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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 
інформації для задоволення 

На виконання Плану заходів на 2013 – 2015 роки щодо підготовки та 
відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників було 
проведено такі заходи: 27 жовтня ц.р. на сайті Державного архіву Запорізької 

ВИКОНАНО 



 
1 2 3 4 

 

2 

наукових, соціальних і культурних 
потреб громадян 
 

області було розміщено он-лайнову виставку архівних документів «Визволення 
Запорізького краю від німецько-фашистських загарбників» 
(http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=469
%3Al------r&lang=ua). 
До роковин пам’яті жертв голодоморів в Україні були проведені такі заходи: 21 
листопада ц.р. на будинку по вул. Дзержинського м. Запоріжжя (колишня 
адреса вул. Р.Люксембург, 7) за сприяння архіву (документальне 
підтвердження) була відкрита меморіальна дошка на місці колишнього 
дитячого будинку, у якому померли від голоду в 1932-1933 роках більше 
700 дітей; на офіційному сайті Запорізької облдержадміністрації представлений 
банер «Пам’яті жертв Голодоморів», на якому представлені документи, 
матеріали з цієї тематики з фондів держархіву області, друковані видання 
(http://www.zoda.gov.ua/article/2161/pamyati-zhertv-golodomoriv.html); на 
офіційному сайті архіву представлений банер «Пам’яті жертв Голодоморів», на 
якому розміщені видання по районах Запорізької області, присвячені цій 
тематиці (http://www.archivzp.gov.ua/images/banners/gologomor.jpg); 
17 листопада ц.р. у читальному залі архіву була розміщена книжкова виставка, 
присвячена роковинам Голодомору в Україні, на якій представлені видання, 
підготовлені райдержадміністраціями Запорізької області; 22 листопада ц.р. у 
газеті Запорізької обласної ради та облдержадміністрації «Запорізька правда» 
та на офіційному веб-сайті газети розміщено публікацію, підготовлену 
головним редактором А.В. Кобинець «Вдивлялась у димар свій край села: із 
нього душі вилітали в вирій» за інтерв’ю, наданим працівниками архіву по 
документах про голод на Україні 1921-1923 рр., 1932-1933 рр. (http://www.zp-
pravda.info/index.php?option=com_content&view=article&id=7784:q-----------
q&catid=38:2009-04-14-10-29-22&Itemid=56). 
До відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка було проведено 
такі заходи: 20 жовтня ц.р. у фойє корп. 1 держархіву Запорізької області була 
презентована виставка «Тарас Шевченко очима дітей» (До 200 - річчя з Дня 
народження Кобзаря). Картини-малюнки дітей, створені дітьми працівників 
Державного архіву Запорізької області й асоційованої школи ЮНЕСКО 
КЗ «Малобілозерська обласна гімназія інтернатного типу «Дивосвіт» 
Василівського району Запорізької області, написані на твори поета: «І небо 
невмите, і заспані хвилі…», «Мені тринадцятий минало», «Тече вода з-під 
явора», «Село! І серце одпочине», «Садок вишневий коло хати»; 20 жовтня ц.р. 
на офіційному сайті Державного архіву Запорізької області було розміщено 
виставку он-лайн «Тарас Шевченко очима дітей» (До 200 - річчя з Дня 
народження Кобзаря) (http://www.archivzp.gov.ua/index.php?lang=ua); 13 
листопада ц.р. у газеті Запорізької обласної ради та облдержадміністрації 
«Запорізька правда» (№ 130-131 (23511-23512) від 13.11.2014) вийшла 
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публікація «Тарас Шевченко в серцях запоріжців», яка також розміщена на 
офіційному сайті газети (http://zp-
pravda.info/index.php?option=com_content&view=article&id=7740:2014-11-14-15-
32-16&catid=38:2009-04-14-10-29-22&Itemid=56). 
До пам’ятних і ювілейних  дат було проведено такі заходи: 01 листопада ц.р. у 
газеті Запорізької обласної ради та облдержадміністрації «Запорізька правда» 
(№ 126 (23507) від 01.11.2014) вийшла публікація, присвячена виходу першого 
номеру газети (97 років) «Добрих нам усіх новин» за інтерв’ю, наданими 
працівниками архіву, яка також розміщена на офіційному сайті газети 
(http://zp-pravda.info/index.php?option=com_content&view=article&id=7692:2014-
11-02-23-25-39&catid=38:2009-04-14-10-29-22&Itemid=56); на офіційному сайті 
Державного архіву Запорізької області розміщено он-лайнову виставку 
«Мелітополь в цифрах: 1839-1927». Колишній центр повіту Таврійської 
губернії нині місто Мелітополь – місто обласного значення 
(http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=480
%3A-1839-1927-&lang=ua); 04 грудня ц.р. публікація у газеті Запорізької 
обласної ради та облдержадміністрації «Запорізька правда»: «Засновник 
Бердянського степового лісництва Йоганн Корніс» («Запорізька правда» № 
139-140 (23520-23521), 4 грудня 2014 року); 13 грудня ц.р. публікація у газеті 
Запорізької обласної ради та облдержадміністрації «Запорізька правда»: 
«Комунар» – піонер радянського комбайнобудування» (до 85-річчя випуску 
Запорізьким автозаводом першого вітчизняного комбайна) (http://www.zp-
pravda.info/index.php?option=com_content&view=article&id=7858:lr----
&catid=38:2009-04-14-10-29-22&Itemid=56). 

