
 Додаток 1 
до протоколу засідання колегії 
26.10.2022 № 6 

 
ДОВІДКА 

про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області  
за 9 місяців 2022 року 

 
Основні організаційні заходи  

Державним архівом Запорізької області протягом 9 місяців 2022 року 
проводилася робота, спрямована на реалізацію основних завдань, визначених 
чинним законодавством України та Положенням про Державний архів 
Запорізької області.1 З 24.02.2022 в умовах воєнного стану діяльність 
здійснюється відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану», указів Президента України від 24.02.2022     № 64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні», від 24.02.2022 № 67/2022 «Про утворення 
військових адміністрацій», від 14.03.2022 № 133/2022 «Про продовження 
строку дії воєнного стану в Україні», від 18.04.2022 № 259/2022 «Про 
продовження строку дії воєнного стану в Україні», від 17.05.2022 № 341/2022 
«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», від 12.08.2022 
№ 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». 

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» 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. За 9 
місяців 2022 року використано коштів на суму – 1 773 900 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 1 728 400 грн. За 9 місяців  2022 року 
використано коштів на суму – 713805,46  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» проведено 2 засідання експертної комісії з питань державної 
таємниці та розсекречування документів у Державному архіві Запорізької 
області, за результатами яких скасовано грифи секретності колишнього СРСР 
138 справам 9 архівних фондів. 

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 до 
важливих дат і подій з історії Запорізького краю були розміщені онлайн 
виставки архівних документів: 

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

«До дня працівників пожежної охорони України»; 
«Створення товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця»;  
«До річниці прийняття Конституції України»;  
«Бельфор – місто побратим Запоріжжя»; 
«До річниці прийняття Декларації про Державний суверенітет України»;  
«Підземний ермітаж України» (Кам’яна могила – унікальна світова 

пам'ятка давньої культури в Україні поблизу м. Мелітополь Запорізької 
області.);  

«Гуляйпільська бібліотека – читальня – територія знань. До 
Всеукраїнського дня бібліотек». 

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. 

В Музеї архітектури м. Запоріжжя відкрилася спільна виставка 
Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради та Державного 
архіву Запорізької області «НАЗВА: мова міста». 

За 9 місяців 2022 року Державним архівом Запорізької області отримано на 
виконання 2341 лист, доручень та інших документів (4575 – у 2021 році, 3726 – 
у 2020 році, 4067 – у 2019 році, 4152 – у 2018 році, 3890 – у 2017 році). 

Зареєстровано 326 вихідних документів (646 – за аналогічний період                
2021 року, 485 – у 2020 році, 667 – у 2019 році, 774 – у 2018 році, 698 – у 2017 
році, 647 – у 2016 році). 

Станом на 01.10.2022 до Запорізької обласної державної адміністрації 
підготовлено та подано 188 інформацій (344 інформації – у 2021 році). До 
Державної архівної служби України підготовлено та подано 46 інформацій              
(82 інформації – у 2021 році). 

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

державній реєстрації, з них зареєстровано 
Протягом 9 місяців 2022 року нормативно-правові акти не розроблялись. 
 
Проведення засідань колегії Державного архіву Запорізької області 
За 9 місяців 2022 року проведено 5 засідань колегії, на яких розглянуто 18 

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.  

Про підсумки роботи архівних установ області за 2021 рік та завдання на 
2022 рік. 

http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=783%3A-l-&lang=ua
http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=787%3A2022-06-03-07-01-52&lang=ua
http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=787%3A2022-06-03-07-01-52&lang=ua
http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=788%3A2022-06-28-11-37-45&lang=ua
https://heritage.zp.ua/
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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. 

 
ІІ квартал 

Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за І квартал 
2022 року. 

Про підсумки роботи архівних установ райдержадміністрацій та міських 
(міст обласного значення) рад, трудових архівів за І квартал 2022 року. 

Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі 
зверненнями громадян за І квартал 2022 року. 

Про стан виконавської дисципліни та контролю за виконанням 
документів у Державному архіві Запорізької області за І квартал 2022 року. 

Про стан охорони праці у Державному архіві Запорізької області. 
ІІІ квартал 

Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за І півріччя 
2022 року. 

Про підсумки роботи архівних установ райдержадміністрацій та міських 
(міст обласного значення) рад, трудових архівів за І півріччя 2022 року. 

Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі 
зверненнями громадян за І півріччя 2022 року. 

Про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів 
України з питань реалізації державної кадрової політики, про стан роботи з 
персоналом та підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької 
області за І півріччя 2022 року. 

Про стан виконавської дисципліни та контролю за виконанням документів 
у Державному архіві Запорізької області за І півріччя 2022 року. 

