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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
документів  Національного  архівного  фонду,  які  зберігаються  в  Державному
архіві Запорізької області згідно з плановими завданнями.
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2. Здійснення  заходів  з  організації
широкого  використання  архівної
інформації  для  задоволення
наукових, соціальних і культурних
потреб громадян

Державним архівом Запорізької області у ІV кварталі 2013 року здійснювалися
такі заходи: 
11 жовтня 2013 р. до 70-річчя прориву радянськими військами німецької лінії
оборони  «Вотан»  на  офіційних  сайтах  Державної  архівної  служби  України
(http://www.archives.gov.ua/Sections/70-Melitopol/index-2.php)  та  Державного
архіву  Запорізької  області  (http://www.archivzp.gov.ua/index.php?
option=com_content&view=article&id=349%3Abij-za-melitopol&lang=uk)
розміщені  он-лайнові  виставки  документів  з  фондів  Державного  архіву
Запорізької  області,  центральних  архівів  України,  Мелітопольського
краєзнавчого  музею  та  та  Токмацького  районного  військово-історичного
пошукового товариства «Вотан»; Мелітопольській райдержадміністрації  було
надано  копії  архівних  документів  для  підготовки  в  райдержадміністрації  та
сільрадах  району  виставок  документів  і  матеріалів,  присвячених  30-річчю
прориву радянськими військами німецької лінії оборони «Вотан»; 18 жовтня до
пам’ятної дати на сайті архіву розміщено виставку архівних та фотодокументів
«30  років  з  дня  відкриття  на  о.  Хортиця  Музею  історії  м.  Запоріжжя
Національного  заповідника  «Хортиця»  (http://www.archivzp.gov.ua/index.php?
option=com_content&view=article&id=350%3Akhortitsia&lang=uk);  до  125-річчя
з дня народження Нестора Івановича Махна (26 жовтня (7 листопада)  1888
р.н.) - он-лайнова виставка Н. Махно - командувач Революційної повстанської
армії  України,  керівник  селянського  повстанського  руху  1918–1921  років
(http://www.archivzp.gov.ua/index.php?
option=com_content&view=article&id=368%3Ado-125richchia-z-dnja-
narodzhennja-n-i-mahna&lang=uk);  до  80-річчя  створення  металургійного
комбінату «Запоріжсталь» - он-лайнова виставка фото- та архівних документів
з  фондів  Державного  архіву  Запорізької  області,  Центрального  державного
кінофотофоноархіву  України  ім.  Г.  С.  Пшеничного  «Історія  будівництва
металургійного  комбінату  «Запоріжсталь»
(http://www.archivzp.gov.ua/index.php?
option=com_content&view=article&id=372%3A-lr&lang=uk);  до  55-річчя  з
початку  організації  виробництва  на  запорізькому  заводі  «Комунар»  перших
мікролітражних  автомобілів  -  он-лайнова  виставка  архівних  документів  та
фотографій  «Перший  мікролітражний»  (http://www.archivzp.gov.ua/index.php?
option=com_content&view=article&id=379%3A2013-11-26-09-31-02&lang=uk);
до 80-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні - он-лайнова виставка
«Пам’яті  жертв  Голодомору  в  Запорізькій  області»,  у  якій  представлені
видання  по  районах  області,  що  вийшли  друком  протягом  1992  –  2011 рр.
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(http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=377).
У рубриці газети «Запорізька правда» «Сторінки історії» вийшли статті:
- до 55-річчя з початку організації виробництва на запорізькому заводі

«Комунар»  перших  мікролітражних  автомобілів  «Народження  народного
автомобіля»  (07.12.2013)  (http://zp-pravda.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=6677:2013-12-07-09-14-13&catid=53:2011-
01-27-15-57-30&Itemid=71);

- до  відзначення  200-річчя від дня народження  Т.Шевченка  «Ювілей,
обпалений війною (Святкування 130-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка на
шпальтах  нашої  газети)»  (19.12.2013)  (http://zp-pravda.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=6718:2013-12-18-23-01-45&catid=53:2011-
01-27-15-57-30&Itemid=71).

В  ефірі  телеканалу  «Запоріжжя»  Запорізької  обласної  державної
телерадіокомпанії вийшли тематичні передачі:

06  листопада  2013  р.  тематична  передача  «Хочу  все  знати»
(Архівознавство),  зйомки  якої  відбулися  в  Державному  архіві  Запорізької
області.  Спеціалісти  архіву  надали  інтерв’ю  з  питань  архівної  справи  на
Запоріжжі:  збереження,  формування  та  використання  документів
Національного архівного фонду; 

24 листопада 2013 р. тематична передача «Окупаційна преса в архівах»,
зйомки якої  відбулися в Державному архіві  Запорізької  області.  Спеціалісти
архіву надали інтерв’ю з цієї тематики.

