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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 ІІІ кварталі 2014 року здійснювалися 
такі заходи. 

ВИКОНАНО 
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інформації для задоволення 
наукових, соціальних і культурних 
потреб громадян 
 

    Відповідно до плану заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня 
народження Тараса Шевченка 16 липня ц.р. була підготовлена та розміщена в 
читальному залі держархіву виставка архівних документів і літератури до 200-ї 
річниці від дня народження Т.Г.Шевченка; 19 вересня ц.р. було проведене 
спільне засідання Науково-методичної ради та Служби науково-технічної 
інформації Державного архіву Запорізької області присвячене вшануванню 
пам’яті Т.Г. Шевченка.  
     На виконання Указу Президента України від 21.07.2014 № 608/2014 «Про 
відзначення 23-ї річниці незалежності України», розпорядження голови 
облдержадміністрації від 31.07.2014 № 387 «Про відзначення 23-ї річниці 
незалежності України» 23 серпня ц.р. керівництво та працівники архіву взяли 
участь у заході, організованому облдержадміністрацією, присвяченому Дню 
Державного Прапора України на площі Фестивальній у м. Запоріжжя; 
відповідно до наказу з метою збереження важливих джерел із сучасної історії 
України, увічнення пам’яті громадян, які загинули захищаючи суверенітет та 
територіальну цілісність України, для створення архівної колекції начальникам 
архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад міст обласного значення 
було рекомендовано передавати до Державного архіву Запорізької області на 
постійне зберігання документи, що відбивають події під час Революції гідності 
(листопад 2013 року – лютий 2014 року), проведення антитерористичної 
операції, та у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної 
Республіки Крим: друковану документацію (плакати, листівки, брошури, 
буклети тощо); газети (окремі тематичні випуски); фото- та відео документи; 
22 серпня ц.р. на сайті Державного архіву Запорізької області розміщено 
виставку «День Незалежності України. Події, які стали історією та назавжди 
залишились у серцях патріотів»; 23 серпня ц.р. у газеті Запорізької обласної 
ради та облдержадміністрації «Запорізька правда» була опублікована стаття 
«Серпень 1991-го: великі переміни», яка розміщена на офіційному сайті газети.     
До відзначення 25-ї річниці створення громадсько-політичної організації 
«Народний Рух України за перебудову» була підготовлена та розміщена у 
читальному залі архіву документальна виставка «З історії діяльності 
громадсько-політичної організації «Народний Рух України за перебудову» на 
Запоріжжі».  
     У читальних залах корпусів 1 і 2 архіву досліджували архівні документи 80 
користувачів (254 відвідування). 
 

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 профінансовані видатки у 
сумі 494909,67 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                
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 
 

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 19.09.2014 № 01-04/0517. 
Протягом ІІІ 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 

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 
Державного архіву Запорізької області. 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. Відділу кадрової роботи апарату 
облдержадміністрації надано інформацію про виконання вищезгаданого 
розпорядження голови облдержадміністрації від 17.09.2014 № 01-04/0491. 

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 02.07.2014 № 01-04/0394.                  

ВИКОНАНО 
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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. 

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 
22.09.2014 № 01-04/0499. У ІІІ кварталі підготовлено та офіційно оприлюднено 
проект Річного плану державних закупівель Державного архіву Запорізької 
області на 2015 рік. 

ВИКОНАНО 

9. Виконання звернень громадян Протягом ІІІ кварталу 2014 року до Державного архіву Запорізької області 
надійшло звернень від громадян України, іноземних громадян та юридичних 
осіб – 835, виконано - 765, з них від інвалідів -3, пенсіонерів – 30. На 
особистому прийомі було прийнято 145 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 29.09.2014                  
№ 01-04/0515. 
 

ВИКОНАНО 

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

1. Засідання колегії Державного 
архіву Запорізької області 

У ІІІ кварталі 2014 року проведено одне засідання колегії, на якому розглянуто      
6 запланованих питань. 

