнями.

2. Здійснення  заходів  з  організації
широкого  використання  архівної
інформації  для  задоволення
наукових, соціальних і культурних
потреб громадян

Державним архівом Запорізької області у І кварталі 2014 року здійснювалися
такі заходи.
До  відзначення  69-ї  річниці  визволення  Запорізької  області  від  німецько-
фашистських загарбників 06 лютого ц.р. на офіційному сайті архіву розміщена
он-лайн  виставка  «Визволення  Запорізького  краю:  1943-1944 рр.»
(http://www.archivzp.gov.ua/index.php?
option=com_content&view=article&id=414%3A-l-1943-1944-r-70-&lang=uk). 
З підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка
здійснювалися такі заходи: на офіційному сайті архіву розміщено банер «До
200-річного  ювілею  Великого  Кобзаря»,  у  якому  представлені  план  заходів
Державного  архіву  Запорізької  області  на  2013-2014 рр.,  виставки,  видання,
статті  у  ЗМІ.;  15  лютого  ц.  р.  у  газеті  Запорізької  обласної  ради  та
облдержадміністрації  «Запорізька  правда»  та  на  офіційному  сайті  газети
розміщено статтю: «Образ великого Кобзаря у світогляді українських школярів
20-х  років  минулого  століття»  (http://zp-pravda.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=6888:-------20----&catid=53:2011-01-27-15-
57-30&Itemid=71;  05  березня  ц.  р.  на  офіційному  сайті  Державного  архіву
Запорізької області було розміщено он-лайнову виставку архівних документів,
присвячених  200-річчю  від  дня  народження  Т.Г.Шевченка  «Шевченко  та
Запорізький  край  у  1920-ті  роки»  (http://archivzp.gov.ua/index.php?
option=com_content&view=article&id=424&Itemid=49&lang=uk); 06 березня ц. р.
у газеті Запорізької обласної ради та облдержадміністрації розміщено статтю:
«Невмируща народна любов запоріжців до «Безсмертного співця українського
народу  Т.Шевченка»  (http://zp-pravda.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=6936:q-q--&catid=53:2011-01-27-15-57-
30&Itemid=71); 24 лютого ц. р. на адресу Укрдержархіву для підготовки
виставки було направлено тематичний перелік документів Державного архіву
Запорізької  області  щодо  постаті  Т.Г.Шевченка  та  їх  електронні  копії;  для
створення  навчально-освітнього  інтернет-порталу  «Тарас  Григорович
Шевченко» було підготовлено та надано такі матеріали: 
електронну версію збірника документів «Тарас Шевченко і Запорізький край»,
тематичний  перелік  документів  та  їх  електронні  копії,  щодо  вшанування
пам’яті Т.Г.Шевченка.
До  відзначення 75-річчя  створення  Запорізької  області  10  січня  ц.р.  з  дня
виходу  Указу  Президії  Верховної  Ради  СРСР  від  10  січня  1939 р.  «Об
образовании  Сумской,  Кировоградской  и  Запорожской  областей  в  составе
Украинской  ССР»  у  Запорізькому  центрі  перепідготовки  та  підвищення
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кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  керівників  державних  підприємств,  установ  та  організацій
відбулася  відеоконференція,  на  якій  керівництво  архіву  презентувало
ретроспективні  архівні  матеріали  щодо  утворення  Запорізької  області.
Відеоконференція  відбулася  за  участю  представників  Кіровоградської  та
Сумської областей. 10 січня ц.р. у читальному залі архіву - виставка архівних
документів «Народження Запорізької області. Як це було».
До  пам’ятних  дат  були  підготовлені  та  експонувалися  виставки  архівних
документів: 22 січня ц.р.  виставка он-лайн «З історії становлення Української
державності  на Запоріжжі в 1917 – 1919 рр. До дня Соборності  та Свободи
України (22 січня)» (» (http://www.archivzp.gov.ua). 
30  січня  ц.р.  до  святкування  80-ї  річниці  створення  Запорізького
коксохімічного заводу (нині ПАТ «Запоріжкокс») на адресу керівництва була
направлена ініціативна  інформація  з  історії  підприємства;  04 лютого ц.р.  на
офіційному сайті  запорізької  громадської  організації  «Спільна справа-Рідний
край»  у  рубриці  «Цікаве  про  край»  розміщена  стаття,  підготовлена  за
документами  Державного  архіву  Запорізької  області  «Александровское
городское самоуправление  в  период революционных событий 1917 года (по
документам  Государственного  архива  Запорожской  области)»,
(http://ssrk.zp.ua/art-43.html); 10 лютого ц.р. до проведення у 2014 році в Україні
Року учасників  бойових дій на  території  інших держав на  офіційному сайті
архіву  розміщена  он-лайн  виставка  «Запоріжці  -  учасники  бойових  дій  на
території інших держав» (http://www.archivzp.gov.ua). 
У читальних залах корпусів 1 і 2 архіву досліджували архівні документи 128
користувачів (727 відвідувань).

