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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, 
приймання на державне 
зберігання, 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 
приймання на державне зберігання, 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 ІІ кварталі 2014 року здійснювалися 
такі заходи. 

ВИКОНАНО 
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інформації для задоволення 
наукових, соціальних і культурних 
потреб громадян 
 

У читальному залі архіву надавалось сприяння дослідникам: 
КП «Мелітопольський район» Мелітопольської районної ради у підготовці 
фільму, присвяченому історії району, зокрема заселенню населених пунктів, 
розвитку інфраструктури, господарства, освіти, культури, а також відомим 
особистостям. Робочій групі були надані архівні матеріали з історії 
Мелітопольщини для створення експозиції в сільському музеї с. Тихонівка 
Новопилипівської сільради; за тематикою, присвяченою вшануванню пам’яті 
Т.Г.Шевченка на Запоріжжі, зокрема історії школи № 1 ім. Шевченка 
м. Запоріжжя; представнику Токмацького об’єднаного військкомату з 
документами партійних та радянських органів влади за темою: «Народний рух 
опору в Токмацькому районі у роки Великой Вітчизняної війни 1941-1945 рр.». 
Для створення документального фільму до святкових заходів з відзначення 80-ї 
річниці пуску Запорізького коксохімічного заводу (нині ПАТ «Запоріжкокс») 
15 квітня 1934 року креативній знімальній групі «Тіс Тас Тоє» 
ПАТ «Запоріжкокс» були надані фото- та кінодокументи з архівних фондів.  
У святковий день в актовому залі заводоуправління Запоріжкоксу було 
презентовано кадри кінохроніки з історії цього заводу - від 1934 до 2014 року.  
На виконання Плану заходів на 2013 – 2015 роки щодо участі держархіву 
Запорізької області у підготовці та відзначенні 70-ї річниці визволення України 
від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941 – 1945 років 06 травня ц.р. у газеті Запорізької обласної ради та 
облдержадміністрації «Запорізька правда» розміщено статтю «Вулиці 
Запоріжжя імені Героїв», «Відродження культурного життя в Запоріжжі за 
сторінками газети «Червоне Запоріжжя» 1944 – 1945 рр.» (26 червня 2014 р. 
№ 71-72 (23452-23453): 
07 травня ц.р. на сайті Державного архіву Запорізької області було розміщено 
он-лайнову виставку архівних документів «Не заради слави (Герої Радянського 
Союзу – уродженці Запорізького краю)»;  
18 червня ц.р. на адресу Меморіального комплексу «Національний музей 
історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» було направлено 
електронну копію хронологічних довідок найважливіших подій, що 
відбувалися у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років на території 
Запорізької області, для підготовки видання «Україна. Хроніка визволення: 
дослідження, документи, свідчення». 
До 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка 20 травня була підготовлена та 
розміщена в читальному залі держархіву Запорізької області виставка «Ім’я 
Шевченка на Запоріжжі»; виставка он-лайн «Український Кобзар – поет та 
художник Т.Г. Шевченко в серцях запоріжців». 
До 225-річчя від дня народження Йоганна Корніса, засновника Бердянського 
степового лісництва на сайті архіву розміщена виставка он-лайн «Засновник 



 
1 2 3 4 

 

3 

Бердянського степового лісництва Йоганн Корніс». 
До 18-ї річниці Конституції України: 26 червня ц.р. у читальному залі архіву 
була відкрита виставка архівних документів «Конституція – Основний Закон 
України»; 27 червня ц.р. у залі засідань Державного архіву Запорізької області 
відбулося обговорення проекту змін до Конституції України; 27 червня ц.р. у 
залі засідань архіву проведено єдиний день інформування за темою «Мирний 
план Президента України щодо врегулювання ситуації в східних регіонах 
України». 
У читальних залах корпусів 1 і 2 архіву досліджували архівні документи 89 
користувачів (433 відвідування). 
 

