
 ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Керівник апарату Запорізької 

обласної державної адміністрації  

____________________ Зінаїда БОЙКО  

 _____ _______________2022 року 
ЗВІТ 

до плану роботи 
Державного архіву Запорізької області 

на І квартал 2022 року 
№ 
з/п 

Зміст пункту плану Заходи, які здійснені на його виконання  
та конкретний результат 

Стан виконання 
заходу (у разі 

перенесення або 
невиконання 

заходу указати з 
яких причин) 

1 2 3 4 
 І. Питання для розгляду на засіданні колегії облдержадміністрації 

 
 Не планувались.   
 
 

ІІ. Заходи, спрямовані на виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 
інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень обласної ради  

1. Здійснення заходів з 
формування, обліку, 
забезпечення належних умов 
зберігання документів 
Національного архівного фонду 
 

На виконання Закону України «Про Національний архівний фонд та 
архівні установи», актів Президента України, Кабінету Міністрів 
України, Державної архівної служби України з питань діловодства та 
архівної справи надавалась консультативна, методична та практична 
допомога та здійснювався контроль за організацією ведення  діловодства,  
формуванням,  забезпеченням збереженості документів НАФ в 
установах, організаціях підприємствах – джерелах формування 
Національного архівного фонду. Здійснювались заходи з питань 
комплектування, обліку, забезпечення збереженості та використання 
документів Національного архівного фонду, які зберігаються в 
Державному архіві Запорізької області, згідно з плановими завданнями. 

ВИКОНАНО 



 
 
 
 
 

1 2 3 4 
 

2 

2. Здійснення заходів з організації 
широкого використання 
архівної інформації для 
задоволення наукових, 
соціальних і культурних потреб 
громадян 
 

Державним архівом Запорізької області у І кварталі 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 були 
розміщені онлайн виставки: 
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 важливих дат і подій з історії Запорізького краю були підготовлені 
виставки архівних документів: 
«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)». 
У січні 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. 
 
 

ВИКОНАНО 

3 Реалізація заходів Програми 
розвитку архівної справи у 
Запорізькій області на 2022-
2024 роки та програми 
матеріально – технічної 
підтримки діяльності органів 
виконавчої влади в 
Запорізькій області на 2021-
2023 роки 

Рішенням Запорізької обласної ради від 15.02.2022 № 67затверджена 
Програма розвитку архівної справи у Запорізькій області на 2022 – 
2024 роки». На виконання заходів Програми виділено кошти у сумі 
3 063 180 грн. У І кварталі 2022 року використано коштів на суму – 
591 300 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 948 200 грн. У І 
кварталі 2022 року використано коштів на суму – 10 170 грн. 
 
 

ВИКОНАНО 

http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=783%3A-l-&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=783%3A-l-&lang=ua
https://heritage.zp.ua/
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3. Реалізація заходів галузевої 
Програми здійснення контролю 
за наявністю, станом і рухом 
документів Національного 
архівного фонду на 2020-2024 
роки 

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» та 
наказу 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» структурними 
підрозділами архіву та архівними установами райдержадміністрацій 
та міських рад протягом І кварталу 2022 року здійснювались заходи 
відповідно до планових завдань.  

ВИКОНАНО 
 

4. Забезпечення виконання 
законодавства про засади 
державної регуляторної 
політики у сфері господарської 
діяльності 

На виконання Розпорядження голови облдержадміністрації від 
16.03.2021 № 163 «Про План заходів щодо реалізації державної 
регуляторної політики в Запорізькій області» підготовлено та 
направлено інформацію Департаменту економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації від 04.01.2022 № 01-04/0018. 

