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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 
інформації для задоволення 
наукових, соціальних і культурних 

Державним архівом Запорізької області у ІІ кварталі 2013 року здійснювалися 
такі заходи: до пам’ятних дат подій Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. 
проведено виявлення документів та фотоматеріалів для пошуково-видавничого 
агентства «Книга Пам’яті України» до річниці визволення України від 

ВИКОНАНО 
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2 

потреб громадян 
 

німецько-фашистських загарбників та Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941-1945 рр. для опублікування у наступному томі книги; на сайті держархіву 
Запорізької області розміщені виставки документів: "Запоріжжя. Рік після 
Перемоги" 
(http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=296
%3Aq---q&lang=uk); «Легенда прикордонних військ Микита Карацупа» про 
Героя Радянського Союзу полковника Микиту Федоровича Карацупу, 
уродженця Запорізької області 
(http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=300
%3A95-&lang=uk); до дня початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. у 
читальному залі Державного архіву Запорізької області відкрита книжкова 
виставка “Запоріжці та Запорізький край у роки Великої Вітчизняної війни”; у 
читальних залах корпусів 1 і 2 архіву досліджували архівні документи 109 
користувачів. 

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

Реалізація Програми розвитку архівної справи у Запорізькій області                 
на 2013-2015 роки здійснюється згідно із затвердженим Планом організації 
виконання рішення Запорізької обласної ради від 22.11.2012 № 14 щодо 
затвердження Програми. 
 

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               
ІІ 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»  постійно вживаються заходи, 
спрямованих на активізацію боротьби з корупцією. Протягом ІІ кварталу 2013 
року звернень фізичних та юридичних осіб щодо фактів корупції серед 
працівників Державного архіву Запорізької області не надходило; посадові 
особи архіву до відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, 
пов’язані з корупцією, не притягалися. Ця інформація надана у листі від 
17.06.2013 № 01-04/437 до відділу взаємодії з правоохоронними органами, 
оборонної роботи та з питань запобігання та протидії корупції та відділу 
кадрової роботи апарату облдержадміністрації.  

ВИКОНАНО 

http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=296%3Aq---q&lang=uk
http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=296%3Aq---q&lang=uk
http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=300%3A95-&lang=uk
http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=300%3A95-&lang=uk
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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 і дорученнями Президента України» в Державному архіві 
Запорізької області забезпечувався контроль питання щодо налагодження 
чіткої системи навчання та підвищення кваліфікації державних службовців; 
формування, ведення та зберігання особових справ державних службовців; 
передплачуються періодичні видання «Праця і зарплата», бухгалтерська газета 
«Все про бухгалтерський облік»; проводяться консультації з працівниками 
Державного архіву Запорізької області щодо правил оформлення кадрових 
документів (заяв, Декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру, службових та доповідних записок, автобіографій та ін.). 
Проводяться роз’яснення трудових прав працівників згідно з Конституцією 
України, КЗППУ та іншими нормативно-правовими документами у сфері 
трудових відносин. Відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації 
надано інформацію про виконання вищезгаданого розпорядження голови 
облдержадміністрації в листі від 14.06.2013 № 01-04/424. 
 

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 12.04.2013 № 01-04/278. 
 

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 
19.06.2013 № 01-04/443. 
 

ВИКОНАНО 

9. Виконання звернень громадян Протягом ІІ кварталу 2013 року до Державного архіву Запорізької області 
надійшло звернень від громадян України, іноземних громадян та юридичних 
осіб – 841, з них від інвалідів – 3, пенсіонерів – 66. На особистому прийомі 
було прийнято 214 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 Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації від 10.04.2013                
№ 01-04/269. 
 

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

1. Засідання колегії Державного 
архіву Запорізької області 

У ІІ кварталі 2013 року 24.04.2013 та 22.05.2013 проведено  засідання колегії 
Державного архіву, на яких  розглянуто 9 запланованих питань та винесено 
відповідні рішення. 

ВИКОНАНО 
 

2. Засідання експертно-перевірної 
комісії Державного архіву 
Запорізької області 

Протягом ІІ кварталу 2013 року проведено 6 засідань експертно-перевірної 
комісії Державного архіву Запорізької області, в тому числі виїзне засідання в 
Пологівському районі, на яких заслухано представників 4 установ, начальника 
архівного відділу Пологівської райдержадміністрації та трудового архіву 
сільради про стан упорядкування, забезпечення збереженості документів та 
роботу експертних комісій; погоджено 1 стандарт, 5 інструкцій з діловодства, 5 
положень про експертні комісії, 8 положень про архівні підрозділи, 14 
номенклатур справ, 24 акти про вилучення для знищення документів на 95,5 
тис. справ та 1528 пакувань, схвалено 186 описів на 5004 справи постійного 
зберігання та погоджено 131 опис на 9768 справ з особового складу, 
представлені 159 установами-джерелами формування Національного архівного 
фонду. Погоджено 2 інструкції з діловодства,  3 номенклатури справ, 6 актів 
про вилучення для знищення документів на 15,6 тис. справ, 4 описи справ 
тривалого зберігання на 116 справ, 4 описи на 111 справ з особового складу, 
представлені 10 іншими установами. Довідки перевірок та рішення комісії 
направлені керівникам установ. 
 

