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№№ 
з/п 

Зміст пункту плану Заходи, які здійснені на його виконання  
та конкретний результат 

Стан виконання 
заходу (у разі 

перенесення або 
невиконання 

заходу указати з 
яких причин) 

1 2 3 4 
 
 

 
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 



 
1 2 3 4 
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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 ІІ кварталі 2016 року здійснювалися 
такі заходи. 
Протягом звітного періоду відбувалося висвітлення у ЗМІ та на офіційному 
сайті архіву найважливіших заходів з пріоритетних питань діяльності та роботи 
з громадськістю; розміщення інформації, спрямованої на всебічну підтримку та 
розвиток української ідентичності, проводилися тематичні виставки. 
 08 квітня о 21:15 на телеканалі ТВ-5 відбувся показ фільму з 
документального циклу «Легенди. Будинок немовлят. Остання колискова», 
який висвітлює один із найтрагічніших етапів в історії Запорізького краю – 
голодні 1932 – 1933 роки на прикладі Будинку немовлят, який базувався на 
тодішній вулиці Рози Люксембург м. Запоріжжя. За півтора року в дитячому 
будинку загинули більше семиста (700) дітей віком від 1-го дня до 4-х років. 
Фільм оснований на унікальних архівних документах та розповідях родичів 
свідків тих страшних подій. Напередодні в кіноконцертному залі ім. Довженка 
відбулась допрем`єрна демонстрація стрічки. 
 Анонс фільму на офіційному сайті телекомпанії: 
http://tv5.zp.ua/news/14849/Zaporiz'kij-telekanal-prezentue-dokumental'nij-fil'm-pro-
tragichni-podii-u-Budinku-nemovlyat-chasiv-Golodomoru. 
 До Дня Перемоги 9 Травня в Державному архіві Запорізької області були 
відкриті  книжково-документальні виставки:  
 «9 Травня – День Перемоги у ІІ Світовій війні» (книжкова); 
 «Поезія горя та сліз (фольклор періоду ІІ Світової війни)» 
(документальна). 
 10 травня о 21-25 на запорізькому телеканалі «Запоріжжя» в ефірі 
програми «Як це було» (журналіст О. Ларіонова) вийшла тематична передача, 
присвячена подіям ІІ Світової війни, де були представлені документи 
Державного архіву Запорізької області та надано інтерв'ю. 
 13 червня у Державному архіві Запорізької області була відкрита 
виставка архівних документів з фондів Державного архіву Запорізької області 
та Центрального державного науково-технічного архіву України «До 60-річчя 
відновлення Запорізького титаномагнієвого комбінату та 60-річчя ДП «УНДП 
Інститут титану», яка також розміщена на офіційному веб-сайті архіву: 
http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=570%
3A22-&lang=ua. 
 16 червня до 20-річчя прийняття Конституції України у читальному залі 
архіву була відкрита виставка «День Конституції України. Історична подія, що 
стала ключовим етапом державотворення». 
 

ВИКОНАНО 
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3. Реалізація заходів Програми 
розвитку архівної справи у 
Запорізькій області на 2016-2018 
роки 

Відповідно до Програми розвитку архівної справи у Запорізькій області на 2016 
– 2018 роки, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 
27.08.2015 № 9, враховуючи рішення ради від 31.03.2016 № 23 «Про внесення 
змін і доповнень до рішення обласної ради від 28.01.2016 № 10 «Про обласний 
бюджет на 2016 рік», Державному архіву Запорізької області  виділено  
субвенцію з  обласного бюджету державному бюджету в сумі 954000 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 26.09.2014 № 58 «Про затвердження Програми 
здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного 
архівного фонду архівними установами Запорізької області на 2015-2019 роки» 
структурними підрозділами архіву та архівними відділами 
райдержадміністрацій та міських рад протягом ІІ кварталу 2016 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 19.04.2016              
№ 171 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог 
Закону України «Про запобігання корупції» та здійснення антикорупційних дій 
в Запорізькій області на 2016-2017 роки» відділу взаємодії з правоохоронними 
органами, оборонної роботи та з питань запобігання та протидії корупції та 
відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації надано інформації у 
листі від 10.06.2016 № 01-04/0185. 

