
РІШЕННЯ 
колегії Державного архіву Запорізької області 

 
21.01.2015                                  м. Запоріжжя                                    № 4 

 
Про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів 

України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан 
роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у 

Державному архіві Запорізької області за 2014 рік 
 

Заслухавши інформацію головного спеціаліста з питань кадрової роботи 
та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з 
питань кадрової роботи Видавську О.В. колегія відмічає, що діяльність 
Державного архіву Запорізької області протягом 2014 року була спрямована на 
практичну реалізацію завдань, визначених актами і дорученнями Президента 
України та Кабінету Міністрів України у сфері державної кадрової політики та 
здійснення систематичного контролю за їх виконанням. 

Робота з кадрами і підготовка кадрового резерву в Державному архіві 
Запорізької області у 2014 році проводилася відповідно до Конституції 
України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і 
протидії корупції», згідно з чинним трудовим законодавством; відповідно до 
Плану роботи з кадрами, підготовки кадрового резерву та забезпечення 
виконання вимог чинного законодавства з питань державної служби та 
запобігання і протидії корупції Державного архіву Запорізької області у                  
2014 році (далі – План), затвердженого наказом Державного архіву Запорізької 
області від 21.01.2014 № 6, яким передбачено заходи щодо забезпечення 
покращення кадрового складу державних службовців Державного архіву 
Запорізької області, формування та підготовки кадрового резерву на посади 
державної служби, роботи з керівниками архівних установ, які функціонують 
на території Запорізької області, підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів, запобігання та протидії корупції в Державному архіві 
Запорізької області, Положення про Державний архів Запорізької області, 
затвердженого розпорядженням голови Запорізької обласної державної 
адміністрації від 04.03.2013 № 100, Положення про відділ організації і 
координації архівної справи та з питань кадрової роботи Державного архіву 
Запорізької області, затвердженого наказом від 15.08.2013 № 59. 

Відповідно до вищезгаданого Плану у Державному архіві Запорізької 
області постійно забезпечується контроль і виконання актів Президента 
України, постанов, розпоряджень, доручень Кабінету Міністрів України, 
розпоряджень голови обласної державної адміністрації, наказів Державної 
архівної служби України, чинних законодавчих і нормативних документів з 
питань державної служби та роботи з кадрами, підвищення кваліфікації 
державних службовців, нагородження й заохочення працівників Державного 
архіву Запорізької області та узагальнення інформаційно-аналітичних 
матеріалів та інформації щодо реалізацій завдань, визначених Президентом 
України, у сфері державної кадрової політики в Державному архіві Запорізької 
області. 

У Плані передбачено розгляд питання щодо реалізації завдань, 
визначених Президентом України, у сфері державної кадрової політики в 
Державному архіві Запорізької області на засіданні колегії Державного архіву 
Запорізької області двічі на рік. 

29.01.2014 відбулось засідання колегії Державного архіву Запорізької 
області, за результатами підготовленої довідки «Про виконання актів і 
доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації 
державної кадрової політики та про стан роботи з кадрами та кадровим 
резервом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької 
області за 2013 рік», прийнято відповідне рішення за № 4.  

12.02.2014 на засіданні колегії Державного архіву Запорізької області 
було розглянуто питання про стан протидії корупції в Державному архіві 
Запорізької області за 2013 рік, прийнято відповідне рішення за № 4. 
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16.07.2014 відбулось засідання колегії Державного архіву Запорізької 
області, за результатами підготовленої довідки «Про виконання актів і 
доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації 
державної кадрової політики та про стан роботи з кадрами та кадровим 
резервом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької 
області за 1 півріччя 2014 року», прийнято відповідне рішення за № 5. 

15.10.2014 відбулось засідання колегії Державного архіву Запорізької 
області, за результатами підготовленої довідки «Про стан протидії корупції в 
Державному архіві Запорізької області за 9 місяців 2014 року», прийнято 
відповідне рішення за № 5. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2014                 
№ 191 «Про деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій», 
розпорядження голови облдержадміністрації від 15.04.2014 № 131 «Про зміну 
штатної чисельності працівників структурних підрозділів обласної державної 
адміністрації» проведено скорочення штатної чисельності архіву на 4 штатних 
одиниці. На даний час в архіві функціонує 6 відділів та режимно-секретна 
служба. Штатний розпис архіву складається із 45 посад, з них 20 посад 
відноситься до державної служби.  