ВИКОНАНО 

5. Виконання звернень громадян Протягом І кварталу 2022 року до Державного архіву Запорізької 
області надійшло 789 звернень від громадян України, іноземних 
громадян та юридичних осіб, виконано – 764. 
Забезпечена можливість подання громадянами письмового звернення 
з використанням мережі Інтернет на електронну адресу архіву 
gromada@archivzp.gov. 
На особистому прийомі спеціалістами відділу інформації та 
використання документів Державного архіву Запорізької області було 
прийнято запитів від громадян: 114 (на особистому прийомі) і 30 
(електронною поштою). 
За І квартал 2022 року до Державного архіву Запорізької області 
надійшло 3 звернення з публічної інформації.  
Надавалися консультації громадянам за телефонами (0612) 787 45 51, 
(0612) 787 47 44.  

ВИКОНАНО 

6. Оцифрування архівних 
документів, створення 
цифрових фондів користування 
документами та надійних умов 
зберігання документів на 
електронних носіях, 
оприлюднення довідкового 
апарату до документів 
Національного архівного фонду 

Для прискорення адаптації архівної практики до «цифрової 
економіки» та «цифрового» суспільства було оцифровано 24574 
кадри. 

ВИКОНАНО 

mailto:gromada@archivzp.gov
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ІІІ. Засідання колегій, нарад, семінарів-нарад структурного підрозділу 

 
1. Засідання колегії Державного 

архіву Запорізької області 
У І кварталі 2022 року проведено два засідання колегії з трьох 
запланованих, на яких розглянуто 7 питань. 
 

У березні 2022 
року засідання 
колегії не 
проводилось 
через введення 
військового 
стану  

2. Засідання експертно-перевірної 
комісії Державного архіву 
Запорізької області 

Протягом І кварталу 2022 року проведено 3 засідання експертно-
перевірної комісії Державного архіву Запорізької області, на яких 
розглянуто питання: 
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. 
Розглянуто та погоджено 4 положення про експертну комісію, 30 
номенклатур справ, 26 актів про вилучення для знищення документів, 
не внесених до Національного архівного фонду, на 382767 справ, 52 
описи на 1654 справи з кадрових питань (особового складу), схвалено 
86 описів на 2919 справ постійного зберігання, 2 описи 
відеодокументів на 2 од. обл., подані 58 установами - джерелами 
формування Національного архівного фонду.  
Погоджено 5 номенклатур справ, 4 акти про вилучення для знищення 
документів, не внесених до Національного архівного фонду, на 871 
справу, схвалено 1 опис на 21 справу постійного зберігання, 4 описи 
на 70 справ з кадрових питань (особового складу), подані 8 
установами, в діяльності яких не утворюються документи 
Національного архівного фонду. 

 

ВИКОНАНО 
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3. Засідання Науково-методичної 
ради Державного архіву 
Запорізької області 
 

У І кварталі 2022 року проведено 3 засідання Науково-методичної 
ради, на яких розглянуто 4 питання. 
 

ВИКОНАНО 

4. Проведення нарад у керівника  
 

Щотижнево проводилися наради у директора та заступника директора 
Державного архіву – начальника відділу підготовки аналітичних 
матеріалів та документаційного забезпечення з актуальних питань 
діяльності Державного архіву, про актуальні питання чинного 
законодавства, з питань запобігання корупції, з питань підготовки до 
засідань колегії, про стан виконавської дисципліни та стану виконання 
документів, про виконання звернень громадян, в тому числі запитів 
соціально-правового характеру тощо. 
 

ВИКОНАНО 

 
ІV. Організаційно-масові заходи 

 
1. Позапланово Протягом І кварталу 2022 року позапланово проведено 1 тематичну 

перевірку:  
про віднесення Головного управління ДПС у Запорізькій області до 
джерел формування Національного архівного фонду. 
За результатами перевірки складено довідку, яку розглянуто на 
засіданні експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької 
області 21.01.2022 (протокол № 1) та прийнято відповідне рішення. 
Рішення експертно-перевірної комісії направлено керівнику 
зазначеної організації. 

ВИКОНАНО  
 

 
 
 

Директор Державного  
архіву Запорізької області           Олександр ТЕДЄЄВ 
 
 
 
 
 
 
 
Антоніна Федько 787 49 00 
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