
 Додаток 1 
до протоколу засідання колегії 
27.04.2022 № 3 

 
ДОВІДКА 

про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області  
за І квартал 2022 року 

 
Основні організаційні заходи  

Державним архівом Запорізької області протягом І кварталу 2022 року 
проводилася робота, спрямована на реалізацію основних завдань, визначених 
чинним законодавством України та Положенням про Державний архів 
Запорізької області. 

На виконання наказу Державного комітету архівів України від 13.11.2019 
№ 103 «Про затвердження Програми здійснення контролю за наявністю, станом і 
рухом документів НАФ на 2020-2024 роки» структурними підрозділами архіву 
та архівними відділами райдержадміністрацій і міських рад здійснювались 
заходи відповідно до планових завдань. 

Рішенням Запорізької обласної ради від 15.02.2022 № 67 затверджена 
Програма розвитку архівної справи у Запорізькій області на 2022 – 2024 роки». 
На виконання заходів Програми виділено кошти у сумі 3 063 180 грн. У І 
кварталі 2022 року використано коштів на суму – 591 300 грн. 

Рішенням Запорізької обласної ради від 18.03.2021 № 144(зі змінами) 
затверджена Програма матеріально – технічної підтримки діяльності органів 
виконавчої влади в Запорізькій області на 2021-2023 роки. На виконання 
заходів Програми виділено кошти у сумі 948 200 грн. У І кварталі 2022 року 
використано коштів на суму – 10 170 грн. 

На виконання доручення Першого Віце-прем’єр-міністра України (до листа 
Державної архівної служби України від 27.11.2012 № 136/ДСК) від 04.01.2013 до 
№ 1118-ДСК та наказу Державної архівної служби України від 11.07.2011 
№ 1/ДСК «Про організацію роботи щодо приведення грифів секретності 
матеріальних носіїв секретної інформації у відповідність до вимог 
законодавства» здійснено наступну роботу щодо перегляду грифів секретності 
матеріальних носіїв інформації: складено Перелік архівних фондів Державного 
архіву Запорізької області, що містять документи, грифи секретності яких 
підлягають перегляду у 2022 році, затверджений директором Державного архіву 
Запорізької області 05.01.2022; здійснювалося технічне оформлення результатів 
перегляду грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації, 
проведеного в 2021 році. 

На офіційному сайті архіву відбувалося висвітлення найважливіших 
заходів з пріоритетних питань діяльності та роботи з громадськістю; 
розміщення інформації, спрямованої на всебічну підтримку та розвиток 
української ідентичності, проводилися тематичні виставки. 

На офіційному веб-сайті Державного архіву Запорізької області були 
розміщені онлайн виставки: 
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До Дня Соборності та свободи України «Самостійність тоді не прийшла, 
а… «злетіла до нас» (за документами Державного архіву Запорізької області 
1917-1921 рр.);  

«З історії створення АТ «Мотор Січ». 
До важливих дат і подій з історії Запорізького краю були підготовлені 

виставки архівних документів: 
«До 70-річчя з дня народження Науменка Івана Юхимовича, журналіста, 

літератора, члена Запорізької обласної спілки журналістів, Міжнародної 
організації гумористів»; 

«До міжнародного Дня лісів. «З історії Бердянського степового лісництва» 
(про засновника лісництва Йоганна Корніса)». 

У січні відбувалося розміщення архівних документів на електронному 
ресурсі «Запорізька спадщина» (https://heritage.zp.ua/):  презентація 
оцифрованих архівних документів у рамках Програми охорони пам’яток історії 
і культури у м. Запоріжжя на 2018-2022 роки. 