Станом на 31.12.2014 у Державному архіві Запорізької області було 3 
вакансії державних службовців. 

Реєстр посад державних службовців архіву затверджений наказом 
Державного архіву Запорізької області від 22.02.2013 № 19 «Про реєстр посад 
державних службовців Державного архіву Запорізької області». 
 У Державному архіві Запорізької області був складений 29.12.2013 та 
погоджений профспілковим комітетом архіву 30.12.2013 року графік щорічних 
та додаткових відпусток працівників Державного архіву Запорізької області на 
2014 рік.  

На виконання розпорядження голови Запорізької обласної державної 
адміністрації від 27.12.2013 № 633, у березні 2014 року проведено щорічне 
оцінювання виконання державними службовцями Державного архіву 
Запорізької області покладених на них обов’язків і завдань за 2013 рік. Високу 
оцінку отримало 14 державних службовців, добру – 3.  

Відповідно до розпорядження голови Запорізької обласної державної 
адміністрації від 23.12.2013 № 616 «Про затвердження планів-графiків 
навчання у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
керівників державних підприємств, установ та організацій на 2014 рік» 
державні службовці V-VI категорії посад взяли участь у навчанні за 
професійною програмою для працівників Державного архіву Запорізької 
області, архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад міст обласного 
значення (І сесія); головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної 
служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової 
роботи навчався за професійною програмою підвищення кваліфікації з питань 
запобігання і протидії корупції; заступник начальника відділу інформації та 
використання документів брала участь у тематичному короткостроковому 
семінарі з актуальних питань реалізації положень Закону України «Про доступ 
до публічної інформації», з актуальних питань діяльності органів влади зі 
зверненнями громадян. 

Щокварталу забезпечується своєчасна підготовка статистичних даних про 
склад кадрового потенціалу, кадрового резерву, зміни облікових даних, 
навчання, підвищення кваліфікації, стажування за кордоном державних 
службовців Державного архіву Запорізької області.  
 На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 12.08.2004 
№ 349 «Про створення єдиної системи електронного обліку державних 
службовців місцевих органів виконавчої влади», продовжується супроводження 
та поповнення банків даних електронного кадрового обліку державних 
службовців Державного архіву Запорізької області засобами комп’ютерних 
програм «Кадри» та «Картка», також систематично поповнюється 
комп’ютерний банк даних щодо навчання, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації державних службовців Державного архіву Запорізької області. 
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У листопаді 2014 року переглянуто списки кадрового резерву на посади 
директора та заступника директора Державного архіву Запорізької області. 
Список кадрового резерву на посаду директора Державного архіву Запорізької 
області узгоджений з Державною архівною службою України та Запорізькою 
обласною державною адміністрацією;  список кадрового резерву на посаду 
заступника директора Державного архіву Запорізької області узгоджений 
Запорізькою обласною державною адміністрацією. 

Постійно тримається на контролі комплектування вакантних посад 
державних службовців Державного архіву Запорізької області шляхом 
просування по службі перспективної молоді та осіб, зарахованих до кадрового 
резерву, практикується їх стажування, залучення до виконання доручень, 
пов’язаних з можливою майбутньою роботою, також до вивчення близьких за 
змістом ділянок роботи.  

Державний архів Запорізької області забезпечує організацію проходження 
практики в Державному архіві Запорізької області студентів Запорізького 
національного університету, запорізьких технікумів та коледжів за відповідною 
спеціалізацією.  

Директором Державного архіву Запорізької області погоджені списки 
кадрового резерву для державної служби на посади начальників архівних 
відділів районних державних адміністрацій на 2014 рік. 

Продовжена практика проведення нарад-семінарів з начальниками 
архівних відділів районних державних адміністрацій та міських рад. 