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

За Програмою розвитку архівної справи у Запорізькій області на 2013 – 2015 
роки, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 22.11.2012 № 14 
із змінами, Державному архіву Запорізької області у 2014 році профінансовані 
видатки у сумі 623136,71 грн. 

 

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                
кварталу здійснювались заходи відповідно до планових завдань. У вересні ц.р. 
видано наказ 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». 

ВИКОНАНО 
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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 17.12.2014 № 01-04/0602. 
Протягом ІV кварталу звернень фізичних та юридичних осіб щодо фактів 
корупції серед працівників архіву не надходило, посадові особи до 
відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з 
корупцією, не притягалися.  

ВИКОНАНО 

6. Забезпечення реалізації завдань у 
сфері державної кадрової 
політики, визначених актами і 
дорученнями Президента України 

19. 11. 2014 розпорядженням Запорізької обласної державної адміністрації 
№ 598 завдання визначене Розпорядженням голови облдержадміністрації від 
15.12.2010 № 414 «Про реалізацію завдань у сфері державної кадрової 
політики, визначених актами і дорученнями Президента України» знято з 
контролю. Протягом кварталу проведено конкурс на заміщення вакантної 
посади державного службовця, спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які 
претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави.  

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 15.10.2014 № 01-04/0532.                  
У Державному архіві Запорізької області створено та функціонує офіційний 
веб-сайт http://www.archivzp.gov.ua/, на якому постійно оновлюється 
інформація за всіма напрямками діяльності архіву. 

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 
25.12.2014 № 01-04/0618.  

ВИКОНАНО 

9. Виконання звернень громадян Протягом ІV кварталу 2014 року до Державного архіву Запорізької області 
надійшло звернень від громадян України, іноземних громадян та юридичних 
осіб – 799, виконано – 914. На особистому прийомі була прийнята 201 особа. 

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 05.01.2015                  
№ 01-04/0001. 
 

ВИКОНАНО 

http://www.archivzp.gov.ua/
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ІІІ.  Засідання колегій, наради, семінар-наради структурного підрозділу 
 

1. Засідання колегії Державного 
архіву Запорізької області 

У ІV кварталі 2014 року проведено два засідання колегії, на яких розглянуто      
14 запланованих питань. 