За І квартал 2022 року Державним архівом Запорізької області отримано на 
виконання листів, доручень та інших документів у кількості 833 (1524 у 2021 
році, 1395 – у 2020 році, 1406 – у 2019 році,1400 у 2018 році, 1299 – у 2017 році, 
1295 – у 2016 році, 1041 − у 2015 році, 938 – у 2014 році, 1441 – у 2013 році, 
1127 – у 2012 році, 1138 – у 2011 році) одиниць. Вихідних документів 
зареєстровано 270 (227 – за аналогічний період минулого року −), 243 – у 2019 
році, 282 – у 2018 році, 280 – у 2017 році, 230 – у 2016 році, 214− у 2015 році, 
295 – у 2014 році, 316 – у 2013 році, 261 у 2012 році). 

Протягом І кварталу 2022 року до Запорізької обласної державної 
адміністрації підготовлено та подано 93 інформації, до Державної архівної 
служби України – 17. 

 
Розроблення нормативно–правових актів, у т.ч. тих, що підлягають 

державній реєстрації, з них зареєстровано 
Протягом І кварталу 2022 року нормативно-правові акти не розроблялись. 
 
Проведення засідань колегії Державного архіву Запорізької області 
За І квартал 2022 року проведено 2 засідання колегії, на яких розглянуто 7 

питань. 
І квартал  

Про основні напрями діяльності Державного архіву Запорізької області на 
2022 рік. 

Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі 
зверненнями громадян за 2021 рік. 

Про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів 
України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан роботи з 
персоналом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької 
області за 2021 рік. 

Щодо стану виконавської дисципліни та контролю за виконанням 
документів у Державному архіві Запорізької області у 2021 році.  

http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=783%3A-l-&lang=ua
https://heritage.zp.ua/
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Про підсумки роботи архівних установ області за 2021 рік та завдання на 
2022 рік. 

Про підсумки роботи архівних установ області для 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 (трудових 
архівів) за 2021 рік. 

Про роботу Державного архіву Запорізької області щодо дотримання 
вимог чинного законодавства з питань запобігання корупції у 2021 році. 

 
Проведення перевірок архівних установ 

Згідно з планом роботи Запорізької облдержадміністрації на І квартал 
2022 року Державним архівом Запорізької області була запланована комплексна  
перевірка роботи архівного відділу Запорізької райдержадміністрації. У зв’язку з 
введенням воєнного стану перевірка не проведена. 

 
Здійснення заходів щодо розвитку мережі архівів для зберігання 

документів, що не входять до складу НАФ 
Державним архівом Запорізької області надавалась організаційна, 

консультативно-методична допомога виконавчим органам сільських, селищних, 
міських рад у діяльності трудових архівів. Питання про підсумки роботи 
архівних установ області для зберігання документів ліквідованих установ, не 
віднесених до складу НАФ, за 2021 рік та їх завдання на 2022 рік розглядалося на 
засіданні колегії 23.02.2022. 

Протягом І кварталу 2022 року в мережі трудових архівів області змін не 
відбулося. 

Станом на 01.04.2022 в Запорізькій області діє 44 трудових архіви при 
районних, сільських, селищних та міських радах (не створені офіційно – 2: 
Гуляйпільській міській та Чернігівській селищній радах), у т.ч. юридичні особи – 
7, а саме: 

- при районних радах – 1, комунальна установа;  
- при сільських, селищних, міських радах, – 43 трудові архіви у 5 районах: 

Бердянському – 3, у т. ч. 1– комунальна установа, Василівському –10, у т. ч. 1– 
комунальна установа,  Запорізькому – 9, у т. ч. 1- комунальна установа, 
Мелітопольському – 13, у т. ч. 1– комунальна установа,  Пологівському – 8, у 
т. ч. 2 – комунальні установи;  

У 4 містах (Запоріжжя, Бердянськ, Токмак, Енергодар) в архівних відділах 
міських (міст колишнього обласного значення) рад діють структурні підрозділи 
для зберігання документів ліквідованих установ. 

 
Забезпечення збереженості та державний облік документів 

Національного архівного фонду 
З метою зміцнення охоронно-пожежного режиму, поліпшення умов 

зберігання документів, оптимального розміщення в архівосховищах, контролю за 



 4 

наявністю та фізичним станом документів Національного архівного фонду 
протягом І кварталу 2022 року здійснювалися  такі заходи. 