3. Реалізація заходів Програми 
розвитку архівної справи у 
Запорізькій області на 2014-2015 
роки 

З метою реалізації у 2014 році Програми розвитку архівної справи у 
Запорізькій області на 2013 – 2015 роки, яка затверджена рішенням Запорізької 
обласної ради від 22.11.2012 № 14 із змінами, Державним архівом Запорізької 
області за ІІ квартал 2014 року взято бюджетних зобов’язань на суму       
356583,00 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               
ІІ кварталу 2014 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 
правоохоронними органами, оборонної роботи та з питань запобігання та 
протидії корупції та відділу та відділу кадрової роботи апарату 
облдержадміністрації надано інформації у листі від 25.06.2014 № 01-04/0378. 
 

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 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 

ВИКОНАНО 
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Державного архіву Запорізької області. 
Відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації надано інформацію про 
виконання вищезгаданого розпорядження голови облдержадміністрації від 
19.06.2014 № 01-04/0359. 
 

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 10.04.2014 № 01-04/0265. 
 

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 
23.06.2014 № 01-04/0368. 
 

ВИКОНАНО 

9. Виконання звернень громадян Протягом ІІ кварталу 2014 року до Державного архіву Запорізької області 
надійшло звернень від громадян України, іноземних громадян та юридичних 
осіб – 750, з них від інвалідів, учасників війни -7, пенсіонерів – 114. На 
особистому прийомі було прийнято 197 осіб. 
 

ВИКОНАНО 

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

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 11.04.2013                  
№ 177 «Про моніторинг реалізації державної регуляторної політики в 
Запорізькій області» підготовлено та направлено інформацію Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації від 24.06.2014                  
№ 01-04/0374. 
 

ВИКОНАНО 

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

1. Засідання колегії Державного 
архіву Запорізької області 

У ІІ кварталі 2014 року проведено два засідання колегії, на яких розглянуто      
11 запланованих питань. 
 

ВИКОНАНО 
 

2. Засідання експертно-перевірної 
комісії Державного архіву 
Запорізької області 

Протягом ІІ кварталу 2014 року проведено 5 засідань експертно-перевірної 
комісії Державного архіву Запорізької області, на яких розглянуті  питання про 
стан підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення 
збереженості документів у Державному вищому навчальному закладі 
«Запорізький національний університет», Запорізькій обласній організації 
профспілки працівників автомобільного і сільськогосподарського 
машинобудування, Службі у справах дітей Запорізької облдержадміністрації, 

ВИКОНАНО 
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КЗ «Запорізький обласний краєзнавчий музей», а також питання  щодо 
формування справ з грифом «Для службового користування» в органах 
Пенсійного фонду України в Запорізькій області, розгляду описів справ 
загального діловодства, кримінальних та цивільних справ, представлених на 
розгляд ЕПК міськрайсудами Запорізькій області, формування справ та 
підготовки описів справ окремих документів служб у справах дітей, розгляду 
експертно-перевірною комісією описів справ управлінь Пенсійного фонду 
України в містах та районах області, стану упорядкування документів 
районних та міських відділів статистики  та передавання їх на державне 
зберігання. Погоджено 9 інструкцій з діловодства, 11 положень про експертні 
комісії, 11 положень про архівні підрозділи, 19 номенклатур справ, 61 акт про 
вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, на 118090 справ, схвалено 10 удосконалених описів справ постійного 
зберігання на 243 справи, також  схвалено 161 опис справ постійного 
зберігання на 6006 справ та погоджено 110 описів справ з особового складу на 
3215 справ, представлені 93 установами-джерелами формування 
Національного архівного фонду. Погоджено 2 положення про експертну 
комісію, 1 положення про архівний підрозділ, 5 номенклатур справ, 7 актів про 
вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, на 20529 справ, 5 описів справ з особового складу на 142 справи, 
представлені 5 установами, в діяльності яких не утворюються документи 
Національного архівного фонду.  
 