3. Реалізація  заходів  Програми
розвитку  архівної  справи  у
Запорізькій  області  на  2013-2015
роки

З  метою  реалізації  у  2013  році  Програми  розвитку  архівної  справи  у
Запорізькій області на 2013 – 2015 роки, яка затверджена рішенням Запорізької
обласної ради від 22.11.2012 № 14, з обласного бюджету виділено кошти у сумі
27160 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
архіву та архівними відділами райдержадміністрацій та міських рад протягом
ІV кварталу 2013 року здійснювались заходи відповідно до планових завдань.
Державним архівом  Запорізької області перевірено 25500 справ по 99 фондах,
53  справи,  які  зберігаються  в  2  установах  –  джерелах  формування  НАФ;
архівними  відділами  райдержадміністрацій  перевірено  1206  справ  по  12
фондах,  907  справ,  які  зберігаються  в  9  установах  –  джерелах  формування
НАФ; архівними відділами міськрад перевірено 987 справ по 7 фондах,  864
справи, які зберігаються в 6 установах – джерелах формування НАФ.
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5. Забезпечення здійснення заходів з
активізації  й  упорядкування
роботи  щодо  упередження  та
протидії корупції

На  виконання  розпорядження  голови  Запорізької  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 Запорізької області» Державним архівом
Запорізької  області  протягом  IV  кварталу  2013  року  було  вжито  заходів,
спрямованих  на  активізацію  боротьби  з  корупцією;  постійно  проводилась
робота  з  державними  службовцями  Державного  архіву  Запорізької  області
щодо роз’яснення вимог Закону України «Про засади запобігання і  протидії
корупції» та інших нормативно-правових актів, що регулюють заходи протидії
корупції у сфері державної служби.
Формування  кадрового  складу  державних  службовців  Державного  архіву
Запорізької області здійснюється за рахунок конкурсного відбору, проведення
стажування  та  призначення  державних  службовців  на  посади  з  кадрового
резерву. Постійно перебуває на контролі питання забезпечення ознайомлення
під  розпис  претендентів  на  посади  державної  служби  Державного  архіву
Запорізької області з обмеженням щодо прийняття на державну службу та її
проходженням, встановленими Законами України «Про державну службу» та
«Про  засади  запобігання  та  протидії  корупції».  Прийняття  Присяги,
присвоєння чергових рангів державним службовцям, встановлення надбавок за
вислугу  років  здійснюється  відповідно  до  чинного  законодавства.  Також
постійно  вживаються  заходи  щодо  недопущення  прийняття  на  посади
державної служби в Державний архів Запорізької області осіб, притягнутих до
відповідальності  за  корупційне  правопорушення,  стосовно  яких  судом
прийнято  рішення  щодо  заборони  займатися  діяльністю,  пов’язаною  з
виконанням  функцій  держави,  місцевого  самоврядування,  або  такою,  що
прирівнюється до цієї діяльності або інше, передбачене законом.
Серед  працівників  Державного  архіву  Запорізької  області  немає  випадків
безпосереднього  підпорядкування.  Вживаються  заходи  щодо  недопущення
будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів.
Затверджено  Положення  про  уповноважену  особу  з  питань  запобігання  та
виявлення корупції  у Державному архіві  Запорізької  області  та призначення
відповідальної особи за проведення роботи з питань запобігання та виявлення
корупції у Державному архіві Запорізької області.
У  Державному  архіві  Запорізької  області  постійно  тримається  на  контролі
питання, що у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення
державного службовця до кримінальної або адміністративної відповідальності
за  вчинення  корупційного  правопорушення,  пов’язаного  з  порушенням
обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії
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корупції», забезпечити прийняття у триденний строк відповідного наказу щодо
звільнення в установленому порядку з відповідної посади такого державного
службовця  відповідно до частини 2 статті 22 зазначеного Закону.
На нарадах у керівництва Державного архіву Запорізької області розглядалися
питання щодо попередження корупційних діянь.
Осіб,  уповноважених  на  виконання  функцій  держави  або  місцевого
самоврядування,  звільнених у зв’язку з притягненням до відповідальності  за
корупційні  правопорушення  немає.  Звернень  фізичних  та  юридичних  осіб
щодо фактів корупції серед працівників Державного архіву Запорізької області
не надходило.  Відповідні  дані про результати вжитих заходів за результатами
розгляду звернень щодо фактів корупції, були надіслані до відділу взаємодії з
правоохоронними  органами,  оборонної  роботи  та  з  питань  запобігання  та
виявлення корупції  Запорізької обласної державної адміністрації листами від
27.09.2013 № 01-04/691, 24.10.2013 № 01-04/771, 26.11.2013 № 01-04/830. 