Працівниками служби охорони цілодобово здійснюється зовнішнє 
відеоспостереження у корпусі № 1 архіву. 

Проведено поточні ремонти електромереж в корпусах №№ 1,2. 
Членами пожежно-технічної комісії проведено огляд технічного стану 

будівель архіву, у т.ч. дахів, і покрівель, протипожежного стану приміщень, 
пожежонебезпечних місць у приміщеннях, справності систем вентиляцій та 
кондиціювання повітря та системи внутрішнього водогону у Державному архіві 
Запорізької області, за результатами якої складено відповідний акт. 

На виконання п. 7.6. Положення про умови зберігання архівних документів, 
затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 15 січня 
2003 року № 6, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 лютого 
2003 року за № 89/7410, з метою своєчасного виявлення плісеневих грибів і 
комах комісією з перевірки санітарно-гігієнічного стану архівосховищ 
Державного архіву Запорізької області проведено візуальні мікологічні та 
ентомологічні обстеження документів та архівосховищ у корпусах 1 та 2; за 
результатами обстежень архівосховищ і документів біоуражень документів, а 
також стін, підлоги, стелажів, коробок у архівосховищах корпусів 1 та 2 не 
виявлено. 

З метою забезпечення збереженості та державного обліку документів 
Національного архівного фонду за І квартал 2022 року відреставровано 
0,3 тис.арк.(у 2021 році - 0,1 тис. арк.), відремонтовано 1,5 тис. арк. (у 2021 році - 
1,2 тис. арк.) документів, оправлено і підшито 700 справ, (у 2021 році  709 справ). 

За звітний період було відскановано  33540 кадрів  (958 описів), 
відскановано 23 справи ( 2107 кадрів). 

На виконання наказу Державної архівної служби України від 13.11.2019 
№ 103 «Про затвердження Програми здійснення контролю за наявністю, станом і 
рухом документів НАФ на 2020-2024 роки»,  відповідно до Плану заходів на 
2020-2024 роки, затвердженого наказом Державного архіву Запорізької області  
від 03.12.2019  № 44 «Про затвердження Програми здійснення контролю за 
наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду архівними 
установами Запорізької області на 2020-2024 роки» у І кварталі 2022 року 
проведено перевіряння наявності і стану документів по 11 фондах, перевірено 
7302 справи; фактів наявності плісняви, грибків, біоуражених справ в 
архівосховищах не виявлено.   

Здійснено державний облік документів, що надійшли на державне 
зберігання по 2 частинах фондів на паперовій основі.   

 
Створення та розвиток науково-довідкового апарату до документів 

Національного архівного фонду 
Продовжена роботи з підготовки: 
- путівника про склад і зміст документів НАФ, а саме: проводилось 

вивірення тексту путівника, уточнення історичних довідок установ, організацій, 
підприємств, схеми систематизації фондів; 
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- анотованого реєстру описів фондів радянської доби та періоду 
незалежності України. 

Проводилася робота з поповнення бази даних «Архівні фонди України» 
даними фондів, які надійшли на постійне зберігання протягом І кварталу  
2022 року, уточнення відомостей щодо раніше приєднані та  передані фонди,  
внесення виправлень в інформацію про фонди відповідно до наказу Державної 
архівної служби України від 27.09.2013 № 137 «Про заходи щодо прискорення 
роботи зі створення Інформаційної системи «Архівні фонди України». 

Продовжена робота з поповнення електронних покажчиків: 
- фондів Державного архіву Запорізької області, які зберігаються в корпусі 

№ 2 архіву; 
- про місцезнаходження та збереженість документів з особового складу 

сільськогосподарських підприємств, які діяли на території Запорізької області у 
1943-2021 роки; 

- покажчик фондів архівних установ райдержадміністрацій та міськрад, 
трудових архівів. 

 
Формування Національного архівного фонду.  

Експертиза цінності документів. Організація зберігання документів 
НАФ в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій 

На державне зберігання надійшло 207 справ від архівного відділу 
Пологівської райдержадміністрації по 2 частинах фондів на паперовій основі. 

