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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 ІІ кварталі 2015 року здійснювалися 
такі заходи. 

ВИКОНАНО 
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інформації для задоволення 
наукових, соціальних і культурних 
потреб громадян 
 

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. 
У газеті «Запорізька правда» від 02 квітня 2015 р. № 36-37 (23569-23570)  у 
постійній рубриці «Сторінки історії» опубліковано статтю «Капела 
«Дніпрельстан»: з хорового гуртка до державної хорової капели); підготовлена 
та експонується в читальному залі архіву документальна виставка «Місячник 
української культури на Запоріжжі у 1929 році». 
До пам’ятних та ювілейних дат Запорізької області було здійснено заходи:  
На виконання Плану заходів на 2013 – 2015 роки щодо підготовки та 
відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 
70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років 
Державним архівом Запорізької області у 2015 р. були проведені такі заходи: 
підготовлена та на офіційному сайті Державного архіву Запорізької області 
розміщена документальна виставка «Визволителі - Герої Радянського Союзу. 
(до 70-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні 1939 – 1945 рр.)»; у науково-
практичному журналі «Архіви України» надрукована стаття «Молодь України 
про воєнне лихоліття: листівки та спогади остарбайтерів, учнівські твори про 
окупацію (добірка документів Державного архіву Запорізької області)»;  
підготовлена та направлена до газети «Запорізька правда» стаття «Іванов Петро 
Михейович – герой неба»; до роковин смерті Я.П.Новицького (1847-1925), 
відомого запорізького краєзнавця, етнографа та історика, в читальному залі 
Державного архіву Запорізької області 13 травня була розміщена 
документальна виставка «Діяльність Я.П. Новицького»; до Дня пам’яті жертв 
політичних репресій 18 травня у читальному залі Державного архіву 
Запорізької області була розміщена документальна виставка «Журналіст. 
Політв’язень. Людина. Штрихи до портрета», присвяченої М. К. Попелю. 
Здійснювалися заходи з організації широкого використання архівної інформації 
для задоволення наукових, соціальних і культурних потреб громадян: для 
створення виставки «Антифашистський рух Опору на Гуляйпільщині» на 
адресу архівного відділу Гуляйпільської районної державної адміністрації 
Запорізької області були надіслані архівні документи про події, що відбувалися 
в часи Другої світової війни 1939 – 1945 рр. на території Гуляйпільського 
району.  

3. Реалізація заходів Програми 
розвитку архівної справи у 
Запорізькій області на 2013-2015 
роки 

Згідно з рішенням Запорізької обласної ради від 05.03.2015                                                                      
№ 33 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 16.01.2015 
№ 12 «Про обласний бюджет на 2015 рік» за Програмою розвитку архівної 
справи у Запорізькій області на 2013-2015 роки, затвердженою рішенням сесії 
обласної ради від 22.11.2012 № 14, Державному архіву Запорізької області 
виділено кошти субвенції обласного бюджету у сумі 584,0 тис. 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               
ІІ кварталу 2015 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 18.06.2015 № 01-04/0383. 
 

ВИКОНАНО 

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

У Державному архіві Запорізької області здійснено заходи щодо забезпечення 
покращення кадрового складу державних службовців Державного архіву 
Запорізької області, формування та підготовки кадрового резерву на посади 
державної служби, роботи з керівниками архівних установ, які функціонують 
на території Запорізької області, підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів, запобігання та протидії корупції, проведення перевірки, 
передбаченої Законом України «Про очищення влади». 
 

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 14.04.2015 № 01-04/0261. 
 

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 
24.06.2015 № 01-04/0402. 

ВИКОНАНО 

9. Виконання звернень громадян Протягом ІІ кварталу 2015 року до Державного архіву Запорізької області 
надійшло звернень від громадян України, іноземних громадян та юридичних 
осіб – 926, з них від інвалідів, учасників війни -5, пенсіонерів – 54. На 
особистому прийомі було прийнято 231 особа. 
 

ВИКОНАНО 
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10. 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 06.04.2015                   
№ 01-04/0108. 
 

ВИКОНАНО 

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

1. Засідання колегії Державного 
архіву Запорізької області 

У ІІ кварталі 2015 року проведено два засідання колегії, на яких розглянуто         
10 запланованих питань. 

ВИКОНАНО 
 

2. Засідання експертно-перевірної 
комісії Державного архіву 
Запорізької області 

Протягом ІІ кварталу 2015 року проведено 3 засідання експертно-перевірної 
комісії Державного архіву Запорізької області, на яких розглянуто питання про 
стан підготовки документів до архівного зберігання та забезпечення їх 
збереженості  у Департаменті агропромислового розвитку Запорізької обласної 
державної адміністрації, Запорізькій обласній організації профспілки 
працівників автомобільного транспорту і шляхового господарства України, 
Запорізькій обласній організації Національної спілки журналістів України. 
Погоджено 4 інструкції з діловодства, 1 положення про службу діловодства,  5 
положень про експертні комісії, 3 положення про архівні підрозділи, 14 
номенклатур справ, 103 акта про вилучення для знищення документів, не 
внесених до Національного архівного фонду, на 3351612 справ, схвалено 155 
описів на 6368 справ постійного зберігання, 2 описи фотодокументів на 100 од. 
обл., 1 опис відеодокументів на 1 од.об., 1 опис на документи особового 
походження на 50 од.зб/120 документів, 4 удосконалених описи на 460 справ та 
погоджено 127 описів на 3160 справ з кадрових питань (особового складу), 
представлених 120 установами-джерелами формування Національного 
архівного фонду. Погоджено 1 інструкцію з діловодства, 6 номенклатур справ, 
10 актів про вилучення для знищення документів на 9151  справу,  4 описи на 
413 справ з  кадрових питань (особового складу), представлених 4 установами, 
в діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду.  