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

Державний  архів  Запорізької  області  постійно  має  на  контролі  питання  щодо
налагодження  чіткої  системи  навчання  та  підвищення  кваліфікації  державних
службовців,  особливо  новопризначених  працівників  та  осіб,  зарахованих  до
кадрового резерву.
У  Державному  архіві  Запорізької  області  підвищили  кваліфікацію
10  державних  службовців.  Директор  Державного  архіву  Запорізької  області
пройшов  навчанні  в  Інституті  підвищення  кваліфікації  керівних  кадрів
Національної академії державного управління при Президентові України в жовтні
2013 року. 
У відділі  організації  і  координації  архівної  справи та з питань кадрової  роботи
Державного архіву Запорізької області постійно проводиться формування, ведення
та зберігання особових справ державних службовців. 
За результатами атестації державних службовців, яку проведено у листопаді 2013
року,  визнано  такими,  що  відповідають  займаним  посадам  14  державних
службовців, які підлягали атестації.
Відділу  кадрової  роботи  апарату  облдержадміністрації  надано  відповідну
інформацію в листі від 17.12.2013 № 01-04/866.

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 15.10.2013 № 01-04/759.

ВИКОНАНО

8. Здійснення  заходів  щодо
додержання законодавства у сфері

На  виконання  розпорядження  голови  облдержадміністрації  від  26.10.2011
№ 457 «Про міжвідомчу робочу групу з перевірки додержання законодавства у

ВИКОНАНО
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державних закупівель сфері  державних  закупівель»  підготовлено  та  направлено  інформацію
Департаменту  економічного  розвитку  і  торгівлі  облдержадміністрації  від
25.12.2013 № 01-04/884.

9. Виконання звернень громадян Протягом  ІV кварталу  2013  року  до  Державного  архіву  Запорізької  області
надійшло звернень від громадян України, іноземних громадян та юридичних
осіб – 844, з них від інвалідів – 1, пенсіонерів – 56. На особистому прийомі
було прийнято 203 особи. 

ВИКОНАНО

10. Забезпечення  виконання
законодавства  про  засади
державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності»

Підготовлено та направлено інформацію Департаменту економічного розвитку
і  торгівлі  облдержадміністрації  інформацію  про  стан  реалізації  державної
регуляторної політики від 26.12.2013 № 01-23/895.

ВИКОНАНО

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

1. Засідання колегії Державного 
архіву області

У ІV кварталі 2013 року проведено 2 засідання колегії, на яких розглянуті такі
питання: про план роботи Державного архіву Запорізької області на ІV квартал
2013 року;  про  підсумки  роботи  Державного  архіву  Запорізької
області за 9  місяців  2013 року;  про підсумки роботи архівних
відділів  райдержадміністрацій  та  міськрад за  9  місяців  2013
року;  про  підсумки  роботи  Державного  архіву  Запорізької  області  зі
зверненнями громадян за 9 місяців 2013 року; про стан протидії корупції
в Державному архіві Запорізької області; про стан виконавської дисципліни та
контрольної діяльності у Державному архіві Запорізької області  за  9 місяців
2013 року;  про стан підготовки  архівних установ Запорізької
області до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр.  про
план роботи колегії  Державного архіву Запорізької  області  на  2014 рік;  про
стан  пожежної  безпеки  у  Державному  архіві  Запорізької  області;  про
виконання Державним архівом Запорізької області у 2009-2013 роках заходів
Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ
на 2009-2019 роки; контроль за виконанням рішень колегії Державного архіву
Запорізької області  за 2013 рік.

ВИКОНАНО

2. Засідання  експертно-перевірної
комісії Державного архіву

Протягом ІV кварталу 2013 року проведено 5 засідань  експертно-перевірної
комісії  Державного  архіву  Запорізької  області,  на  яких  погоджено
13 інструкцій з діловодства, 23 положення про експертні комісії, 8 положень
про  архівні  підрозділи,  16  номенклатур  справ,  26  актів  про  вилучення  для
знищення документів на 61 тис. справ та 4 пакування, схвалено 315 описів на
10,5 тис. справ постійного зберігання та погоджено 214 описів на 10 тис. справ

ВИКОНАНО
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з  особового  складу,  представлені  220  установами-джерелами  формування
Національного  архівного  фонду.  Погоджено  1  інструкцію  з  діловодства,
1  положення  про  експертну  комісію,  1  положення  про  архівний  підрозділ,
25 номенклатур справ, акт про вилучення для знищення документів на 3,9 тис.
справ, представлені 26 іншими установами. 

