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ПРОТОКОЛ 

29.09.2021 № 8 

м. Запоріжжя 

Засідання колегії 

 

Голова  колегії –  Олександр ТЕДЄЄВ 

Секретар –  Антоніна ФЕДЬКО  

Присутні члени колегії: Світлана БІЛЕЦЬ 

 Віталій БОНДАР  

 Олена ВЕЛИЧКО 

 Ольга ЯДЛОВСЬКА   

 

1. Про  план роботи Державного архіву Запорізької області на ІV квартал 

2021 року. 

Інформує: Ольга Ядловська, заступник директора Державного архіву – 

начальник відділу підготовки аналітичних матеріалів та документаційного 

забезпечення. 

 

2. Про забезпечення збереженості документів Національного архівного 

фонду в архівному відділі Мелітопольської міської ради. 
Інформує: Федько Антоніна, начальник відділу організації і координації 

архівної справи. 
 

3. Про результати спільної перевірки з архівним відділом Запорізької 

райдержадміністрації комунальної установи «Вільнянський місцевий архів» 

Вільнянської міської ради Запорізького району Запорізької області з питань 

забезпечення 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. 
Інформує: Федько Антоніна, начальник відділу організації і координації 

архівної справи  
 

4. Про результати спільної перевірки з архівним відділом 

Мелітопольської райдержадміністрації Веселівської селищної ради 

Мелітопольського району Запорізької області з питань забезпечення 

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. 
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Інформує: Федько Антоніна, начальник відділу організації і 
координації архівної справи  
 

1. СЛУХАЛИ: про план роботи Державного архіву Запорізької області на ІV 

квартал 2021 року 

Ольгу Ядловську,  заступника директора Державного архіву − начальника 

відділу  підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення – 

довідка додається. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення додається. 
      
2. СЛУХАЛИ: про забезпечення збереженості документів Національного 

архівного фонду в архівному відділі Мелітопольської міської ради 

Бардіну Світлану, начальника архівного відділу Мелітопольської міської 

ради – довідка додається;  

Антоніну Федько, начальника відділу організації і координації архівної 

справи – довідка додається, довідка . 

 

ВИРІШИЛИ: рішення додається. 

 

3. СЛУХАЛИ: про результати спільної перевірки з архівним відділом 

Запорізької райдержадміністрації комунальної установи «Вільнянський 

місцевий архів» Вільнянської міської ради Запорізького району Запорізької 

області з питань забезпечення 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 

Оксану Шевельову, завідувача Вільнянського місцевого архіву 

Вільнянської міської ради Запорізького району Запорізької області – довідка 

додається;  

Антоніну Федько, начальника відділу організації і координації архівної 

справи – довідка додається. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення додається. 
 
4. СЛУХАЛИ: про результати спільної перевірки з архівним відділом 

Мелітопольської райдержадміністрації Веселівської селищної ради 

Мелітопольського району Запорізької області з питань забезпечення 

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 

Людмилу Бовкун, архіваріуса загального відділу виконавчого комітету 

Веселівської селищної ради Мелітопольського району Запорізької області – 

довідка додається;  

Антоніну Федько, начальника відділу організації і координації архівної 

справи – довідка додається. 
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ВИРІШИЛИ: рішення додається. 

 

 

 

Голова колегії Олександр ТЕДЄЄВ 

 

 

 

Секретар колегії Антоніна ФЕДЬКО  
 