ВИКОНАНО 
 
 

3. Засідання Науково-методичної 
ради Державного архіву 
Запорізької області 

У ІІ кварталі 2015 року проведено 3 засідання Науково-методичної ради, на 
яких розглянуто 8 запланованих питань.  

ВИКОНАНО 

4. Проведення нарад у керівника  
 

Щотижнево проводилися наради у 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 контролю за виконанням 
документів, про виконання звернень громадян, в тому числі запитів соціально-
правового характеру тощо. 

ВИКОНАНО 

5. Проведення семінару для 
працівників діловодних служб і 

05.06.2015 Державним  архівом Запорізької  області проведений семінар з 
питань організації діловодства і архівної справи для 

ВИКОНАНО 
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архівних підрозділів підприємств, 
установ та організацій – джерел 
формування Національного 
архівного фонду у зоні 
комплектування Державного 
архіву Запорізької області 

працівників діловодних служб та архівних підрозділів підприємств, установ  та 
організацій - джерел формування Національного архівного фонду Державного 
архіву Запорізької області.  У заході взяли участь працівники діловодних служб 
та архівних підрозділів 17 установ, організацій та підприємств. В рамках 
семінару проведено анонімне анкетування щодо  оцінювання організації та 
проведення семінару та надання пропозицій на майбутнє.  
 

ІV. Організаційно-масові заходи 
1. Проведення комплексних 

перевірок роботи архівних відділів 
Вільнянської, Великобілозерської, 
Куйбишевської  
райдержадміністрацій 

Протягом ІІ кварталу 2015 року проведено 3 комплексні перевірки роботи 
архівних відділів Вільнянської, Великобілозерської, Куйбишевської  
райдержадміністрацій. Питання про результати перевірянь 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 
ПАТ «Запорізький кабельний 
завод», ПАТ «АвтоЗАЗ», 
Запорізькій обласній раді, 
Запорізькій обласній організації 
профспілки працівників 
радіоелектроніки та 
машинобудування України, ТДВ 
«Запоріжбудтранс», Управлінні 
внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю Запорізької 
обласної державної адміністрації, 
ПАТ «Запоріжнерудпром», 
Підприємстві зі 100% інвестицією 
«Науково – виробничий комплекс 
«Укркольорметавтоматика» ВАТ 
«Союзкольорметавтоматика», 
Запорізькій обласній організації 
професійної спілки працівників 
житлово-комунального 
господарства, місцевої 
промисловості, побутового 
обслуговування населення 
України  
 

Протягом ІІ кварталу 2015 року проведено 9 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. 
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Проведення тематичних перевірок 
щодо стану підготовки документів 
до архівного зберігання та 
забезпечення їх збереженості у 
Запорізькій обласній організації 
Національної спілки журналістів 
України, Запорізькій обласній 
організації профспілки працівників 
автомобільного транспорту і 
шляхового господарства України, 
Запорізькій обласній організації 
професійної спілки працівників 
машинобудування і металообробки 
України «Машметал», Департаменті 
охорони здоров’я Запорізької 
обласної державної адміністрації, 
Департаменті агропромислового 
розвитку Запорізької обласної 
державної адміністрації та 
перевірок наявності, стану та руху 
документів Національного 
архівного фонду у ПАТ 
«Запорізький завод 
«Перетворювач», ПАТ 
«Запорізький оліяжиркомбінат», 
Службі у справах дітей Запорізької 
обласної державної адміністрації, 
Запорізькій обласній організації 
профспілки працівників соціальної 
сфери України, ПАТ 
«Запоріжнерудпром», Департаменті 
агропромислового розвитку 
Запорізької обласної державної 
адміністрації, ЗДП «Радіоприлад» 

Проведено 5 тематичних перевірок щодо стану підготовки документів до 
архівного зберігання та забезпечення збереженості документів. За 
результатами перевірок складено довідки. Результати перевірок  у Запорізькій 
обласній організації Національної спілки журналістів  України, Департаменті 
агропромислового розвитку та Запорізькій обласній організації профспілки 
працівників автомобільного транспорту і шляхового господарства України 
розглянуто на засіданні експертно-перевірної комісії Державного архіву 
Запорізької області 22.05.2015,  та прийнято відповідні рішення. Рішення 
експертно-перевірної комісії направлені керівникам організацій. Розгляд  
результатів  перевірок  у Запорізькій обласній організації професійної спілки 
працівників машинобудування і металообробки України «Машметал» на 
прохання організації перенесено на 17.07.2015, у  Департаменті охорони 
здоров’я – на 18.09.2015. 
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 7 тематичних  
перевірки щодо наявності, стану та руху документів Національного архівного 
фонду, за результатами яких складено довідки. 
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