Про план роботи Державного архіву Запорізької області на ІV квартал 2022 
року. 

 
Проведення перевірок архівних установ 

Згідно з планом роботи Запорізької облдержадміністрації на 9 місяців 
2022 року Державним архівом Запорізької області було заплановано 
3 комплексні  перевірки роботи архівних відділів Запорізької, Бердянської та 
Мелітопольської райдержадміністрацій, а також одна контрольна перевірка – 
архівного відділу Мелітопольської міської ради. У зв’язку з введенням воєнного 
стану та тимчасовою окупацією окремих територій області перевірки не 
проводились. 

 
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 9 місяців 2022 року повідомлень про зміни в мережі трудових 
архівів області змін не надходило. 
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Станом на 01.10.2022 в Запорізькій області є 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. 

Інформація про стан трудових архівів на тимчасово окупованій території 
відсутня. Гуляйпільською міською радою евакуйовані документи ліквідованих 
установ, що зберігалися у міській раді, і тимчасово розміщені (з наданням 
робочого місця працівнику міської ради) у ІІ корпусі Державного архіву 
Запорізької області. 

 
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 
наявністю та фізичним станом документів Національного архівного фонду 
протягом 9 місяців 2022 року здійснювалися  такі заходи. 

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

Між Державним архівом Запорізької області та Управлінням  державної 
служби охорони в Запорізькій області укладено договір від 24.03.2022                
№ 01-0013991 на здійснення цілодобової охорони будівель архіву, пропускного 
режиму та спостереження за пультами пожежно-охоронної сигналізації.  

З ТОВ «Охорона-Престиж» укладено договір на технічне обстеження та 
ремонт системи пожежогасіння (№ 158 від 28.03.2022). 

З ТОВ «Запоріжліфтсервіс-5» укладено договір на технічне                            
обслуговування ліфтів (№ 5/40 від 17.03.2022). 

ТОВ «Охорона-Престиж» щомісячно проводиться технічне обстеження  і 
обслуговування системи пожежогасіння. 

ТОВ «Теплотехнік і Кº» проведено повірки манометрів (акт від 
12.07.2022).  

Проведено промивку та гідравлічне випробовування внутрішніх систем 
опалення та теплопостачання будівель корпусів №№ 1,2 архіву (акт від 
09.08.2022).  

Проведено поточні ремонти електромереж в корпусах №№ 1,2, системи 
водопостачання в корпусі № 2. 

Проведено підготовчі роботи до опалювального періоду 2022-2023 років. 
Підготовлено наказ Державного архіву Запорізької області від 15.08.2022 №  25 
«Про підготовку архівних установ Запорізької області до роботи в осінньо-
зимовий період 2022-2023 рр.», затверджено заходи Державного архіву 
Запорізької області з підготовки до опалювального періоду 2022-2023 років 
(наказ від 15.08.2022 №  1-АГ), створено комісію з перевірки готовності 
теплового господарства до роботи в опалювальний період 2022-2023 років 
(наказ від 15.08.2022 № 2-АГ), до участі в якій запрошено за згодою 
представника теплових мереж ФК «Міські теплові мережі» Вознесенівського 
району м. Запоріжжя. 
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Пожежно − рятувальний підрозділ добровільної пожежної охорони 
Державного архіву Запорізької області здійснив заходи громадського контролю 
щодо забезпечення належного протипожежного захисту архівних будівель. З 
працівниками Державного архіву Запорізької області проведено навчання та 
практичні заняття про порядок дій в умовах воєнного часу.  

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 9 місяців 2022 року було відскановано 37926 
кадрів документів, проведено: брошурування та підшивання 939 справ та описів 
справ обсягом 113237 аркушів; відреставровано 787 документів НАФ; поведено 
консерваційно-профілактичне оброблення 160 од. зб. фотодокументів. 

Відповідно до Програми оцифрування архівних інформаційних ресурсів у 
Державному архіві Запорізької області на 2022 - 2025 роки за звітний період 
проводилася робота щодо складання Переліку справ та описів справ, 
включених до Програми. Було відскановано 3108 описів справ на 78230 кадрів, 
88 од. зб. 

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» за 9 місяців 2022 року 
проведено перевіряння наявності і стану документів по 79 фондах, перевірено 
37674 справ; фактів наявності плісняви, грибків, біоуражених справ в 
архівосховищах не виявлено.   

Здійснено державний облік документів, що надійшли на державне 
зберігання по 2 нових та 22 частинах фондів на паперовій основі.   