ВИКОНАНО 
 

2. Засідання експертно-перевірної 
комісії Державного архіву 
Запорізької області 

Протягом ІV  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 КЗ «Запорізька обласна універсальна наукова 
бібліотека імені О.М.Горького», ПрАТ «Спеціальне проектне та 
конструкторсько-технологічне бюро «Запоріжгідросталь», Запорізькій обласній 
організації Українського товариства глухих,  а також  розглядалися  інструкції 
з діловодства, положення про архівні підрозділи, експертні комісії, 
номенклатури справ, описи справ, акти про вилучення для знищення 
документів, не внесених до НАФ, представлені установами, архівними 
відділами райдержадміністрацій та міськрад міст обласного значення, а також 
розглянуто  питання про стан підготовки документів до архівного зберігання і 
забезпечення збереженості документів у Запорізькій обласній організації 
Українського товариства мисливців та рибалок. Погоджено 19 інструкцій  з 
діловодства, 17 положень про експертні комісії, 9 положень про архівні 
підрозділи, 33 номенклатури справ, 49 актів про вилучення для знищення 
документів, не внесених до Національного архівного фонду, на 210787 справ, 
схвалено 285 описів справ постійного зберігання  на 9352 справи, 2 описи 
справ тривалого (понад 10 років) зберігання на 64 справи, 2 описи справ  
тимчасового зберігання на 11 справ, 2 описи фотодокументів на 36 од.зб. та 
погоджено 180 описів справ з особового складу на 5780 справ, подані 163 
установами-джерелами формування Національного архівного фонду. 
Погоджено  6 номенклатур справ, 4 акта про вилучення для знищення 
документів, не внесених до Національного архівного фонду, на 9316 справ, 2 
описи справ з особового складу на 92 справи, подані 3 установами, в діяльності 
яких не утворюються документи Національного архівного фонду.  

ВИКОНАНО 
 
 

3. Засідання Науково-методичної 
ради Державного архіву 
Запорізької області 
 

У ІV  кварталі 2014 року проведено 3 засідання Науково-методичної ради, на 
яких розглянуто 6 питань.  
 

ВИКОНАНО 

4. Проведення нарад у керівника  
 

Щотижнево проводилися наради у директора та заступника директора з 
актуальних питань діяльності Державного архіву, 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 
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ІV. Організаційно-масові заходи 

1. Проведення тематичного 
короткострокового семінару з  
актуальних питань діяльності 
архівних установ області для 
працівників архівних відділів 
райдержадміністрацій, міських 
(міст обласного значення) рад та 
трудових архівів разом із 
Запорізьким центром 
перепідготовки і підвищення 
кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування, 
керівників державних 
підприємств, установ та 
організацій 

23.10.2014 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 
короткостроковий семінар з актуальних питань забезпечення збереженості 
архівних документів. У заході взяли участь 28 слухачів. 

ВИКОНАНО  
 

2. Проведення комплексних 
перевірок роботи служб 
діловодства, експертних комісій та 
архівних підрозділів (архівів) у 
Департаменті з питань цивільного 
захисту населення Запорізької 
обласної державної адміністрації, 
Управлінні містобудування та 
архітектури Запорізької обласної 
державної адміністрації, 
Запорізькому обласному 
управлінні лісового та 
мисливського господарства, 
Департаменті агропромислового 
розвитку Запорізької обласної 
державної адміністрації, 
Запорізькому обласному 
відділенні Національної 
Всеукраїнської музичної спілки, 
Запорізькій обласній організації 
Українського товариства сліпих 

Протягом ІV  кварталу 2014 року проведено 6 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  3 тематичних  перевірки щодо стану підготовки документів до 
архівного зберігання та забезпечення збереженості документів у КЗ 
«Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека імені О.М.Горького», 
ПрАТ «Спеціальне проектне та конструкторсько-технологічне бюро 
«Запоріжгідросталь», Запорізькій обласній організації Українського товариства 
глухих. За результатами перевірок складено довідки, які розглянуто на 
засіданнях експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області 
24.10.2014, 21.11.2014 та прийняті відповідні рішення. Довідки перевірок та 
рішення експертно-перевірної комісії направлені керівникам організацій.  
 
 
 
 
 
 
 

  
 ВИКОНАНО  
 



 
1 2 3 4 

 

7 

Проведення тематичної перевірки 
наявності, стану та руху 
документів Національного 
архівного фонду в Департаменті 
житлово-комунального 
господарства та будівництва 
Запорізької обласної державної 
адміністрації  

 

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 2 тематичні 
перевірки щодо наявності, стану та руху документів Національного архівного 
фонду, за результатами яких складено довідки. 
 

 
 
Директор               О.С. Тедєєв 
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