У Державному архіві Запорізької області постійно забезпечується вжиття 
щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і 
протидії корупції», виконанням Указів Президента України від 06.02.2003 № 84 
«Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою 
злочинністю і корупцією», від 09.02.2004 № 175 «Про систему заходів щодо 
усунення причин та умов, що сприяють злочинним проявам і корупції», від 
21.10.2011 № 1001/2011 «Національна антикорупційна стратегія на 2011-2015 
роки», чинних розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо здійснення 
заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією та інших нормативно-правових 
актів, що регулюють заходи протидії корупції у сфері державної служби, 
періодично розглядаються на нарадах, засіданнях колегії Державного архіву 
Запорізької області питання про роботу Державного архіву Запорізької області 
щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії 
корупції. 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання та 
протидії корупції», у березні було організовано подання державними 
службовцями декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 2013 рік. Своєчасно було надано 22 декларації про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік.  

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії 
корупції» серед працівників Державного архіву Запорізької області немає 
випадків безпосереднього підпорядкування. Також архівом взято до уваги те, 
що ситуація безпосереднього підпорядкування може виникати і у випадку 
тимчасового виконання заступником керівника або іншим працівником 
обов’язків безпосереднього керівника у зв’язку з його відсутністю. 

Державний архів Запорізької області постійно вживає заходи щодо 
забезпечення дотримання державними службовцями обмежень, встановлених 
статтями 12 і 16 Закону України «Про державну службу» та розділом II Закону 
України «Про засади запобігання і протидії корупції». 

Відповідно до п.11 Плану організаційних заходів Державного архіву 
Запорізької області щодо забезпечення дотримання вимог Закону України «Про 
засади запобігання і протидії корупції», що затверджений наказом від 
18.07.2011 № 42, вживаються заходи щодо недопущення будь-якої можливості 
виникнення конфлікту інтересів. 

Постійно діє контроль за вживанням заходів щодо недопущення 
отримання Державним архівом Запорізької області від фізичних, юридичних 
осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами або 
чинними міжнародними договорами України. 
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У керівництва Державного архіву Запорізької області постійно перебуває 
на контролі питання невідкладного інформування облдержадміністрації у разі 
виявлення фактів корупційних проявів серед державних службовців архіву.  

Протягом звітного періоду формування кадрового складу державних 
службовців Державного архіву Запорізької області здійснювалося за рахунок 
конкурсного відбору, проведенням стажування та призначення державних 
службовців на посади з кадрового резерву. Прийняття Присяги, присвоєння 
чергових рангів державним службовцям, встановлення надбавок за вислугу 
років здійснюється відповідно до чинного законодавства. Особлива увага 
приділяється спеціальній перевірці щодо кандидатів на зайняття посад у 
державній службі. Конкурс на заміщення посад державних службовців у 2014 
році оголошувався двічі. На посаду головного спеціаліста-архівіста відділу 
організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи була 
призначена особа, яка пройшла за конкурсом на заміщення вакантної посади 
державного службовця та спецперевірку відомостей щодо особи, яка претендує 
на зайняття посади, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування. 

Упродовж звітного періоду не було виявлено прогалин чи колізій у 
законодавчому полі, віднесеному до сфери діяльності Державного архіву 
Запорізької області, що сприяли або могли б сприяти вчиненню корупційних 
правопорушень. Станом на 31.12.2014 звернень фізичних та юридичних осіб 
щодо фактів корупції серед працівників Державного архіву Запорізької області 
не надходило. Посадові особи Державного архіву Запорізької області до 
відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов`язані з 
корупцією, не притягалися. 

Відповідно до чинного законодавства з питань нагородження, протягом 
2014 року забезпечувався своєчасний відбір кандидатур та належна підготовка 
документів для нагородження працівників Державного архіву Запорізької 
області та працівників архівних установ області нагородами центральних 
органів виконавчої влади та облдержадміністрації. 

Державний архів Запорізької області постійно тримає на контролі нові 
зміни у законодавстві у сфері кадрової роботи, головний спеціаліст з питань 
кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної 
справи та з питань кадрової роботи постійно надає роз’яснення державним 
службовцям щодо обрахування стажу державної служби, порядку надання 
щорічних основних відпусток і додаткових відпусток за стаж державної 
служби, проведення конкурсу на заміщення вакантних посад та спеціальної 
перевірки осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій 
держави або місцевого самоврядування, стосовно оплати праці державних 
службовців тощо. 
 