 
Створення та розвиток науково-довідкового апарату до документів 

Національного архівного фонду 
Протягом 9 місяців 2022 року проведено описування фотодокументів ТОВ 

«Редакція газети «МИГ», КП «Газета «Запорізька правда», ТОВ «Редакція газети 
«Індустріальне Запоріжжя» за 2021 рік на 159 од. обл. 

Продовжено роботу з поповнення бази даних архівно-пошукового проєкту 
«Український мартиролог ХХ століття», яка розміщена на офіційному 
вебпорталі Укрдержархіву. Державним архівом Запорізької області станом на 
2020 рік внесено інформацію про 1935 репресованих осіб. У ІІ кварталі до 
вищевказаної бази внесено інформацію про 100 репресованих осіб за 
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документами НАФ, які зберігаються в Державному архіві Запорізької області, у 
ІІІ кварталі - 220. 

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; 

- 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 9 місяців  
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 3558 справ, в т.ч. 1086 справ від                           
4 установ-джерел комплектування обласного рівня та 2472 справ по 20 фондах 
від архівних відділів Запорізької та Пологівської райдержадміністрацій по 2 
нових та 22 частинах фондів на паперовій основі, 159 од. обл. фотодокументів. 

 
За 9 місяців 2022 року проведено 9 засідань експертно-перевірної комісії 

Державного архіву Запорізької області, на яких розглянуто 7 питань. 
 

І квартал 
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. 

 
ІІ квартал 

Про проведення експертизи цінності документів щодо віднесення 
Управління стратегічних галузей виробництва Запорізької обласної державної 
адміністрації до джерел формування Національного архівного фонду. 
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Про проведення експертизи цінності документів щодо віднесення 
Управління транспорту та зв’язку Запорізької обласної державної адміністрації 
до джерел формування Національного архівного фонду. 

 
ІІІ квартал 

Про внесення змін до списку юридичних осіб – джерел формування 
Національного архівного фонду, які передають документи до Державного 
архіву Запорізької області (список джерел комплектування архіву), списку 
юридичних та фізичних осіб – джерел формування Національного архівного 
фонду, які не передають документи до Державного архіву Запорізької області 
станом та списку осіб, в діяльності яких не утворюються документи 
Національного архівного фонду. 

 
Погоджено 80 описів на 7627 справ з кадрових питань (особового складу), 

(301 опис на 11098 справ – у 2021 році), 4 інструкції з діловодства (17 – у 2021 
році), 6 положень про експертну комісію (10 - у 2021 році), 34 номенклатури 
справ (38 - у 2021 році), 41 акт про вилучення для знищення документів, не 
внесених до Національного архівного фонду, на 561639 справ (313 актів про 
вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, на 293057 справ - у 
2021 році) та схвалено 132 описи на 5477 справ постійного зберігання (376 
описів справ постійного зберігання на 16816 справ – у 2021 році), 2 описи 
відеодокументів на 2 од. обл. (1 опис відеодокументів на 1 од. обл. – у 2021 
році), 3 описи фотодокументів на 159 од. обл. (5 описів фотодокументів на 175 
од. обл. – у 2021 році), 2 описи на 6 справ тимчасового зберігання (9 описів на 73 
справи – у 2021 році), подані 79 установами-джерелами формування 
Національного архівного фонду (281 установою-джерелом формування 
Національного архівного фонду – у 2021 році).  

Погоджено 9 описів на 1787 справ з кадрових питань (особового складу) 
(39 описів на 844 справи з кадрових питань (особового складу) – у 2021 році), 7 
номенклатур справ (3 – у 2021 році), 7 актів про вилучення для знищення 
документів, не внесених до НАФ, на 18848 справ (27 актів про вилучення для 
знищення документів, не внесених до НАФ, на 17634 справи – у 2021 році) та 
схвалено 2 описи на 42 справи постійного зберігання (33 описи справ постійного 
зберігання на 576 справ – у 2021 році), подані 10 установами, в діяльності яких 
не утворюються документи Національного архівного фонду (38 установами, в 
діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду – у 
2021 році). 

Надана методична та практична допомога в упорядкуванні документів 
власними силами 10 установам (19 – у 2021 році), які схвалили та погодили 
описи справ з ЕПК Державного архіву Запорізької області. 

Проведено 3 тематичні перевірки (з них – 1 про проведення експертизи 
цінності документів щодо віднесення/невіднесення їх до НАФ, 2 - про 
виключення зі списку юридичних осіб – джерел формування НАФ, які 
передають документи до Державного архіву Запорізької області) (10 – у 2021 
році), 14 контрольних перевірок якості упорядкування документів (29 – у 2021 
році). 

Проведено 4 перевірки готовності підприємств, установ, організацій до 
передавання справ постійного зберігання до Державного архіву Запорізької 
області (23 – у 2021 році). 

