
 
 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
 
Заступник голови − керівник апарату  
обласної державної адміністрації 
 
________________О.В. Ніколенко 
 
_____ _______________2014 року 

 
ПЛАН РОБОТИ 

Державного архіву Запорізької області 
на ІV квартал 2014 року 

 
№ 
з/п 

 
Захід 

 

Обґрунтування необхідності здійснення заходу Термін 
виконання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 5 
 

І. Питання для розгляду на засіданні колегії облдержадміністрації 
 

1. Не плануються    
 

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 

Закон України «Про Національний 
архівний фонд та архівні установи» 
 

Протягом 
кварталу 

Білець С.Т. 
Фурсенко Т.В. 
Федько А.А. 

2. Здійснення заходів з організації 
широкого використання архівної 
інформації для задоволення наукових, 
соціальних і культурних потреб 
громадян 

Закон України «Про Національний 
архівний фонд та архівні установи» 
 

Протягом 
кварталу 

Величко О.Г. 

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

Рішення сесії Запорізької обласної 
ради від 22.11.2012 № 14 «Про 
Програму розвитку архівної справи у 
Запорізькій області на 2013-2015 роки» 
(із змінами) 

Протягом 
кварталу 

Тедєєв О.С. 
Пилявська О.Л. 

Петренко І.І. 
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4. Реалізація заходів галузевої Програми 
здійснення контролю за наявністю, 
станом і рухом документів 
Національного архівного фонду на 
2009-2019 роки 

Наказ 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»  
 

Протягом 
кварталу 

Білець С.Т. 
Фурсенко Т.В. 
Федько А.А. 

5. Забезпечення здійснення заходів з 
активізації й упорядкування роботи 
щодо упередження та протидії 
корупції  

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» 
 

20.12.2014 Пилявська О.Л. 

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

Розпорядження голови 
облдержадміністрації від 15.12.2010         
№ 414 «Про реалізацію завдань у сфері 
державної кадрової політики, 
визначених актами і дорученнями 
Президента України» 
 

20.12.2014 Пилявська О.Л. 
Видавська О.В. 

7. Підготовка інформації про діяльність 
Державного архіву Запорізької 
області для розміщення на веб-
порталі облдержадміністрації 
 

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» 
 

15.10.2014 Пилявська О.Л. 

8. Здійснення заходів щодо додержання 
законодавства у сфері державних 
закупівель  
 

Розпорядження голови 
облдержадміністрації від 26.10.2011         
№ 457 «Про міжвідомчу робочу групу з 
перевірки додержання законодавства у 
сфері державних закупівель»  
 

25.12.2014 Пилявська О.Л. 
Петренко І.І. 

9. Виконання звернень громадян Закон України «Про звернення 
громадян», Указ Президента України 
від 07.02.2008 № 109/2008 «Про 
першочергові заходи щодо 

Протягом 
кварталу 

Величко О.Г. 
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забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на 
звернення до органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування» 
 

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

Розпорядження голови 
облдержадміністрації від 11.04.2013              
№ 177 «Про моніторинг реалізації 
державної регуляторної політики в 
Запорізькій області» 
 

05.10.2014 Пилявська О.Л. 

ІІІ.  Засідання колегій, нарад, семінарів-нарад  
 

1. Засідання колегії Державного архіву 
Запорізької області 

Для погодженого вирішення питань, 
що належать до компетенції 
Державного архіву Запорізької області, 
вільного колективного обговорення 
найважливіших напрямів його 
діяльності, у ІV кварталі на засіданнях 
колегії заплановано розглянути такі 
питання: 

  

  про план роботи Державного архіву 
Запорізької області на ІV квартал 
2014 року; 

жовтень Пилявська О.Л. 
 

  про підсумки роботи Державного 
архіву Запорізької області за 9 місяців 
2014 року; 

жовтень Пилявська О.Л. 
 

  про підсумки роботи архівних відділів 
райдержадміністрацій та міськрад, 
трудових архівів за 9 місяців                    
2014 року; 

жовтень Федько А.А. 
 

  про підсумки роботи Державного 
архіву Запорізької області зі 
зверненнями громадян за 9 місяців 
2014 року; 

жовтень Величко О.Г. 
 

  про стан протидії корупції в 
Державному архіві Запорізької області 
за 9 місяців 2014 року; 

жовтень Видавська О.В. 
 