ВИКОНАНО 

6. 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 
23.06.2016 № 01-04/0380. 

ВИКОНАНО 

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

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 11.03.2015                  
№ 78 «Про План заходів щодо реалізації державної регуляторної політики в 
Запорізькій області» підготовлено та направлено інформацію Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації від 08.04.2016                            
№ 01-04/0253. 

ВИКОНАНО 

8. Виконання звернень громадян Протягом ІІ кварталу 2016 року до Державного архіву Запорізької області 
надійшло звернень від громадян України, іноземних громадян та юридичних 
осіб – 901. На особистому прийомі було прийнято 192 особи. 

ВИКОНАНО 

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

 
1. Засідання колегії Державного 

архіву Запорізької області 
У ІІ кварталі 2016 року проведено три засідання колегії, на яких розглянуто         
10 питань. 

ВИКОНАНО 
 



 
1 2 3 4 
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2. Засідання експертно-перевірної 
комісії Державного архіву 
Запорізької області 

Протягом ІІ кварталу 2016 року проведено 3 засідання експертно-перевірної 
комісії Державного архіву Запорізької області, на яких розглянуто питання про 
стан підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення 
збереженості документів у Комунальній установі «Запорізька обласна клінічна 
дитяча лікарня» Запорізької обласної ради та у Приватному акціонерному 
товаристві «Запорізький електровозоремонтний завод»; про якість документів, 
поданих на розгляд ЕПК Державного архіву Запорізької області архівним 
відділом Мелітопольської міської ради за 2014-травень 2016 рр., про 
проведення експертизи цінності документів з метою виявлення документів 
Національного архівного фонду в Головному управлінні Держпраці у 
Запорізькій області; про виключення зі списку юридичних осіб – джерел 
формування Національного архівного фонду, які не передають документи до 
Державного архіву Запорізької області, Відкритого акціонерного товариства 
«Український науково-дослідний інститут силової електроніки 
«Перетворювач» та Товариства з додатковою відповідальністю 
«Запоріжбудтранс», про виключення зі списку юридичних осіб – джерел 
формування НАФ, які передають документи до архівного відділу 
Гуляйпільської районної державної адміністрації, Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Приютне». 
Розглянуто та погоджено 3 інструкції з діловодства, 1 положення про службу 
діловодства, 9 положень про експертні комісії, 29 номенклатур справ, 51 акт 
про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного 
архівного фонду, на 212612 справ, схвалено 205 описів на 6445 справ 
постійного зберігання, 3 описи фотодокументів на 46 од. обл. та погоджено 188 
описів на 6029 справ з кадрових питань (особового складу), 56 описів на 557 
справ тимчасового зберігання, подані 166 установами-джерелами формування 
Національного архівного фонду. Погоджено 1 положення про експертну 
комісію, 2 номенклатури справ, 7 актів про вилучення для знищення 
документів на 22327  справ,  7 описів на 826 справ з  кадрових питань 
(особового складу), подані 4 установами, в діяльності яких не утворюються 
документи Національного архівного фонду. 

ВИКОНАНО 
 
 

3. Засідання Науково-методичної 
ради Державного архіву 
Запорізької області 

У ІІ кварталі 2016 року проведено 2 засідання Науково-методичної ради, на 
яких розглянуто 5 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 
стану виконання документів, про виконання звернень громадян, в тому числі 
запитів соціально-правового характеру тощо. 

ВИКОНАНО 
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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 
 

 Проведення 
семінару 
перенесено на ІV 
квартал 2016 р. у 
зв’язку 
реорганізацією, 
ліквідацією ряду  
організацій -
джерел 
формування НАФ 

ІV. Організаційно-масові заходи 
1. Проведення комплексних 

перевірок роботи архівного 
відділу Запорізької  
райдержадміністрації, сектору з 
питань архівної справи Розівської 
райдержадміністрації  
 

Протягом ІІ кварталу 2016 року проведено комплексні перевірки роботи 
архівного відділу Запорізької  райдержадміністрації, сектору з питань архівної 
справи Розівської райдержадміністрації. Питання про результати перевіряння 
розглянуті на засіданнях колегії Державного архіву Запорізької області у травні 
та червні 2016 року. 
 
