
 ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Керівник апарату Запорізької 

обласної державної адміністрації  

____________________ Зінаїда БОЙКО  

 _____ _______________2021 року 
ЗВІТ 

до плану роботи 
Державного архіву Запорізької області 

на ІV квартал 2021 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 
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2 

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

Державним архівом Запорізької області у ІV кварталі 2021 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. 

22 листопада на офіційному вебсайті Державного архіву 
Запорізької області розміщена виставка архівних документів «До 50-
тої річниці створення історичного факультету Запорізького 
національного університету», 
(http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=
773%3A-50-&lang=ua). 

27 листопада на офіційному вебсайті Державного архіву 
Запорізької області розміщена виставка архівних документів 
«Допомога благодійних організацій голодуючим на Запоріжжі під час 
голоду 1921-1923 рр.» (до Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні), 
(http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=
775%3Al-1921-1923-r-&lang=ua). 

01 грудня на офіційному вебсайті Державного архіву Запорізької 
області розміщена виставка архівних документів «Наш вибір – 
незалежна Україна. До 30-ї річниці Всеукраїнського референдуму», 
(http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=
776%3A-l-30-r&lang=ua). 

01 грудня відкрилася стаціонарна виставка до Дня референдуму 
в Україні “30 років Відновлення Незалежності України”. 

За участю Державного архіву Запорізької області вийшла друком  
книга С. Шевчук «Грос Вердер - Маринівка» - Дніпро: Середняк Т.К. 
– 2021 – 92 с. 

 

ВИКОНАНО 

3 Реалізація заходів Програми 
розвитку архівної справи у 
Запорізькій області на 2019-
2021 роки 

Рішенням Запорізької обласної ради від 20.12.2018 № 56 затверджена 
Програма розвитку архівної справи у Запорізькій області на 2019 – 
2021 роки». У ІV кварталі 2021 року на виконання заходів Програми 
виділено кошти у сумі 1 904 400,00. Використано коштів на суму – 
1 902 430 грн. 
 

ВИКОНАНО 
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4. Реалізація заходів галузевої 
Програми здійснення контролю 
за наявністю, станом і рухом 
документів Національного 
архівного фонду на 2009-2019 
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 ІV кварталу 2021 року здійснювались заходи 
відповідно до планових завдань.  
 
 

ВИКОНАНО 
 

5. Виконання звернень громадян Протягом ІV кварталу 2021 року Державним архівом Запорізької 
області виконано звернень від громадян України, іноземних громадян 
та юридичних осіб – 1122, з них з позитивним результатом – 607                   
(54 %), 43 (4 %) - з рекомендацією звернутися за місцем знаходження 
документів. 
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: 94 (на особистому прийомі) і 30 
(електронною поштою). 
За ІV квартал 2021 року до Державного архіву Запорізької області 
надійшло 2 звернення з публічної інформації.  
 
 
 

ВИКОНАНО 

 
ІІІ. Засідання колегій, нарад, семінарів-нарад структурного підрозділу 

 
1. Засідання колегії Державного 

архіву Запорізької області 
У ІV кварталі 2021 року проведено два засідання колегії, на яких 
розглянуто 15 питань. 
 
 

ВИКОНАНО 
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2. Засідання експертно-перевірної 
комісії Державного архіву 
Запорізької області 