3. Засідання  Науково-методичної
ради  Державного  архіву
Запорізької області

У ІV кварталі 2013 року проведено 1 засідання Науково-методичної ради, на
якому розглянуто розділу  путівника по фондах Державного архіву Запорізької
області «Колекції документів» та пропозиції щодо внесення змін та доповнень
до  проекту  Примірної  інструкції  «Облік  документів  у  державних  архівах
України».

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. Проведення  тематичного
короткострокового  семінару  з
актуальних  питань  забезпечення
збереженості архівних документів
для працівників  архівних  відділів
райдержадміністрацій, міських  рад
міст  обласного  значення  та
трудових  архівів  разом  із
Запорізьким  центром
перепідготовки  і  підвищення
кваліфікації  працівників  органів
державної  влади,  органів
місцевого  самоврядування,
керівників  державних
підприємств,  установ  та
організацій

02.10.2013  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  забезпечення  збереженості
архівних документів. У заході взяли участь 38 слухачів.

ВИКОНАНО

ІV. Організаційно-масові заходи
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1. Проведення  комплексних
перевірок роботи архівних відділів
Приазовської  і  Чернігівської
райдержадміністрацій

Протягом кварталу проведено комплексну перевірку роботи архівних відділів
Приазовської  та Чернігівської  райдержадміністрацій.  Довідку про результати
перевірки  архівного  відділу  Чернігівської  райдержадміністрації  було
направлено  сектору  контролю  Запорізької  облдержадміністрації  та  голові
райдержадміністрації.  Начальника  архівного  відділу  Приазовської
райдержадміністрації  заслухано  на   засіданні  експертно-перевірної  комісії
Державного  архіву  Запорізької  області  08.11.2013.  Довідку  та  рішення
експертно-перевірної комісії направлено голові  райдержадміністрації.

ВИКОНАНО 

2. Проведення  комплексних
перевірок  роботи  служб
діловодства, експертних комісій та
архівних  підрозділів  (архівів)  у
Апеляційному  суді  Запорізької
області,  Прокуратурі  Запорізької
області,  ПрАТ   «Український
науково-дослідний  інститут  по
промисловому  та  санітарному
очищенню  газів»,  ПрАТ
«Спеціальне  проектне  та
конструкторсько-технологічне
бюро  «Запоріжгідросталь»,
Запорізькій  обласній  організації
фізкультурно-спортивного
товариства   «Спартак»,
Департаменті  промисловості та
розвитку  інфраструктури
Запорізької облдержадміністрації

Проведення тематичних перевірок
наявності,  стану  та  руху
документів  Національного
архівного  фонду  в  Запорізькій
обласній  організації   товариства
«Знання»,  Запорізькій  обласній
організації   професійної  спілки
працівників  автомобільного   і
сільськогосподарського
машинобудування  України 
 

Протягом ІV кварталу 2013 року проведено 6 комплексних перевірок роботи
служб  діловодства,  експертних  комісій  та  архівних  підрозділів  (архівів)
підприємств, установ та організацій,  які перебувають у зоні комплектування
Державного  архіву  Запорізької  області.  За  результатами  перевірок  складено
довідки, з якими ознайомлені керівники підприємств, установ та організацій.

Проведено 2 тематичні  перевірки щодо наявності,  стану та  руху документів
Національного архівного фонду, за результатами яких складено довідки.

У  зв’язку  з  перескладанням  та  перезатвердженням  списків  джерел
комплектування Державного архіву Запорізької області  та  інших юридичних і
фізичних  осіб,  що  перебувають  у  зоні  його  комплектування,    додатково
проведено  4  перевірки  щодо  проведення  експертизи  цінності  документів  з
метою виявлення документів Національного архівного фонду  та 27 перевірок
щодо  виключення  зі  списку  юридичних  осіб-джерел  формування
Національного  архівного  фонду,  які  передають  документи  до  Державного
архіву  Запорізької  області.  За результатами перевірок складено довідки,  які
розглянуті  на  засіданнях   експертно-перевірної  комісії  Державного  архіву
Запорізької області 18.10.2013 та 08.11.2013 та прийнято відповідні рішення.

ВИКОНАНО 
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Директор О.С. Тедєєв

Білець 62 21 91
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