 
Проведення семінарів з підвищення кваліфікації 

09 та 10 червня 2022 року Державним архівом Запорізької області спільно 
з Запорізьким регіональним центром підвищення кваліфікації проведено 
семінар для державних службовців категорії «Б», «В» та посадових осіб 
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місцевого самоврядування ІV – VII категорії посад, за спеціальною 
короткостроковою програмою «Забезпечення збереженості документів в 
органах публічної влади: сучасні аспекти та виклики». У заході взяли участь 90 
представників органів публічної влади, у тому числі і представники архівних 
установ неокупованої частини Запорізької області. 

Для спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації,  
райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, на теми з актуальних 
питань ведення діловодства та архівної справи, впровадження електронного 
документообігу, працівниками Державного архіву Запорізької області проведено 
дев’ять семінарських занять в Запорізькому регіональному центрі підвищення 
кваліфікації. 

 
Використання інформації документів НАФ 

Державним архівом Запорізької області за 9 місяців 2022 року 
здійснювалися такі заходи.  

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 до 
важливих дат і подій з історії Запорізького краю були розміщені онлайн 
виставки архівних документів: 

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 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)»;  

«До дня працівників пожежної охорони України»; 
«Створення товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця»;  
«До річниці прийняття Конституції України»;  
«Бельфор – місто побратим Запоріжжя»; 
«До річниці прийняття Декларації про Державний суверенітет України»;  
«Підземний ермітаж України» (Кам’яна могила – унікальна світова 

пам'ятка давньої культури в Україні поблизу м. Мелітополь Запорізької 
області.);  

«Гуляйпільська бібліотека – читальня – територія знань. До 
Всеукраїнського дня бібліотек». 

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. 

В Музеї архітектури м. Запоріжжя відкрилася спільна виставка 
Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради та Державного 
архіву Запорізької області «НАЗВА: мова міста». 

Державним архівом Запорізької області за 9 місяців 2022 року була 
проведена робота з виконання Указу Президента України від 07.02.2008 
№ 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування» відповідно до вимог Методики 
оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах 

http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=783%3A-l-&lang=ua
http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=787%3A2022-06-03-07-01-52&lang=ua
http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=787%3A2022-06-03-07-01-52&lang=ua
http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=788%3A2022-06-28-11-37-45&lang=ua
https://heritage.zp.ua/
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виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
24 червня 2009 року № 630. 

Для забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 
звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
Державним архівом Запорізької області протягом 9 місяців 2022 року було 
проведено необхідну роботу. 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. 

За 9 місяців 2022 року до Державного архіву Запорізької області надійшло 
1622 звернення від громадян України, іноземних громадян та юридичних осіб (з 
них на особистому прийомі - 381). За 9 місяців 2021 року надійшло                     
3324 звернення (з них на особистому прийомі - 306).  

Кількість виконаних запитів за 9 місяців 2022 року - 1827, з них з 
позитивним результатом – 1226 (67 %), (за 9 місяців 2021 року виконано 
3366 запитів, з них з позитивним результатом – 1820 (54 %). 

Кількість виконаних запитів за 9 місяців 2022 року за тематикою: 
соціально-правового характеру – 1463; 
тематичних  - 125;  
персональних – 32; 
майнових – 207. 
Забезпечена можливість подання громадянами письмового звернення з 

використанням мережі Інтернет на електронну адресу архіву 
(archive_zp@arch.gov.ua), яка зазначена на офіційному вебсайті Державного 
архіву Запорізької області у рубриках «Про архів» і «Звернення громадян», а 
також на офіційній сторінці Державного архіву Запорізької області у Facebook 
(https://www.facebook.com/archivzp/).  

Електронною поштою надійшло 64 запити від громадян України та 
іноземних держав. 

На особистому прийомі спеціалістами відділу інформації та використання 
документів Державного архіву Запорізької області було прийнято запитів від 
громадян: 381), виїзних прийомів громадян не було. 

Проводиться постійний контроль за своєчасним і якісним виконанням 
запитів окремих категорій громадян (зверталися 3 учасника ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС, пенсіонери). 

За 9 місяців 2022 року до Державного архіву Запорізької області надійшло 
4 звернення з Урядової телефонної «гарячої лінії». 

Надавалися консультації громадянам за телефонами (0612) 787 45 51,      
(061) 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 

За 9 місяців 2022 року проведено 7 засідань Науково-методичної ради, на 
яких розглянуто 11 питань. 
 
 
 
Заступник директора Державного  
архіву – начальник відділу організації 
і координації архівної справи  Антоніна ФЕДЬКО 
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