Протягом ІV кварталу 2021 року проведено 3 засідання експертно-
перевірної комісії Державного архіву Запорізької області, на яких 
розглянуто питання: 
про застосування в роботі постанови Кабінету Міністрів України від 
08 вересня 2021 р. № 943 «Про внесення змін до порядків, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 
2007 р. № 1004»; 
про проведення експертизи цінності документів щодо віднесення 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький ливарно-
механічний завод» до джерел формування Національного архівного 
фонду; 
про план роботи ЕПК на 2022 рік; 
про виключення зі списку юридичних осіб – джерел формування 
НАФ, які передають документи до Державного архіву Запорізької 
області, Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури 
Запорізької обласної державної адміністрації. 
Розглянуто та погоджено 7 положень про експертну комісію, 2 
інструкції з діловодства, 15 номенклатур справ, 63 акти про 
вилучення для знищення документів, не внесених до Національного 
архівного фонду, на 38421 справу, 93 описи на 4616 справ з кадрових 
питань (особового складу), схвалено 134 описи на 5336 справ 
постійного зберігання, 4 описи фотодокументів на 87 од. обл., подані 
60 установами - джерелами формування Національного архівного 
фонду.  
Погоджено 1 положення про експертну комісію, 1 інструкція з 
діловодства, 2 номенклатури справ, 1 акт про вилучення для 
знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду, на 247 справ, 1 опис на 19 справ з кадрових питань (особового 
складу), подані 3 установами, в діяльності яких не утворюються 
документи Національного архівного фонду. 
 

 

ВИКОНАНО 

3. Засідання Науково-методичної 
ради Державного архіву 
Запорізької області 
 

У ІV кварталі 2021 року проведено 1 засідання Науково-методичної 
ради, на яких розглянуто 4 питання. 
 

ВИКОНАНО 
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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. Проведення тематичного 

короткострокового семінару з  
актуальних питань діяльності 
архівних установ області для 
працівників архівних установ 
райдержадміністрацій, міських  
рад та трудових архівів разом із 
Запорізьким регіональним 
центром підвищення 
кваліфікації 
 

18-19 листопада  2021 року Державним архівом Запорізької області та 
Запорізьким регіональним центром підвищення кваліфікації 
проведено (дистанційно, з використанням платформи zoom) навчання 
за спеціальною короткостроковою програмою підвищення 
кваліфікації «Діяльність архівних установ області: регіональний 
аспект»  для працівників архівних установ області. В семінарі взяли 
участь 48 слухачів. 

ВИКОНАНО 

2. Проведення спільної перевірки 
з архівним відділом Запорізької 
райдержадміністрації 
Широківської сільської 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 
 

Згідно з планом роботи Запорізької облдержадміністрації на ІV 
квартал 2021 року Державним архівом Запорізької області проведено 
спільну перевірку з архівним відділом Запорізької 
райдержадміністрації Широківської сільської 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. 
Питання про результати перевірянь розглянуте на засіданні колегії 
Державного архіву Запорізької області у грудні 2021 року. 

ВИКОНАНО 
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3. Позапланово На виконання розпорядження голови Запорізької 
облдержадміністрації від 11.11.2021 № 757 «Про проведення 
комплексної перевірки діяльності Василівської районної державної 
адміністрації» проведено комплексну перевірку з питань 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 Національного 
архівного фонду архівним відділом Василівської 
райдержадміністрації.  
Питання про результати перевіряння розглянуте на засіданні колегії 
Державного архіву Запорізької області у грудні 2021 року. 
 

ВИКОНАНО  
 

4. Позапланово Протягом ІV кварталу 2021 року позапланово проведено 2 тематичні 
перевірки:  
про проведення експертизи цінності документів щодо віднесення 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький ливарно-
механічний завод» до джерел формування Національного архівного 
фонду; 
про виключення зі списку юридичних осіб – джерел формування 
НАФ, які передають документи до Державного архіву Запорізької 
області, Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури 
Запорізької обласної державної адміністрації. 
За результатами перевірок складено довідки, які розглянуто на 
засіданнях експертно-перевірної комісії Державного архіву 
Запорізької області 12.11.2021 (протокол № 12), 10.12.2021 (протокол 
№ 13) та прийнято відповідні рішення. Рішення експертно-перевірної 
комісії направлено керівникам зазначених організацій. 
 

ВИКОНАНО  
 

 
 
 

Директор Державного  
архіву Запорізької області           Олександр ТЕДЄЄВ 
 
 
 

 
Антоніна Федько 787  49 00 