ВИКОНАНО 
 

2. Засідання експертно-перевірної 
комісії Державного архіву 
Запорізької області 

Протягом ІІІ кварталу 2014 року проведено 3 засідання експертно-перевірної 
комісії Державного архіву Запорізької області, на яких 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 1 інструкцію  з 
діловодства, 4 положення про експертні комісії, 4 положення про архівні 
підрозділи, 4 номенклатури справ, 28 актів про вилучення для знищення 
документів, не внесених до Національного архівного фонду, на 28573 справи, 
схвалено 2 удосконалених  описи справ  на 3 справи, 122 описи постійного 
зберігання  на 4668 справ, 10 описів справ  тимчасового зберігання на 887 
справ та погоджено 67 описів справ з особового складу на 2312 справ, 
представлені 104 установами-джерелами формування Національного архівного 

ВИКОНАНО 
 
 

http://www.archivzp.gov.ua/
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фонду. Погоджено 1 інструкцію з діловодства, 6 номенклатур справ, 5 актів 
про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного 
архівного фонду, на 26148 справ, 2 описи справ з особового складу на 379 
справ, представлені 2 установами, в діяльності яких не утворюються документи 
Національного архівного фонду.  

3. Засідання Науково-методичної 
ради Державного архіву 
Запорізької області 
 

У ІІІ кварталі 2014 року проведено 3 засідання Науково-методичної ради, на 
яких розглянуто 8 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 

ІV. Організаційно-масові заходи 

1. Проведення комплексної 
перевірки роботи архівного 
відділу Михайлівської 
райдержадміністрацій 
 

Протягом кварталу позапланово проведено комплексну перевірку роботи 
архівного відділу Михайлівської райдержадміністрації. Питання про 
результати перевіряння будуть розглянуті на засіданні колегії Державного 
архіву Запорізької області у жовтні 2014 року. 

ВИКОНАНО  
 

2. Проведення комплексних 
перевірок роботи служб 
діловодства, експертних комісій та 
архівних підрозділів (архівів) у 
Головному управлінні юстиції у 
Запорізькій області, Запорізькому 
окружному адміністративному 
суді, ПАТ «Запорізький завод 
зварювальних флюсів та 
скловиробів», ПАТ 
«Запоріжнерудпром», 
Підприємство зі 100% інвестицією 
«Науково – виробничий комплекс 
«Укркольорметавтоматика»,  
Запорізькій обласній організації 
Спілки архітекторів України, 
Запорізькій обласній організації 
Українського товариства охорони 

Протягом ІІІ кварталу 2014 року проведено 5 комплексних перевірок роботи 
служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів (архівів) 
установ та організацій – джерел формування НАФ Державного архіву 
Запорізької області (у Головному управлінні юстиції, у ПАТ «Запорізький 
завод зварювальних флюсів та скловиробів», Запорізькій обласній організації 
Спілки архітекторів України, Запорізькій обласній організації Українського 
товариства охорони пам’яток історії та культури, Профспілковій організації 
Запорізької філії ВАТ «Укртелеком» професійної спілки працівників зв’язку 
України). За результатами перевірок складено довідки, з якими ознайомлені 
керівники установ та організацій. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИКОНАНО 
ЧАСТКОВО  
У зв’язку з  
внесеними 
змінами до Закону 
України «Про 
Державний 
бюджет України 
на 2014 рік» 
(стаття 31) 
не проведено 
комплексні 
перевірки у 
Запорізькому 
окружному 
адміністративно- 
му суді, ПАТ 
«Запоріжнеруд-
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пам’яток історії та культури, 
Профспілковій організації 
Запорізької філії ВАТ 
«Укртелеком»  професійної спілки 
працівників зв’язку України, ДП 
«Запорізьке машинобудівне 
конструкторське бюро «Прогрес» 
імені академіка О.Г.Івченка» 
 
 
 
 
 
 
 
Проведення тематичної  перевірки 
щодо стану підготовки документів 
до архівного зберігання та 
забезпечення збереженості 
документів у Запорізькій обласній 
організації Українського 
товариства мисливців та рибалок 
та тематичної перевірки наявності, 
стану та руху документів 
Національного архівного фонду в 
ПАТ «Запорізький кабельний 
завод» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведено  тематичну  перевірку щодо стану підготовки документів до 
архівного зберігання та забезпечення збереженості документів у Запорізькій 
обласній організації Українського товариства мисливців та рибалок. За 
результатами перевірки складено довідку, яку розглянуто на засіданні 
експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області 19.09.2014  
та прийнято відповідне рішення. Довідка перевірки та рішення експертно-
перевірної комісії направлені керівнику організації.  
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