Враховуючи зазначене,  колегія Державного архіву Запорізької області 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Рівень діяльності Державного архіву Запорізької області щодо роботи з 
кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному 
архіві Запорізької області за 2014 рік визначити як достатній. 

2. Керівництву, начальникам відділів архіву та головному спеціалісту з 
питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації 
архівної справи та з питань кадрової роботи Видавській О.В. забезпечити 
контроль і виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 
розпоряджень голови обласної державної адміністрації, наказів Державної 
архівної служби України, чинних законодавчих і нормативних документів з 
питань реалізації державної кадрової політики, трудового законодавства, термін 
виконання – постійно; 

3. Заступнику директора Пилявській О.Л., головному спеціалісту з питань 
кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної 
справи та з питань кадрової роботи Видавській О.В.: 

1) забезпечити прийняття на державну службу, просування по службі 
державних службовців і ведення роботи з кадрами відповідно до вимог Законів 
України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» 
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і «Про захист персональних даних», чинного законодавства про працю та  
відповідних нормативних актів, термін виконання – постійно; 

2) здійснювати спеціальну перевірку претендентів на заміщення 
вакантних посад відповідно до Закону України «Про засади запобігання і 
протидії корупції» та Указу Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 «Про 
порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які 
претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування» із змінами і доповненнями, термін виконання – 
постійно; 

3) забезпечити виконання розпорядження голови облдержадміністрації 
від 19.12.2014 № 678 «Про проведення в обласній та районних державних 
адміністраціях перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення 
влади», плану заходів Державного архіву Запорізької області щодо 
забезпечення проведення перевірки та додержання графіків початку зазначеної 
перевірки, термін виконання – у визначені розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 19.12.2014 № 678 терміни; 

4) забезпечити підвищення кваліфікації та навчання державних 
службовців за професійною програмою та тематичними короткотерміновими 
семінарами згідно із затвердженими графіками навчання, термін виконання – 
постійно. 

4. Керівництву, начальникам відділів архіву та головному спеціалісту з 
питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації 
архівної справи та з питань кадрової роботи Видавській О.В.: 

1) забезпечити подання державними службовцями всіх категорій 
Державного архіву Запорізької області декларацій про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік за формою, встановленою 
Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»; термін 
виконання − до 01.04.2015; 

2) забезпечити ведення кадрової роботи, обробку статистичних та 
персональних даних з дотриманням вимог Закону України «Про захист 
персональних даних», термін виконання – постійно; 

3) забезпечити постійну роботу, спрямовану на дотримання працівниками 
Державного архіву Запорізької області правил внутрішнього трудового 
розпорядку відповідно до чинного законодавства України, термін виконання – 
постійно. 

5. Керівництву та начальникам відділів архіву продовжити практику 
проведення нарад-семінарів з керівниками та спеціалістами архівних відділів 
районних державних адміністрацій, міських рад та трудових архівів, термін 
виконання – березень та жовтень 2015 року. 

6. Заступнику директора Пилявській О.Л., начальникам відділів архіву 
забезпечити проведення у 2015 році щорічної оцінки виконання державними 
службовцями Державного архіву Запорізької області покладених на них 
обов’язків і завдань за 2014 рік, термін виконання – лютий-березень 2015 року. 

7. Головному спеціалісту з питань кадрової роботи та державної служби 
відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи 
Видавській О.В. забезпечити державних службовців бланками декларації, 
проведення семінару щодо заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік за формою, встановленою 
Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», термін 
виконання – до 20.02.2015. 

8. Заступнику директора Пилявській О.Л. до 23.01.2015 р. забезпечити 
підготовку проекту наказу про оголошення рішення колегії. 

9. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на директора 
Державного архіву Запорізької області Тедєєва О.С. 
 
 
Голова колегії 
 
 

О.С.Тедєєв 

Секретар колегії А.А.Федько 
 