 

ВИКОНАНО 

 Проведення тематичної перевірки 
щодо якості документів, поданих 
на розгляд ЕПК Державного 
архіву Запорізької області 
архівним відділом 
Мелітопольської міської ради за 
2014-2015 рр. 
 

Протягом ІІ кварталу 2016 року проведено тематичну перевірку щодо якості 
документів, поданих на розгляд ЕПК Державного архіву Запорізької області 
архівним відділом Мелітопольської міської ради за 2014-2016 рр. Питання 
розглянуте на засіданні ЕПК Державного архіву Запорізької області 
20.05.2016 р. 

 

2. Проведення комплексних 
перевірок роботи служб 
діловодства, експертних комісій та 
архівних підрозділів (архівів) у 
ВАТ «Запоріжжяобленерго», ДП 
«Запорізьке машинобудівне 
конструкторське бюро «Прогрес» 
імені академіка О.Г.Івченка», 
Управлінні капітального 
будівництва Запорізької обласної 
державної адміністрації, ЗДП 
«Кремнійполімер», КЗ 
«Запорізький академічний 
обласний театр юного глядача» 
Запорізької обласної ради, 

Протягом ІІ кварталу 2016 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  
 
 
 
 
 
 



 
1 2 3 4 

 

6 

Департаменті соціального захисту 
населення Запорізької обласної 
державної адміністрації, 
Запорізькому обласному центрі 
зайнятості, Запорізькій  обласній 
організації професійної спілки 
працівників хімічних та 
нафтохімічних галузей 
промисловості України. 

 Проведення тематичних  перевірок 
щодо стану підготовки документів 
до архівного зберігання та 
забезпечення їх збереженості у КУ 
«Запорізька обласна клінічна 
дитяча лікарня» Запорізької 
обласної ради, ПрАТ «Запорізький 
електровозо-ремонтний завод» та 
перевірок наявності, стану та руху 
документів Національного 
архівного фонду у Державному 
науково-дослідному та 
проектному інституті титану, КЗ  
«Запорізький академічний 
обласний український музично-
драматичний     театр          імені     
В.Г. Магара»  Запорізької обласної 
ради, КЗ «Запорізький 
академічний обласний театр 
юного глядача» Запорізької 
обласної ради, Державному 
закладі «Запорізька медична 
академія післядипломної освіти» 

Проведено 2 тематичні  перевірки щодо стану підготовки документів до 
архівного зберігання та забезпечення збереженості документів у КУ «Запорізька 
обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради, ПрАТ 
«Запорізький електровозоремонтний завод». За результатами перевірок 
складено довідки, які розглянуто на засіданнях експертно-перевірної комісії 
Державного архіву Запорізької області 15.04.2016, 20.05.2016, та прийнято 
відповідні рішення. Рішення експертно-перевірної комісії направлено 
керівникам організацій.  
Позапланово проведено 3 тематичні перевірки щодо проведення експертизи 
цінності документів з метою виявлення документів Національного архівного 
фонду в Головному управлінні Держпраці у Запорізькій області; про 
виключення зі списку юридичних осіб – джерел формування Національного 
архівного фонду, які не передають документи до Державного архіву Запорізької 
області, Відкритого акціонерного товариства «Український науково-дослідний 
інститут силової електроніки «Перетворювач» та Товариства з додатковою 
відповідальністю «Запоріжбудтранс». За результатами перевірок складено 
довідки, які розглянуто на засіданнях експертно-перевірної комісії Державного 
архіву Запорізької області 20.05.2016 та 17.06.2016, і прийнято відповідні 
рішення. Рішення експертно-перевірної комісії направлено керівникам установ.  
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» проведено 4 тематичні перевірки 
щодо наявності, стану та руху документів Національного архівного фонду, за 
результатами яких складено довідки. 
 

 

 
 
Заступник директора           О. Л. Ядловська 
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