3. Засідання Науково-методичної 
ради Державного архіву 
Запорізької області 

У ІІ кварталі 2014 року проведено 3 засідання Науково-методичної ради, на 
яких розглянуто 14 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 
контрольної діяльності, про виконання звернень громадян, в тому числі запитів 
соціально-правового характеру тощо. 

ВИКОНАНО 

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 

12.06.2014 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 Державного 
архіву Запорізької області.  У заході взяли участь 45 осіб. В рамках семінару 
проведено анонімне анкетування щодо  оцінювання організації та проведення 
семінару та надання пропозицій на майбутнє.  

ВИКОНАНО 
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ІV. Організаційно-масові заходи 

1. Проведення комплексних 
перевірок роботи архівних відділів 
Приазовської та Якимівської  
райдержадміністрацій 
 
Проведення контрольної 
перевірки роботи архівного 
відділу Запорізької міської ради 

Протягом кварталу проведено комплексні перевірки роботи архівних відділів 
Приазовської та Якимівської райдержадміністрацій та контрольну перевірку 
роботи архівного відділу Запорізької міської ради. Питання про результати 
перевіряння розглянуті на засіданнях колегії Державного архіву Запорізької 
області у квітні та травні 2014 року. 
 

ВИКОНАНО  
 

2. Проведення комплексних 
перевірок роботи служб 
діловодства, експертних  комісій 
та архівних підрозділів (архівів) у  
ДУ «Запорізька обласна державна 
лабораторія ветеринарної 
медицини», ДП «Український 
державний науково-дослідний 
інститут спеціальних сталей, 
сплавів та феросплавів» 
(УкрНДІспецсталь), КЗ 
«Запорізька обласна універсальна 
наукова бібліотека імені 
О.М.Горького», Головному 
управлінні статистики у 
Запорізькій області, Запорізькій 
обласній організації Національної 
спілки письменників України, 
ПАТ «Запоріжтрансформатор», 
Запорізькій обласній організації 
Українського товариства 
мисливців та рибалок, Державній 
інспекції сільського господарства 
в Запорізькій області, Запорізькій 
обласній організації професійної 
спілки працівників освіти і науки 
України 

Проведення тематичних   
перевірок щодо стану підготовки 

Протягом ІІ кварталу 2014 року проведено 9 комплексних перевірок роботи 
служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів (архівів) 
установ та організацій – джерел формування НАФ Державного архіву 
Запорізької області. За результатами перевірок складено довідки, з якими 
ознайомлені керівники установ та організацій. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведено 4 тематичні  перевірки щодо стану підготовки документів до 
архівного зберігання та забезпечення збереженості документів. За результатами 
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документів до архівного 
зберігання та забезпечення 
збереженості документів у ДВНЗ 
«Запорізький національний 
університет», Запорізькій обласній 
організації професійної спілки 
працівників автомобільного і 
сільськогосподарського 
машинобудування  України, 
Службі у справах дітей 
Запорізької облдержадміністрації, 
КЗ «Запорізький обласний 
краєзнавчий музей» та тематичних 
перевірок наявності, стану та руху 
документів Національного 
архівного фонду в ДП «Запорізьке 
машинобудівне конструкторське 
бюро «Прогрес» імені академіка 
О.Г.Івченка», Запорізькій обласній 
державній телерадіокомпанії, ПАТ 
«Запоріжтрансформатор», КТ 
«Запорізький завод 
високовольтної апаратури – 
Вакатов» і Компанія», Головному 
управлінні Держземагентства у 
Запорізькій області   

 

перевірок складено довідки, які розглянуто на засіданнях експертно-перевірної 
комісії Державного архіву Запорізької області 25.04.2014, 06.06.2014, 20.06.2014  
та прийняті відповідні рішення. Довідки  перевірок та рішення експертно-
перевірної комісії направлені керівникам  установ та організацій.  
 
 
 
 
 
 
 
 
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» 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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