3. Реалізація  заходів  Програми
розвитку  архівної  справи  у
Запорізькій  області  на  2014-2015
роки

Підготовлено  рішення  Запорізької  обласної  ради  від  20.03.2014  № 14  «Про
внесення  змін  та  доповнень  до  Програми  розвитку  архівної  справи  у
Запорізькій області на 2013 – 2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради
від 22.11.2012 № 14», згідно з яким Державному архіву Запорізької області на
2014-2015 роки на послуги охорони з обласного бюджету планується виділити
1068 тис.  грн. У 2014 році орієнтовний обсяг фінансування за Програмою –
639 тис. грн.

ВИКОНАНО

4. Реалізація  заходів  галузевої
Програми здійснення контролю за
наявністю,  станом  і  рухом
документів  Національного
архівного  фонду  на  2009-2019
роки

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» та  наказу  Державного
архіву Запорізької області від 08.02.2010 № 12 «Про затвердження Програми
здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ архівними
установами Запорізької області на 2010-2014 роки» структурними підрозділами
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архіву та архівними відділами райдержадміністрацій та міських рад протягом
І кварталу 2014 року здійснювались заходи відповідно до планових завдань. 

5. Забезпечення здійснення заходів з
активізації  й  упорядкування
роботи  щодо  упередження  та
протидії корупції

На  виконання  розпорядження  голови  облдержадміністрації  від  22.07.2011
№ 298 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог
Закону України  «Про засади  запобігання  і  протидії  корупції»  та  здійснення
антикорупційних  дій  в  Запорізькій  області»  відділу  взаємодії  з
правоохоронними  органами,  оборонної  роботи  та  з  питань  запобігання  та
протидії  корупції  та  відділу  та  відділу  кадрової  роботи  апарату
облдержадміністрації надано інформації у листі від 18.03.2014 № 01-04/0202.

ВИКОНАНО

6. Забезпечення реалізації завдань у 
сфері державної кадрової 
політики, визначених актами і 
дорученнями Президента України

На  виконання  розпорядження  голови  облдержадміністрації  від  15.12.2010
№  414  «Про  реалізацію  завдань  у  сфері  державної  кадрової  політики,
визначених актами та дорученнями Президента України» в Державному архіві
Запорізької області забезпечувалась своєчасна підготовка статистичних даних
про склад кадрового потенціалу,  кадрового  резерву,  зміни  облікових  даних,
навчання,  підвищення  кваліфікації,  стажування  державних  службовців
Державного архіву Запорізької області.
Відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації надано інформацію про
виконання  вищезгаданого  розпорядження  голови  облдержадміністрації  від
18.03.2014 № 01-04/0200.

