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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. 
 

ВИКОНАНО 

2. Здійснення заходів з організації 
широкого використання архівної 

Державним архівом Запорізької області у І кварталі 2013 року здійснювалися 
такі заходи: до пам’ятних дат подій Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. у 

ВИКОНАНО 
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інформації для задоволення 
наукових, соціальних і культурних 
потреб громадян 
 

газеті Запорізької облдержадміністрації та обласної ради «Запорізька правда», 
на офіційному сайті ЗМІ у розділі «Історичний ракурс» розміщено статтю 
Козлової І.В. «Добровільна організація патріотів із Олексіївки Кам’янсько-
Дніпровського району Запорізької області» (№ 21-22 (23251-23252) від 
21.02.2013); на сайті держархіву Запорізької області розміщені он-лайнові 
виставки документів: «Добровільна організація патріотів с. Олексіївка 
Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області» 
(http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=250:
2013-01-04-08-00-57); «Т.Г.Шевченко – Великий син Великого народу», 
присвячена 199-річчю з його дня народження 
(http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=275:
l-r-199-r); на сайті «Комсомольская правда в Украине» 
(http://kp.ua/daily/210213/380846/) розміщено інформацію «Рассекретили 
документы «Мотор Сичи» и «Облавтодора» щодо розсекречення документів у 
Державному архіві Запорізької області періоду 1943-1980 рр.; на сайті газети 
«Мрия» (http://mriya.zp.ua/tainu-proshlogo/item/954-тайны-рассекреченных-
архивов) у рубриці «Тайны рассекреченных архивов» розміщено 
інформацію:«Сотрудники хранилища показали «Мрии» материалы, которые 
более полувека были под семью замками»; у читальних залах корпусів 1 і 2 
архіву досліджували архівні документи 146 користувач (1061 відвідувань) 
 

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

На адресу керівництва облдержадміністрації підготовлено заявку про 
планування видатків на фінансування у 2013 році Програми розвитку архівної 
справи у Запорізькій області на 2013-2015 роки»; підготовлено та затверджено 
План організації виконання рішення Запорізької обласної ради від 22.11.2012 
№ 14. 
 

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               
І кварталу 2013 року здійснювались заходи відповідно до планових завдань.  
 

ВИКОНАНО 
 

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 

ВИКОНАНО 

http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=250:2013-01-04-08-00-57
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правоохоронними органами, оборонної роботи та з питань запобігання та 
протидії корупції та відділу та відділу кадрової роботи апарату 
облдержадміністрації надано інформації у листі від 20.03.2013 № 01-04/153. 
 

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 18.03.2013 № 01-04/204. 
 

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 15.01.2013 № 01-04/56 
 

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 
Головному управлінню економіки облдержадміністрації від 25.03.2013                  
№ 01-04/219. 
 

ВИКОНАНО 

9. Виконання звернень громадян Протягом І кварталу 2013 року до Державного архіву Запорізької області 
надійшло звернень від громадян України, іноземних громадян та юридичних 
осіб – 979, з них від інвалідів – 5, пенсіонерів – 118. На особистому прийомі 
було прийнято 267 осіб. 
 

ВИКОНАНО 

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

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 30.03.2011             
№ 111 «Про моніторинг реалізації державної регуляторної політики в 
Запорізькій області» підготовлено та направлено інформацію Головному 
управлінню економіки облдержадміністрації від 09.01.2013 № 01-04/51. 
 

ВИКОНАНО 

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

1. Засідання колегії Державного 
архіву Запорізької області 

У І кварталі 2013 року проведено два засідання колегії, на яких  розглянуто усі 
заплановані питання. 

ВИКОНАНО 
 



 
1 2 3 4 

 

4 

2. Засідання експертно-перевірної 
комісії Державного архіву 
Запорізької області 

Протягом І кварталу 2013 року проведено 6 засідань експертно-перевірної 
комісії Державного архіву Запорізької області, на яких підведено підсумки 
роботи ЕПК за 2012 рік та визначені завдання на 2013 рік, заслухано 
представників 3 установ та завідувача сектором з питань архівної справи 
Розівської райдержадміністрації про стан упорядкування та забезпечення 
збереженості документів, погоджено 6 інструкцій з діловодства, 5 положень 
про експертні комісії, 12 положень про архівні підрозділи, 21 номенклатуру 
справ, 46 актів про вилучення для знищення документів на 79 тис. справ та        
4 пакування, схвалено 113 описів на 4508 справ постійного зберігання та 
погоджено 84 описи на 3783 справи з особового складу, представлені             
158 установами-джерелами формування Національного архівного фонду. 
Погоджено 2 інструкції з діловодства, 2 положення про експертні комісії,          
2 положення про архівні підрозділи, 7 номенклатур справ, 13 актів про 
вилучення для знищення документів на 6,7 тис. справ, 6 описів справ 
постійного зберігання в установі (до ліквідації) на 62 справи, 8 описів на        
216 справ з особового складу, представлені 23 іншими установами. Довідки 
перевірок та рішення експертно-перевірної комісії направлені керівникам 
установ. 
 

