
 
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

  
 
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

21.12.2016 № 10 

м. Запоріжжя 

Засідання колегії 
 

Голова колегії –  Тедєєв О.С. 
Секретар –  Федько А.А. 
Присутні члени колегії: Білець С.Т. 
 Бондар В.О. 
 Величко О.Г. 
 Фурсенко Т.В. 
 Ядловська О.Л. 

 
Порядок денний: 

 
1. Про план роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 

2017 рік. 
Інформує: Ядловська О.Л.,  заступник директора. 
 
2. Про стан пожежної безпеки у Державному архіві Запорізької області. 
Інформують: Ядловська О.Л.,  заступник директора, 
Білець С.Т., начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату. 
 
3. Про виконання Державним архівом Запорізької області у 2009-

2016 роках заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом і 

рухом документів НАФ на 2009-2019 роки. 
Інформують: Білець С.Т., начальник відділу зберігання, обліку та 

довідкового апарату,  
Фурсенко Т.В., начальник відділу формування НАФ та діловодства.  
 
4. Про виконання архівними установами Запорізької області у 2009-

2016 роках заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом і 

рухом документів НАФ на 2009-2019 роки. 
Інформує: Федько А.А., начальник відділу організації і координації 

архівної справи та з питань кадрової роботи. 
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5. Про висвітлення діяльності у ЗМІ, співпрацю з інститутами 

громадянського суспільства та супровід й інформаційне наповнення офіційного 

веб-сайту Державного архіву Запорізької області у 2016 році. 
Інформує: Величко О.Г., начальник відділу інформації та використання 

документів 
 
6. Про контроль за виконанням рішень колегії Державного архіву 

Запорізької області  за 2015 рік. 
Інформує: Ядловська О.Л.,  заступник директора. 
 
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 НАФ архівного відділу 

Василівської райдержадміністрації за період з жовтня 2011 року до грудня 

2016 року. 
Інформують: Карнаух І.С., начальник архівного відділу Василівської 

райдержадміністрації; 
Федько А.А., начальник відділу організації і координації архівної справи 

та з питань кадрової роботи 
 
1. СЛУХАЛИ: про план роботи колегії Державного архіву Запорізької області 

на 2017 рік  
Ядловську О.Л.,  заступника директора – довідка додається. 

 
ВИРІШИЛИ: рішення додається. 
 
2. СЛУХАЛИ: про стан пожежної безпеки у Державному архіві Запорізької 

області 
Ядловську О.Л.,  заступника директора – довідка додається. 

 
ВИРІШИЛИ: рішення додається. 
 
3. СЛУХАЛИ: про виконання Державним архівом Запорізької області у 2009-
2016 роках заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом і 

рухом документів НАФ на 2009-2019 роки 
Білець С.Т., начальника відділу зберігання, обліку та довідкового апарату; 

Фурсенко Т.В., начальника відділу формування НАФ та діловодства – довідка 

додається. 
 
ВИРІШИЛИ: рішення додається. 
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4. СЛУХАЛИ: про виконання архівними установами Запорізької 

області у 2009-2016 роках заходів Програми здійснення контролю за наявністю, 

станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки 
Федько А.А., начальника відділу організації і координації архівної справи 

та з питань кадрової роботи – 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 2016 році 
Величко О.Г., начальника відділу інформації та використання документів 

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

Запорізької області  за 2016 рік 
Ядловську О.Л.,  заступника директора – 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 

упорядкуванням в установах-джерелах формування НАФ архівного відділу 

Василівської райдержадміністрації за період з жовтня 2011 року до грудня 

2016 року 
Карнаух І.С., начальника архівного відділу Василівської райдержадміністрації – 
довідка додається; 
Федько А.А., начальника 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  
 


