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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 ІІІ кварталі 2013 року здійснювалися 
такі заходи:  

ВИКОНАНО 
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інформації для задоволення 
наукових, соціальних і культурних 
потреб громадян 
 

до 1025-ї річниці Хрещення Київської Русі 26 липня на офіційному сайті архіву 
розміщено статтю про історію спорудження церкви Святого Миколая 
м. Олександрівська до її знесення у 1932 році. «З історії церкви Святого 
Миколая м. Олександрівська». Архівні матеріали надають змогу задовольнити 
інтелектуальний інтерес до одного з центральних аспектів людського досвіду – 
релігії та духовного життя. 
 
До річниці Незалежності України 21 серпня у Центрі перепідготовки і 
підвищення кваліфікації кадрів відбулася веб-конференція з нагоди 22-річчя 
проголошення Незалежності України, в якій взяла участь заступник директора 
Державного архіву Запорізької області Пилявська О.Л.; 23 серпня на виконання 
п. 13 Плану заходів з підготовки та відзначення 22-ї річниці незалежності 
України, затвердженого розпорядженням голови Запорізької 
облдержадміністрації від 27.05.2013 № 244 в держархіві Запорізької області 
було проведено єдиний день інформування колективу архіву з нагоди 22-ї 
річниці незалежності України. День інформування було проведено у контексті 
висвітлення системної роботи органів державної влади та місцевого 
самоврядування по реалізації соціальних ініціатив Президента України; 
23 серпня  у читальному залі корпусу 1 та на офіційному веб-сайті Державного 
архіву Запорізької області була розміщена виставка архівних документів, 
присвячена Дню незалежності України: «Проголошення незалежності України 
як визначний крок на шляху до самовизначення українського народу». 
 
До Дня партизанської слави на офіційному сайті архіву експонується он-
лайнова виставка 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); 
 
До Дня ветерана он-лайнову на офіційному сайті архіву розміщено виставку 
архівних документів і матеріалів про ветеранів праці – керівників Державного 
архіву Запорізької області 
(http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=344
%3A2013-09-27-11-43-01&lang=uk). 
 

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, Департаменту фінансів 
облдержадміністрації надано пропозицію виділити кошти з обласного бюджету 
у сумі 27160 грн. 

ВИКОНАНО 
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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 
ІІІ кварталу 2013 року здійснювались заходи відповідно до планових завдань. 
Державним архівом  Запорізької області перевірено 5235 справ по 65 фондах, 
638 справ, які зберігаються в 7 установах – джерелах формування НАФ; 
архівними відділами райдержадміністрацій перевірено 17095 справ по 132 
фондах, які зберігаються в архівних відділах, 4207 справ, які зберігаються в 58 
установах – джерелах формування НАФ; архівними відділами міськрад 
перевірено 2140 справ по 24 фондах, які зберігаються в архівних відділах, 2774 
справи, які зберігаються в 15 установах – джерелах формування НАФ. 
 

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, 
спрямовані  на активізацію боротьби з корупцією. У ІІІ кварталі 2013 року були 
переглянуті Положення про структурні підрозділи та посадові інструкції 
працівників Державного архіву Запорізької області. Прийняття Присяги, 
присвоєння чергових рангів державним службовцям, встановлення надбавок за 
вислугу років здійснюється відповідно до чинного законодавства. Протягом ІІІ 
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 27.09.2013 № 01-04/691до відділу взаємодії з правоохоронними 
органами, оборонної роботи та з питань запобігання та протидії корупції та 
відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації.  
 

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 і дорученнями Президента України» в Державному архіві 
Запорізької області забезпечувався контроль питання щодо налагодження 
чіткої системи навчання та підвищення кваліфікації державних службовців; 
станом на 20.09.2013 підвищили кваліфікацію 5 державних службовців. 
Постійно проводиться формування, ведення та зберігання особових справ 

ВИКОНАНО 
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державних службовців відповідно до Порядку ведення 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. 17.07.2013 відбулось 
засідання колегії Державного архіву Запорізької області. За результатами 
підготовленої Довідки про виконання актів і доручень Президента України та 
КМУ з питань реалізації державної кадрової політики та про стан роботи з 
кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів за I півріччя 
2013 року, прийняте відповідне рішення за № 6. Відділу кадрової роботи 
апарату облдержадміністрації надано інформацію про виконання 
вищезгаданого розпорядження голови облдержадміністрації в листі від 
17.09.2013 № 01-04/605. 

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 12.07.2013 № 01-04/502. 
 

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 
23.09.2013 № 01-04/672. 
 

ВИКОНАНО 

9. Виконання звернень громадян Протягом ІІІ кварталу 2013 року до Державного архіву Запорізької області 
надійшло звернень від громадян України, іноземних громадян та юридичних 
осіб – 876, з них від інвалідів – 8, пенсіонерів – 138. На особистому прийомі 
було прийнято 186 осіб.  
12.09.2013 керівництвом Державного архіву Запорізької області проведений 
виїзний особистий прийом громадян у м. Мелітополі.  
 

ВИКОНАНО 

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

Підготовлено та направлено інформацію Департаменту економічного розвитку 
і торгівлі облдержадміністрації щодо перегляду регуляторних актів від 
01.07.2013 № 01-23/467. 
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ІІІ.  Засідання колегій, наради, семінар-наради структурного підрозділу 

 
1. Засідання колегії Державного 

архіву області 
 

У ІІІ кварталі 2013 року проведено 1 засідання колегії, на якому розглянуті такі 
питання:  про план роботи Державного архіву Запорізької області на ІІІ квартал 
2013 року; про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за 
І півріччя 2013 року; про підсумки роботи архівних відділів 
райдержадміністрацій та міськрад за І півріччя 2013 року; про підсумки роботи 
Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за І півріччя 
2013 року; про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету 
Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан 
роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у 
Державному архіві Запорізької області за І півріччя 2013 року; стан 
виконавської дисципліни та контрольної діяльності у Державному архіві 
Запорізької області за І півріччя 2013 року. 
 