ВИКОНАНО 
 
 

3. Засідання Науково-методичної 
ради Державного архіву 
Запорізької області 

У І кварталі 2013 року проведено 2 засідання Науково-методичної ради, на 
яких розглянуто План роботи Науково-методичної ради Державного архіву 
Запорізької області на 2013 рік, План тематичного короткострокового 
семінару: «Робота сучасних архівів в умовах діючої нормативно-методичної 
бази» для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад міст 
обласного значення та трудових архівів, розділ Путівника по фондах 
Державного архіву Запорізької області: «Постачальні, збутові організації» та   
Примірну номенклатуру справ сільської, селищної ради. 
 

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: 
«Робота сучасних архівів в умовах 
діючої нормативно-методичної 
бази» для працівників архівних 

19.02.2013 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 

ВИКОНАНО 
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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 

короткостроковий семінар на тему: «Робота сучасних архівів в умовах діючої 
нормативно-методичної бази». У заході взяв участь 41 працівник архівних 
установ області. 

ІV. Організаційно-масові заходи 

1. Проведення комплексної 
перевірки роботи архівного 
відділу Новомиколаївської  
райдержадміністрації 
 

Протягом кварталу проведено комплексні перевірки роботи архівних відділів 
Новомиколаївської та Розівської райдержадміністрацій. Довідки про 
результати перевірок було направлено сектору контролю облдержадміністрації, 
головам райдержадміністрацій  

ВИКОНАНО  
 

2. Проведення комплексних перевірок 
роботи служб діловодства, 
експертних  комісій та архівних 
підрозділів (архівів) в Управлінні 
державної служби Головного 
управління державної служби 
України в Запорізькій області, КУ 
«Обласний лікарсько-
фізкультурний диспансер», КЗ 
«Запорізький обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді», Запорізькій 
обласній раді профспілок, 
Запорізькому  обласному 
територіальному  відділенні 
Антимонопольного комітету 
України,  КЗ «Запорізький обласний 
центр туризму і краєзнавства 
учнівської молоді», Запорізькій 
обласній організації Національної 
спілки художників України 
Проведення тематичних перевірок 

Протягом І кварталу 2013 року проведено 7 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. 
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про виключення зі списку 
юридичних осіб - джерел 
формування НАФ, які передають 
документи до Державного архіву 
Запорізької області, Інституту 
механізації тваринництва, 
Запорізької  обласної державної 
хлібної інспекції,  щодо 
забезпечення збереженості 
документів НАФ у КУ «Запорізька 
обласна  клінічна дитяча лікарня», 
контрольних  перевірок виконання 
рішень ЕПК від 22.06.2012 «Про 
забезпечення збереженості 
документів в управлінні зовнішніх 
зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності Запорізької 
облдержадміністрації»,    від 
20.04.2012 «Про забезпечення 
збереженості документів у 
Головному управлінні економіки 
Запорізької облдержадміністрації» 
та тематичних перевірок наявності, 
стану та руху документів 
Національного архівного фонду в 
Головному управлінні Пенсійного 
фонду України в Запорізькій 
області, Департаменті соціального 
захисту населення Запорізької 
облдержадміністрації, Запорізькій 
обласній організації Українського 
товариства сліпих, Запорізькій 
обласній організації професійної 
спілки працівників 
радіоелектроніки і 
машинобудування України, КЗ 
«Запорізька обласна філармонія» 

Проведено 2 тематичні перевірки з питань  виключення зі списку юридичних осіб-
джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи до 
Державного архіву  Запорізької області, Інституту механізації тваринництва, 
Запорізької  обласної державної хлібної інспекції. Довідки перевірок  розглянуто 
на засіданні  експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області 
25.01.2013 та прийняті відповідні рішення. 
Проведено 1 тематичну перевірку щодо забезпечення збереженості документів 
Національного архівного фонду та 2 контрольних  перевірки виконання рішень 
ЕПК від 20.04.2012, від 22.06.2012. За результатами перевірок складено довідки, 
які розглянуто на засіданнях експертно-перевірної комісії Державного архіву 
Запорізької області 22.02.2013, 22.03.2013, 29.03.2013. Довідки  перевірок та 
рішення експертно-перевірної комісії направлені керівникам  установ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведено 5 тематичних перевірок щодо наявності, стану та руху документів 
Національного архівного фонду, за результатами яких складено довідки. 
 

 
Директор               О.С. Тедєєв 
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