ВИКОНАНО

7. Підготовка  інформації  про
діяльність  Державного  архіву
Запорізької  області  для
розміщення  на  веб-порталі
облдержадміністрації

На  виконання  розпорядження  голови  облдержадміністрації  від  04.04.2008
№  126 «Про  інформаційне  забезпечення  веб-порталу  Запорізької
облдержадміністрації  в  мережі  Інтернет  та  веб-сайтів  місцевих  органів
виконавчої  влади»  підготовлено  та  направлено  інформацію  управлінню  у
справах преси та інформації облдержадміністрації 13.01.2014 № 01-04/0052.

ВИКОНАНО

8. Здійснення  заходів  щодо
додержання законодавства у сфері
державних закупівель 

На  виконання  розпорядження  голови  облдержадміністрації  від  26.10.2011
№ 457 «Про міжвідомчу робочу групу з перевірки додержання законодавства у
сфері  державних  закупівель»  підготовлено  та  направлено  інформацію
Департаменту  економічного  розвитку  і  торгівлі  облдержадміністрації  від
25.03.2014 № 01-04/0216.

ВИКОНАНО

9. Виконання звернень громадян Протягом  І  кварталу  2014  року  до  Державного  архіву  Запорізької  області
надійшло звернень від громадян України, іноземних громадян та юридичних
осіб  –  744,  з  них  від  інвалідів,  учасників  війни  -3,  пенсіонерів  –  77.  На
особистому прийомі було прийнято 211 осіб.

ВИКОНАНО

10. Забезпечення  виконання
законодавства  про  засади

На  виконання  розпорядження  голови  облдержадміністрації  від  11.04.2013
№  177  «Про  моніторинг  реалізації  державної  регуляторної  політики  в
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державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності»

Запорізькій  області»  підготовлено  та  направлено  інформацію  Департаменту
економічного  розвитку і  торгівлі  облдержадміністрації  від 31.03.2014 № 01-
04/0228.

ІІІ.  Засідання колегій, наради, семінар-наради структурного підрозділу

1. Засідання колегії Державного 
архіву Запорізької області

У І кварталі 2014 року проведено два засідання колегії,  на яких  розглянуто
9 запланованих питань.

ВИКОНАНО

2. Засідання  експертно-перевірної
комісії  Державного  архіву
Запорізької області

Протягом  І  кварталу  2014 року проведено  3  засідання  експертно-перевірної
комісії  Державного  архіву  Запорізької  області,  на  яких  підведені  підсумки
роботи  ЕПК  за  2013  рік  та  визначені  завдання  на  2014  рік,  погоджено  1
інструкцію з діловодства, 33 положення про експертні комісії,  23 положення
про  архівні  підрозділи,  9  номенклатур  справ,  28  актів  про  вилучення  для
знищення  документів,  не  внесених  до  Національного  архівного  фонду,  на
90880  справ,  схвалено  85  описів  на  2575  справ  постійного  зберігання  та
погоджено 67 описів  на  10184 справи з  особового складу,  представлені   62
установами-джерелами  формування  Національного  архівного  фонду.
Погоджено 1 інструкцію з діловодства, 1 положення про експертну комісію,  9
номенклатур справ, 9 актів про вилучення для знищення документів на 30799
справ, 2 описи на 51 справу з особового складу, представлені 2 установами, в
діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду. 

ВИКОНАНО

3. Засідання  Науково-методичної
ради  Державного  архіву
Запорізької області

У І  кварталі  2014 року проведено 4  засідання  Науково-методичної  ради,  на
яких розглянуто 13 запланованих питань. 

ВИКОНАНО

4. Проведення нарад у керівника Щотижнево  проводилися  наради  у  директора  та  заступника  директора  з
актуальних  питань  діяльності  Державного  архіву,  про  актуальні  питання
чинного законодавства з питань запобігання проявам та боротьби з корупцією,
з питань підготовки до засідань колегії, про стан виконавської дисципліни та
контрольної діяльності, про виконання звернень громадян, в тому числі запитів
соціально-правового характеру тощо.

