
 
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

  
 
 

 

Державний архів  
Запорізької області 
 
ПРОТОКОЛ 
 
18.02.2015 № 2 
м. Запоріжжя 
 
Засідання колегії 

 
У засіданні взяли участь: 

 
Голова колегії –  Тедєєв О.С. 
Секретар –  Федько А.А. 

 
Присутні: список присутніх додається. 
 
Порядок денний: 

 
1. Про підсумки роботи архівних установ області за 2014 рік та завдання 

на 2015 рік. 
Інформує: Тедєєв О.С., директор Державного архіву Запорізької області. 
2. 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 2014 рік. 
 Інформує: Федько А.А., начальник відділу організації і координації 

архівної справи та з питань кадрової роботи. 
3. Про роботу Державного архіву Запорізької області щодо дотримання 

вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції у 

2014 році. 
Інформує: Видавська О.В., головний спеціаліст з питань кадрової роботи 

та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з 

питань кадрової роботи. 
 
1. СЛУХАЛИ: про підсумки роботи архівних установ області за 2014 рік та 

завдання на 2015 рік 
Тедєєва О.С., директора Державного архіву Запорізької області – 

доповідь додається. 
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ВИСТУПИЛИ:  
 Пилявська О.Л. – текст виступу додається;  

Сідєльнікова Н.Ф. – текст виступу додається; 
Карнаух І.М. – текст виступу додається; 

 
ВИРІШИЛИ: рішення додається. 
 
2. СЛУХАЛИ: 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 2014 рік 

Федько А.А., начальника відділу організації і координації архівної справи 

та з питань кадрової роботи – довідка додається. 
 
ВИСТУПИЛА:  

Рядинська Т.М.. – текст виступу додається;  
 
ВИРІШИЛИ: рішення додається. 
 
3. СЛУХАЛИ: про роботу Державного архіву Запорізької області щодо 

дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії 

корупції у 2014 році  
Видавську О.В., головного спеціаліста з питань кадрової роботи та 

державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань 

кадрової роботи – довідка додається.  
 
ВИРІШИЛИ: рішення додається. 
 
 
 
Голова колегії 
 

О.С.Тедєєв  

Секретар колегії А.А.Федько  
 