ВИКОНАНО 
 
 

2. Засідання експертно-перевірної 
комісії Державного архіву 

Протягом ІІІ кварталу 2013 року проведено 4 засідання експертно-перевірної 
комісії Державного архіву Запорізької області, на яких погоджено 4 інструкції 
з діловодства, 8 положень про експертні комісії, 7 положень про архівні 
підрозділи, 7 номенклатур справ, 14 актів про вилучення для знищення на 49,6 
тис. справ, схвалено 142 описи на 11,5 тис. справ постійного зберігання та 
погоджено 109 описів на 6,4 тис. справ з особового складу, представлені 82 
установами-джерелами формування Національного архівного фонду. 
Погоджено  одне положення про експертну комісію, 15 номенклатур справ, акт 
про вилучення для знищення на 199 справ, 3 описи на 743 справи з особового 
складу, представлені 3 іншими установами.  
 

ВИКОНАНО 
 
 

3. Засідання Науково-методичної 
ради Державного архіву 
Запорізької області 

У ІІІ кварталі 2013 року проведено 1 засідання Науково-методичної ради, на 

якому розглянуто Положення про Науково-методичну раду Державного архіву 

Запорізької області; розділи путівника по фондах Державного архіву 

Запорізької області: «Профспілкові організації», «Фонди особового 

походження»; методичні рекомендації: «Реєстрація звернень фізичних та 

юридичних осіб в архівних установах області», «Організація роботи 

експертних комісій архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад». 
 

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 

ВИКОНАНО 
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контрольної діяльності, про виконання звернень громадян, в тому числі запитів 
соціально-правового характеру тощо. 
 

ІV. Організаційно-масові заходи 

1. Проведення комплексної 
перевірки роботи архівного 
відділу Токмацької 
райдержадміністрації 

Протягом кварталу проведено комплексну перевірку роботи архівного відділу 
Токмацької райдержадміністрації, архівного відділу Мелітопольської 
міськради. Довідку про результати перевірки архівного відділу Токмацької 
райдержадміністрації було направлено сектору контролю Запорізької 
облдержадміністрації та голові  райдержадміністрації. Начальника архівного 
відділу  Мелітопольської міськради заслухано на  засіданні експертно-
перевірної комісії Державного архіву Запорізької області 25.09.2013. Довідку 
та рішення експертно-перевірної комісії направлено секретарю міської ради. 
  

ВИКОНАНО  
 

2. Проведення комплексних 
перевірок роботи служб 
діловодства, експертних  комісій 
та архівних підрозділів (архівів) у 
Головному управлінні 
Держземагенства України у 
Запорізькій області,  
Господарському  суді Запорізької 
області, Запорізькій державній 
сільськогосподарській дослідній 
станції, КУ «Запорізький обласний 
шкірно-венерологічний 
диспансер», ПАТ «Запорізький 
автомобілебудівний завод», 
Національному заповіднику 
«Хортиця», КУ «Запорізький  
обласний художній музей»,   
Запорізькій обласній організації 
професійної спілки працівників 
державних установ України,   
Управлінні Національного банку 
України в Запорізькій області 
 
Проведення тематичної перевірки 
щодо забезпечення збереженості 
документів у Запорізькому 

Протягом ІІІ 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведено 6 тематичних перевірок щодо наявності, стану та руху документів 
Національного архівного фонду, за результатами яких складено довідки. 
 
Позапланово проведено 1 перевірку про проведення експертизи цінності 
документів з метою виявлення документів Національного архівного фонду в 
Запорізькій обласній організації профспілки працівників соціальної сфери. За 
результатами перевірки складено довідку, яку розглянуто на засіданні  
експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області 16.08.2013 
та прийнято рішення про включення Запорізької обласної організації 
профспілки працівників соціальної сфери до списку юридичних осіб-джерел 
формування Національного архівного фонду, які передають документи до 
Державного архіву  Запорізької області. 

ВИКОНАНО  
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відділенні ДП «Державний 
науково-дослідний інститут 
будівельних конструкцій»  та 
тематичних перевірок наявності, 
стану та руху документів 
Національного архівного фонду в 
КУ  «Запорізька обласна клінічна 
лікарня», КУ  «Обласна 
психіатрична  лікарня», КУ  
«Запорізький  обласний  клінічний 
онкологічний диспансер»,  
Запорізькій обласній організації 
професійної спілки працівників 
машинобудування і 
металообробки України, 
Запорізькій обласній організації 
професійної спілки трудящих 
металургійної та гірничодобувної 
промисловості України, 
Запорізькій обласній організації 
професійної спілки працівників 
будівництва і  промисловості  
будівельних матеріалів України  
 

 
Позапланово проведено 4 тематичних перевірки про  виключення зі списку 
юридичних осіб-джерел формування Національного архівного фонду, які 
передають документи до Державного архіву  Запорізької області та 1 
тематичну перевірку про  виключення зі списку юридичних осіб, у діяльності 
яких не утворюються документи НАФ. За результатами перевірок складено 
довідки, які розглянуто на засіданнях експертно-перевірної комісії Державного 
архіву Запорізької області 19.07.2013, 16.08.2013, 25.09.2013 та прийнято 
відповідні рішення. 
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