ВИКОНАНО

5. Навчання  за  професійною
програмою  для  працівників
Державного  архіву  Запорізької
області,  архівних  відділів
райдержадміністрацій  та  міських
рад  міст  обласного  значення  (І
сесія)  у  Запорізькому  центрі
перепідготовки  і  підвищення

У період 24.03.-28.03.2014 проведено навчання за професійною програмою для
працівників  Державного  архіву  Запорізької  області,  архівних  відділів
райдержадміністрацій  та  міських  рад  міст  обласного  значення  (І  сесія)  у
Запорізькому  центрі  перепідготовки  і  підвищення  кваліфікації  працівників
органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  керівників
державних підприємств,  установ  та  організацій.  Підвищили кваліфікацію 19
працівників Державного архіву Запорізької області.

ВИКОНАНО
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кваліфікації  працівників  органів
державної  влади,  органів
місцевого  самоврядування,
керівників  державних
підприємств,  установ  та
організацій

6. Проведення  тематичного
короткострокового  семінару  з
актуальних  питань  діяльності
архівних  установ  області  для
працівників  архівних  відділів
райдержадміністрацій,  міських
(міст  обласного  значення)  рад  та
трудових архівів

26.03.2014  Державним  архівом  Запорізької  області  та  Запорізьким  центром
перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ
та організацій для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських
рад  міст  обласного  значення  та  трудових  архівів  проведено  тематичний
короткостроковий  семінар  з  актуальних  питань  діяльності  архівних  установ
області. У заході взяли участь 30 осіб.

ВИКОНАНО

ІV. Організаційно-масові заходи

1. Проведення  комплексної
перевірки  роботи  архівного
відділу  Розівської
райдержадміністрації

Протягом кварталу проведено комплексну перевірку роботи архівного відділу
Розівської  райдержадміністрації.  Питання  про  результати  перевіряння
винесено  на  розгляд  колегії  Державного  архіву  Запорізької  області  у  квітні
2014 року.

ВИКОНАНО 

2. Проведення  комплексних
перевірок  роботи  служб
діловодства,  експертних   комісій
та архівних підрозділів (архівів) в
Управлінні  зовнішніх  зносин  та
зовнішньоекономічної  діяльності
Запорізької  обласної  державної
адміністрації,  Головному
управлінні ветеринарної медицини
в  Запорізькій  області,
Департаменті  житлово-
комунального  господарства
Запорізької  обласної  державної
адміністрації,  КЗ  «Запорізький
обласний  театр  ляльок»,  КУ
«Обласна  психіатрична  лікарня»,
КУ  «Запорізький  обласний
клінічний  онкологічний
диспансер»,  Запорізькій  обласній

Протягом  І  кварталу  2014  року проведено  8  комплексних  перевірок  роботи
служб  діловодства,  експертних  комісій  та  архівних  підрозділів  (архівів)
установ та організацій,   які перебувають у зоні комплектування Державного
архіву  Запорізької  області.  За  результатами  перевірок  складено  довідки,  з
якими ознайомлені керівники установ та організацій.

ВИКОНАНО 
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організації  професійної  спілки
працівників  охорони  здоров’я
України,  Запорізькій  обласній
організації  професійної  спілки
працівників  машинобудування  і
металообробки України  
Проведення тематичних перевірок
наявності,  стану  та  руху
документів  Національного
архівного  фонду  у  ПАТ
«Запорізький
електровозоремонтний  завод»,
Запорізькому  обласному
управлінні   водних  ресурсів,  КП
«Науково -  виробничий комплекс
«Іскра»,  Управлінні  капітального
будівництва  Запорізької  обласної
державної адміністрації

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» та  наказу  Державного
архіву Запорізької області від 08.02.2010 № 12 «Про затвердження Програми
здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ архівними
установами  Запорізької  області  на  2010-2014  роки»  проведено  4  тематичні
перевірки щодо наявності, стану та руху документів Національного архівного
фонду, за результатами яких складено довідки.

Директор О.С. Тедєєв

Білець 62 21 91
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