ВИКОНАНО 
 
 

3. Засідання Науково-методичної 
ради Державного архіву 
Запорізької області 

У ІІ кварталі 2013 року проведено 3 засідання Науково-методичної ради, на 
яких розглянуто план семінару з питань організації діловодства і архівної 
справи для працівників діловодних служб і архівних підрозділів установ, 
організацій, підприємств-джерел формування Національного архівного фонду 
України у зоні комплектування Державного архіву Запорізької області, 
історичну довідку про зміни адміністративно-територіального устрою на 
Запоріжжі у 1770-2013 рр., чотири розділи Путівника по фондах Державного 
архіву Запорізької області: «Органи державної влади та управління, місцевого 
самоврядування», «Заготівельні організації», «Державні органи у справах 
національностей, міграції та релігійних культів», «Промислова і споживча 
кооперація», про висунення на республіканський конкурс науково-методичних 
та науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, 
археографії за 2012 рік науково-довідкового документального видання 
«Запорізький архів. З історії міста Олександрівська: збірник документів», 
підготовленого працівниками Державного архіву. 
 

ВИКОНАНО 

4. Проведення нарад у керівника  
 

Щотижнево проводилися наради у директора та заступника директора з 
актуальних питань діяльності Державного архіву, про актуальні питання 

ВИКОНАНО 
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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. 
 

5. Проведення семінару для 
працівників діловодних служб і 
архівних підрозділів підприємств, 
установ та організацій – джерел 
формування Національного 
архівного фонду у зоні 
комплектування Державного 
архіву Запорізької області 

11.06.2013 Державним  архівом Запорізької області проведений семінар з 
питань організації діловодства і архівної справи для 
працівників діловодних служб та архівних підрозділів підприємств, установ  та 
 організацій - джерел формування Національного архівного фонду у зоні 
комплектування Державного архіву Запорізької області, в якому взяли участь 
45 слухачів. 

ВИКОНАНО 

ІV. Організаційно-масові заходи 

1. Проведення комплексної 
перевірки роботи архівного 
відділу Пологівської  
райдержадміністрації 
 

Протягом кварталу проведена комплексна перевірка роботи архівного відділу 
Пологівської райдержадміністрації та дві контрольні перевірки архівних 
відділів Бердянської райдержадміністрації та Запорізької міської ради. Довідки 
про результати перевірок було направлено сектору контролю 
облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, Запорізькому міському 
голові. 
 

ВИКОНАНО  
 

2. Проведення комплексних 
перевірок роботи служб 
діловодства, експертних  комісій 
та архівних підрозділів (архівів) у 
ПАТ «Електрометалургійний 
завод «Дніпроспецсталь» імені 
А.М. Кузьміна», ПАТ 
«Запорізький сталепрокатний 
завод»,  КУ «Запорізький 
обласний протитуберкульозний 
клінічний диспансер», ДП 
«Науково-виробничий центр 
стандартизації, метрології та 
сертифікації»,  ПрАТ «Третій 
експедиційний загін підводних та 
гідротехнічних робіт»,  
Запорізькій обласній організації 
Національної спілки журналістів 

Протягом ІІ кварталу 2013 року проведено 9 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. 
 
Позапланово проведено 2 тематичні перевірки з питань  виключення зі списку 
юридичних осіб-джерел формування Національного архівного фонду, які 
передають документи до Державного архіву  Запорізької області, відділу у 
справах національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації, ТДВ 
«Запоріжжясортнасіннєовоч». Довідки перевірок  розглянуто на засіданнях  
експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області 31.05.2013 
та 21.06.2013 і  прийняті відповідні рішення. 
Позапланово проведено 5 перевірок про проведення експертизи цінності 
документів з метою виявлення документів Національного архівного фонду. За 
результатами перевірок складені довідки, які розглянуто на засіданнях  
експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області 26.04.2013,  
31.05.2013, 05.06.2013, 21.06.2013 та прийняті відповідні рішення. 
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України,   КП «Науково-
виробничий комплекс «Іскра», КУ 
«Запорізька обласна клінічна 
лікарня»,  Запорізькому обласному  
краєзнавчому музеї 
 
Проведення контрольної   
перевірки виконання рішення  
ЕПК від 09.11.2012 «Про 
забезпечення збереженості 
документів у Запорізькій  обласній  
спілці споживчих товариств» та 
тематичних перевірок наявності, 
стану та руху документів 
Національного архівного фонду в 
ПАТ «Страхова компанія 
«Оранта-Січ», Запорізькій 
обласній організації професійної 
спілки працівників державних 
установ України, Запорізькій 
обласній організації професійної 
спілки працівників 
машинобудівників та 
приладобудівників України, 
Запорізькому  обласному  
управлінні лісового та 
мисливського господарства, 
Запорізькому  обласному  центрі 
зайнятості, приватному   
Запорізькому   обласному 
акціонерному  товаристві по 
туризму та екскурсіях 
«Запоріжтурист»  
 

Проведено 1 контрольну  перевірку виконання рішення ЕПК від  09.11.2012 
«Про забезпечення збереженості документів у Запорізькій  обласній  спілці 
споживчих товариств». За результатами перевірки складено довідку, яку 
розглянуто на засіданні експертно-перевірної комісії Державного архіву 
Запорізької області 31.05.2013 та прийнято відповідне рішення. Довідку 
перевірки та рішення експертно-перевірної комісії направлено  керівнику  
установи.  
 
Проведено 6 тематичних перевірок щодо наявності, стану та руху документів 
Національного архівного фонду, за результатами яких складено довідки. 
 

 
Директор               О.С. Тедєєв 
 

Білець 62 21 91 


