
 
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

  
 
 

 

 

ПРОТОКОЛ 
29.12.2021 № 10 
м. Запоріжжя 
Засідання колегії 

 
Голова колегії –  Олександр ТЕДЄЄВ  
Секретар –  Антоніна ФЕДЬКО  
Присутні члени колегії: Світлана БІЛЕЦЬ 
 Віталій БОНДАР  
 Олена ВЕЛИЧКО 
 Тетяна ФУРСЕНКО  
 Ольга ЯДЛОВСЬКА 
Запрошена: головний спеціаліст відділу 

організації і координації архівної справи 

Державного архіву Запорізької облоасті 

 
 
Юлія ДЕЙНЕКО 

 
1. Про план роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 

2022 рік. 
Інформує: Ольга Ядловська, заступник директора Державного архіву – 

начальник відділу підготовки аналітичних матеріалів та документаційного 

забезпечення. 
  
2. Про план роботи Державного архіву Запорізької області на І квартал 

2022 року. 
Інформує: Ольга Ядловська, заступник директора Державного архіву – 

начальник відділу підготовки аналітичних матеріалів та документаційного 

забезпечення. 
 
3. Про стан пожежної безпеки у Державному архіві Запорізької області. 

Інформують: Ольга Ядловська, заступник директора Державного архіву – 
начальник відділу підготовки аналітичних матеріалів та документаційного 

забезпечення, 
Світлана Білець, начальник відділу зберігання, обліку та довідкового 

апарату. 
 
4. Про стан виконання архівними установами Запорізької області 

Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ 

на 2020-2024 роки у 2021 році. 
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Інформують: Світлана Білець, начальник відділу зберігання, обліку та 

довідкового апарату,  
Антоніна Федько, начальник відділу організації і координації архівної 

справи. 
 
5. Про висвітлення діяльності у ЗМІ, співпрацю з інститутами 

громадянського суспільства та супровід й інформаційне наповнення офіційного 

веб-сайту Державного архіву Запорізької області у 2021 році. 
Інформує: Олена Величко, начальник відділу інформації та використання 

документів. 
 
6. Про контроль за виконанням рішень колегії Державного архіву 

Запорізької області  за 2021 рік. 
Інформує: Ольга Ядловська,  заступник директора Державного архіву − 

начальник відділу  підготовки аналітичних матеріалів та документаційного 

забезпечення. 
 
7. 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 Національного архівного 

фонду архівним відділом Василівської райдержадміністрації. 
Інформують: Федько Антоніна, начальник відділу організації і 

координації архівної справи; 
Перетятько Олена, начальник архівного відділу василівської 

райдержадміністрації 
 
8. Про результати спільної перевірки з архівним відділом Запорізької 

райдержадміністрації Широківської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області з питань забезпечення централізованого тимчасового 

зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування 

службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що 

не належать до Національного архівного фонду. 
Інформує: Федько Антоніна, начальник відділу організації і координації 

архівної справи 
 
1. СЛУХАЛИ: про план роботи колегії Державного архіву Запорізької області 

на 2022 рік  
Ольгу Ядловську,  заступника директора Державного архіву − начальника 

відділу  підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення – 
довідка додається. 
 
ВИРІШИЛИ: рішення додається. 
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2. СЛУХАЛИ: про план роботи Державного архіву Запорізької області 

на І квартал 2022 року  
Ольгу Ядловську,  заступника директора Державного архіву − начальника 

відділу  підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення – 
довідка додається. 
 
ВИРІШИЛИ: рішення додається. 
 
3. СЛУХАЛИ: про стан пожежної безпеки у Державному архіві Запорізької 

області 
Ольгу Ядловську,  заступника директора Державного архіву − начальника 

відділу  підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення – 
довідка додається. 
 
ВИРІШИЛИ: рішення додається. 
 
4. СЛУХАЛИ: про Про стан виконання архівними установами Запорізької 

області Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом 

документів НАФ на 2020-2024 роки 
Світлану Білець, начальника відділу зберігання, обліку та довідкового 

апарату; Антоніну Федько, начальника відділу організації і координації 

архівної справи– довідка додається. 
 
ВИРІШИЛИ: рішення додається. 
 
5. СЛУХАЛИ: про висвітлення діяльності у ЗМІ, співпрацю з інститутами 

громадянського суспільства та супровід й інформаційне наповнення офіційного 

веб-сайту Державного архіву Запорізької області у 2021 році 
Олену Величко, начальника відділу інформації та використання 

документів – довідка додається 
 
ВИРІШИЛИ: рішення додається. 
 
6. СЛУХАЛИ: про контроль за виконанням рішень колегії Державного архіву 

Запорізької області  за 2021 рік 
Ольгу Ядловську,  заступника директора Державного архіву − начальника 

відділу підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення – 
довідка додається. 
 
ВИРІШИЛИ: рішення додається. 
 
7. СЛУХАЛИ: 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 
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упорядкуванням в установах-джерелах формування Національного архівного 

фонду архівним відділом Василівської райдержадміністрації 
Антоніну Федько, начальника відділу організації і координації архівної 

справи– довідка додається; 
Перетятько Олену,  начальника архівного відділу Василівської 

райдержадміністрації – довідка додається. 
 
ВИРІШИЛИ: рішення додається. 
 
8. СЛУХАЛИ: про результати спільної перевірки з архівним відділом 

Запорізької райдержадміністрації Широківської сільської ради Запорізького 

району Запорізької області з питань забезпечення централізованого 

тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі 

документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і 

фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду 
Юлію Дейнеко, головного спеціаліста відділу організації і координації 

архівної справи– довідка додається; 
Валентину Максимову, архіваріуса загального відділу виконкому 

Широківської сільскої ради Запорізького району Запорізької області– довідка 

додається. 
 
ВИРІШИЛИ: рішення додається. 
 
 
Голова колегії Олександр ТЕДЄЄВ  
 
 

 

Секретар колегії Антоніна ФЕДЬКО  
 