  про стан виконавської дисципліни та 
контрольної діяльності у Державному 

жовтень Пилявська О.Л. 
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архіві Запорізької області за 9 місяців 
2014 року; 

  про стан підготовки Державного архіву 
Запорізької області до роботи в 
осінньо-зимовий період 2014-2015 рр.; 

жовтень Пилявська О.Л. 
 

  про стан підготовки архівних установ 
Запорізької області до роботи в 
осінньо-зимовий період 2014-2015 рр.;   

жовтень Федько А.А. 
 

  про здійснення контролю за 
дотриманням законодавства про 
Національний архівний фонд та архівні 
установи, станом архівної справи і 
діловодства, забезпеченням 
формування, комплектування, 
збереженості, обліку та використання 
документів Національного архівного 
фонду України, їх упорядкуванням в 
установах-джерелах формування НАФ 
архівним відділом Михайлівської 
райдержадміністрації за період з 2012 
року до вересня 2014 року; 

жовтень Сідєльнікова Н.Ф. 
Федько А.А. 

  про план роботи колегії Державного 
архіву Запорізької області 2015 рік; 

грудень Пилявська О.Л. 
 

  про стан пожежної безпеки у 
Державному архіві Запорізької області;  

грудень Пилявська О.Л. 
Білець С.Т. 

  про виконання Державним архівом 
Запорізької області у 2009-2014 роках 
заходів Програми здійснення контролю 
за наявністю, станом і рухом 
документів НАФ на 2009-2019 роки; 

грудень Білець С.Т. 
Фурсенко Т.В. 

 

  про виконання архівними установами 
Запорізької області у 2009-2014 роках 
заходів Програми здійснення контролю 
за наявністю, станом і рухом 
документів НАФ на 2009-2019 роки; 

грудень Федько А.А. 

  про контроль за виконанням рішень 
колегії Державного архіву Запорізької 
області за 2014 рік. 
 
 

грудень Пилявська О.Л. 
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2. Засідання експертно-перевірної 
комісії Державного архіву 

Розгляд результатів перевірок установ-
джерел формування Національного 
архівного фонду; розгляд інструкцій з 
діловодства, положень про архівні 
підрозділи, експертні комісії, 
номенклатур, описів справ, актів про 
вилучення документів для знищення, 
представлених установами, архівними 
відділами райдержадміністрацій та 
міськрад міст обласного значення 
 

За окремим 
планом 

Пилявська О.Л. 
Фурсенко Т.В. 

3. Засідання Науково-методичної ради 
Державного архіву Запорізької 
області 

Розгляд питань організації, визначення 
основних напрямів та оцінки 
результатів науково-дослідної та 
методичної роботи Державного архіву 
Запорізької області 
 

Протягом 
кварталу 

Пилявська О.Л. 
Федько А.А. 

 

4. Проведення нарад у керівника  
 

Поточний контроль виконання планів 
та завдань, виконання запитів громадян 
соціально-правового характеру та 
інших звернень громадян, дотримання 
виконавської дисципліни, запобігання 
корупційним проявам  
 

Щотижнево Тедєєв О.С. 
Пилявська О.Л. 

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 
 

Надання методичної та практичної 
допомоги з актуальних питань 
діяльності місцевих архівних установ 
для працівників архівних відділів 
райдержадміністрацій, міських рад 
міст обласного значення та трудових 
архівів 

жовтень Пилявська О.Л. 
Федько А.А. 
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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 
 
Проведення тематичної перевірки 
наявності, стану та руху документів 
Національного архівного фонду в 
Департаменті житлово-комунального 
господарства та будівництва 
Запорізької обласної державної 
адміністрації  
  

Здійснення контролю за дотриманням 
законодавства про Національний 
архівний фонд та архівні установи, 
станом організації діловодства, роботи 
експертних комісій та архівних 
підрозділів (архівів) органів державної 
влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ 
та організацій, які є джерелами 
формування Національного архівного 
фонду, у зоні комплектування 
Державного архіву Запорізької області 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здійснення контролю за дотриманням 
Закону України «Про Національний 
архівний фонд та архівні установи», 
«Положення про умови зберігання 
архівних документів» та 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» 
 

Протягом 
кварталу 

Фурсенко Т.В. 

 
 
Директор             О.С. Тедєєв 
 
 
 
Федько 62 21 91 