За І квартал 2022 року проведено 3 засідання експертно-перевірної комісії 
Державного архіву Запорізької області, на яких розглянуто такі питання: 

про підсумки роботи експертно-перевірної комісії Державного архіву 
Запорізької області за 2021 рік та завдання на 2022 рік; 

про графік передавання на постійне зберігання до Державного архіву 
Запорізької області управлінської документації, документів особового 
походження, фотодокументів архівними установами райдержадміністрацій та 
міськрад на 2022 рік; 

про графіки передавання на постійне зберігання до Державного архіву 
Запорізької області управлінської документації, документів особового 
походження, фотодокументів установами-джерелами комплектування 
Національного архівного фонду на 2022 рік; 

про віднесення Головного управління ДПС у Запорізькій області до джерел 
формування Національного архівного фонду. 

Погоджено 52 описи на 1654 справи з кадрових питань (особового складу), 
(102 описи на 2800 справ – у 2021 році), 4 положення про експертну комісію (4 - 
у 2021 році), 30 номенклатур справ (14 - у 2021 році), 26 актів про вилучення для 
знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, на 382767 
справ (200 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, 
на 134744 справи - у 2021 році) та схвалено 86 описів на 2919 справ постійного 
зберігання (134 описи справ постійного зберігання на 5293 справи – у 2021 році), 
2 описи відеодокументів на 2 од. обл., 2 описи на 6 справ тимчасового 
зберігання (3 описи на 28 справ – у 2021 році), подані 58 установами-джерелами 
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формування Національного архівного фонду (178 установами-джерелами 
формування Національного архівного фонду – у 2021 році).  

Погоджено 4 описи на 70 справ з кадрових питань (особового складу) 
(30 описів на 218 справ з кадрових питань (особового складу) – у 2021 році), 5 
номенклатур справ (2 – у 2021 році), 4 акти про вилучення для знищення 
документів, не внесених до НАФ, на 871 справу (19 актів про вилучення для 
знищення документів, не внесених до НАФ, на 15350 справ – у 2021 році) та 
схвалено 1 опис на 21 справу постійного зберігання (30 описів справ постійного 
зберігання на 535 справ – у 2021 році), подані 8 установами, в діяльності яких не 
утворюються документи Національного архівного фонду (30 установами, в 
діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду – у 
2021 році). 

Надана методична та практична допомога в упорядкуванні документів 
власними силами 2 установам (4 - у 2021 році), які схвалили та погодили описи 
справ з ЕПК Державного архіву Запорізької області. 

Проведено 1 тематичну перевірку про проведення експертизи цінності 
документів щодо віднесення/невіднесення їх до НАФ (2 - у 2021 році), 5 
контрольних перевірок якості упорядкування документів (7 - у 2021 році). 

 
Проведення семінарів з підвищення кваліфікації 

Для працівників архівних установ області у І кварталі 2022 року семінари не 
проводились. Здійснювалось консультування працівників архівних установ з 
основних питань діяльності, у тому числі з питань роботи під час дії воєнного 
стану.  

Для спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації,  
райдержадміністрацій, міських рад, на теми з актуальних питань ведення 
діловодства та архівної справи, впровадження електронного документообігу, 
працівниками Державного архіву Запорізької області проведено одне 
семінарське заняття в Запорізькому регіональному центрі підвищення 
кваліфікації. 

 
Використання інформації документів НАФ 

Державним архівом Запорізької області у І кварталі 2022 року 
здійснювалися такі заходи.  

На офіційному вебсайті архіву відбувалося висвітлення найважливіших 
заходів з пріоритетних питань діяльності та роботи з громадськістю; розміщення 
інформації, спрямованої на всебічну підтримку та розвиток української 
ідентичності, до ювілейних та пам’ятних дат проводилися тематичні виставки.  

На офіційному веб-сайті Державного архіву Запорізької області були 
розміщені онлайн виставки: 

До Дня Соборності та свободи України «Самостійність тоді не прийшла, 
а… «злетіла до нас» (за документами Державного архіву Запорізької області 
1917-1921 рр.);  

«З історії створення АТ «Мотор Січ». 

http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=783%3A-l-&lang=ua
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До важливих дат і подій з історії Запорізького краю були підготовлені 
виставки архівних документів: 

«До 70-річчя з дня народження Науменка Івана Юхимовича, журналіста, 
літератора, члена Запорізької обласної спілки журналістів, Міжнародної 
організації гумористів»; 

«До міжнародного Дня лісів. «З історії Бердянського степового лісництва» 
(про засновника лісництва Йоганна Корніса)». 

У січні відбувалося розміщення архівних документів на електронному 
ресурсі «Запорізька спадщина» (https://heritage.zp.ua/):  презентація 
оцифрованих архівних документів у рамках Програми охорони пам’яток історії 
і культури у м. Запоріжжя на 2018-2022 роки. 

Було забезпечено здійснення безперешкодного і регулярного прийому 
громадян директором архіву, заступником директора, відбувається згідно з 
наказом Державного архіву Запорізької області від 31.03.2015 № 24, із змінами, 
внесеними згідно з наказом від 26.11.2019 № 44 «Про затвердження графіку 
проведення особистого прийому громадян керівництвом Державного архіву 
Запорізької області», спеціалістами відділу інформації та використання 
документів, згідно із графіком особистого прийому, затвердженим наказом 
Державного архіву Запорізької області від 16.10.2015 № 58, із змінами, 
внесеними згідно з наказом від 26.11.2019 № 45 «Про режим роботи в 
Державному архіві Запорізької області». З введенням воєнного стану прийом 
громадян не припинявся. Було забезпечено першочергове опрацювання та 
надання відповідей на запити пільгових категорій громадян, громадян, 
евакуйованих з окупованих територій. 

Протягом І кварталу 2022 року до Державного архіву Запорізької області 
надійшло 789 звернень від громадян України, іноземних громадян та 
юридичних осіб (за І квартал 2021 року надійшло 1101 звернення). 

Протягом І кварталу 2022 року виконано – 764 запити, з них з позитивним 
результатом – 473 (62 %), 56 (8 %) - з рекомендацією звернутися за місцем 
знаходження документів (кількість виконаних запитів за І квартал 2021 року – 
791).  

За тематикою порушених питань вони розподілились таким чином: 
тематичні (фактографічні) – 87; 
майнові: 
– про майнові права фізичних осіб – 102; 
– про майнові права юридичних осіб – 23; 
соціально-правові: 
- актові записи – 395; 
– про підтвердження стажу роботи – 74; 
– про репресії та розкуркулення – 12;  
– про пільговий стаж і заробітну плату – 29; 
- генеалогічних – 12; 
- біографічних – 9; 
– про заробітну плату – 13; 
- депутатська діяльність – 8. 

https://heritage.zp.ua/
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Забезпечена можливість подання громадянами письмового звернення з 
використанням мережі Інтернет на електронну адресу архіву 
gromada@archivzp.gov. 

На особистому прийомі спеціалістами відділу інформації та використання 
документів Державного архіву Запорізької області було прийнято запитів від 
громадян: 114 (на особистому прийомі) і 30 (електронною поштою). 

За І квартал 2022 року до Державного архіву Запорізької області надійшло 
3 звернення з публічної інформації.  

Надавалися консультації громадянам за телефонами (0612) 787 45 51, 
(0612) 787 47 44. 

Робота із зверненнями громадян проводиться відповідно до вимог 
Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в 
органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.06.2009 № 630. 

 
Методична робота 

У І кварталі 2022 року проведено 3 засідання Науково-методичної ради, на 
яких розглянуто 4 питання. 
 
 
 
Заступник директора Державного  
архіву − начальник відділу  
підготовки аналітичних матеріалів  
та документаційного забезпечення  Ольга ЯДЛОВСЬКА  
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