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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 

2. Здійснення заходів з організації 
широкого використання архівної 

Державним архівом Запорізької області у І кварталі 2016 року здійснювалися 
такі заходи. 

ВИКОНАНО 
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інформації для задоволення 
наукових, соціальних і культурних 
потреб громадян 
 

Протягом звітного періоду відбувалося висвітлення у ЗМІ та на офіційному 
сайті архіву найважливіших заходів з пріоритетних питань діяльності та роботи 
з громадськістю; розміщення інформації, спрямованої на всебічну підтримку та 
розвиток української ідентичності, проводилися тематичні виставки. 
До Дня Соборності та свободи України Державним архівом Запорізької області 
20 січня 2016 року була відкрита документальна виставка «Самостійність тоді 
не прийшла, а… «злетіла до нас» (за документами Державного архіву 
Запорізької області 1917-1921 рр.)», яка розміщена на офіційному веб-сайті 
архіву. 
22 січня з нагоди відзначення 97-ї річниці проголошення Акта злуки 
Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки 
Запорізьким, Івано-Франківським, Миколаївським та Чернігівським центрами 
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів проведено міжрегіональну 
відеоконференцію «Соборність України: нові виклики», яка стала частиною 
загальнонаціональних заходів, присвячених святкуванню Дня Соборності 
України. У роботі конференції брала участь заступник директора Державного 
архіву Запорізької області Ядловська О.Л. 
Державним архівом Запорізької області до Дня Героїв Небесної Сотні (20 
лютого 2016 року) була відкрита виставка фотодокументів, зроблених 
запоріжцями – активістами Київського Євромайдану «Майдан очима 
запоріжців», яка розміщена на офіційному веб-сайті архіву. 
23 березня в архіві відкрилася виставка архівних документів до 95-ти річчя з 
дня перейменування міста Олександрівська у місто Запоріжжя: «Від 
Олександрівська до Запоріжжя. З історії міста». 
У Державному архіві Запорізької області відбулися зйомки телепередачі «Нові 
– старі вулиці» (з історії перейменування вулиць) циклу «Як це було», яка 
вийшла в ефірі ТРК «Запоріжжя» Запорізької обласної державної 
телерадіокомпанії 01 березня 2016 року. 
В рамках заходів щодо взаємодії із засобами масової інформації директор 
Державного архіву Запорізької області О.С. Тедєєв ознайомив представників 
інтернет-ресурсу «Reporter UA» журналіста Ігоря Базанова та 
фотокореспондента Андрія Глущенка з діяльністю архіву та провів оглядову 
екскурсію приміщеннями. 

3. Реалізація заходів Програми 
розвитку архівної справи у 
Запорізькій області на 2016-2018 
роки 

Відповідно до Програми розвитку архівної справи у Запорізькій області на 2016 
– 2018 роки, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 
27.08.2015 № 9, враховуючи рішення ради від 31.03.2016 «Про внесення змін і 
доповнень до рішення обласної ради від 28.01.2016 № 10 «Про обласний 
бюджет на 2016 рік», Державному архіву Запорізької області заплановано 
виділити кошти субвенції обласного бюджету державному бюджету в сумі 
954000 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 Державного комітету архівів України від 10.11.2009               
№ 190 «Про затвердження Програми здійснення контролю за наявністю, станом 
і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки» та наказу Державного архіву 
Запорізької області від 08.02.2010 № 12 «Про затвердження Програми 
здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ архівними 
установами Запорізької області на 2010-2014 роки» структурними підрозділами 
архіву та архівними відділами райдержадміністрацій та міських рад протягом               
І кварталу 2016 року здійснювались заходи відповідно до планових завдань.  

ВИКОНАНО 
 

5. Забезпечення здійснення заходів з 
активізації й упорядкування 
роботи щодо упередження та 
протидії корупції 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 22.07.2011              
№ 298 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог 
Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та здійснення 
антикорупційних дій в Запорізькій області» відділу взаємодії з 
правоохоронними органами, оборонної роботи та з питань запобігання та 
протидії корупції та відділу та відділу кадрової роботи апарату 
облдержадміністрації надано інформації у листі від 20.03.2016 № 01-04/0210. 

ВИКОНАНО 

6. Здійснення заходів щодо 
додержання законодавства у сфері 
державних закупівель  
 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 26.10.2011 № 
457 «Про міжвідомчу робочу групу з перевірки додержання законодавства у 
сфері державних закупівель» підготовлено та направлено інформацію 
Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації від 
22.03.2016 № 01-04/0206. 

ВИКОНАНО 

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

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 11.03.2015                  
№ 78 «Про План заходів щодо реалізації державної регуляторної політики в 
Запорізькій області» підготовлено та направлено інформацію Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації від 05.01.2016                            
№ 01-23/0026. 

ВИКОНАНО 

8. Виконання звернень громадян Протягом І кварталу 2016 року до Державного архіву Запорізької області 
надійшло звернень від громадян України, іноземних громадян та юридичних 
осіб – 894, з них від інвалідів – 2. На особистому прийомі було прийнято 
147 осіб. 

ВИКОНАНО 

ІІІ.  Засідання колегій, наради, семінар-наради структурного підрозділу 
 

1. Засідання колегії Державного 
архіву Запорізької області 

У І кварталі 2016 року проведено три засідання колегії, на яких розглянуто         
10 питань. 

ВИКОНАНО 
 

2. Засідання експертно-перевірної 
комісії Державного архіву 
Запорізької області 

Протягом І кварталу 2016 року проведено 3 засідання експертно-перевірної 
комісії Державного архіву Запорізької області, на яких розглянуто питання про  
підсумки роботи ЕПК за 2015 рік та завдання на 2016 рік, про графіки 
передавання на постійне зберігання управлінської документації, документів 
особового походження, фотодокументів установами – джерелами 
комплектування НАФ, архівними відділами райдержадміністрацій та міськрад 
на 2016 рік, про проведення експертизи цінності документів щодо віднесення 
Запорізької митниці Державної фіскальної служби України та Головного 

ВИКОНАНО 
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управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій 
області до джерел формування Національного архівного фонду, про стан 
підготовки документів до архівного зберігання та забезпечення їх збереженості 
у Запорізькій обласній організації фізкультурно-спортивного товариства 
«Спартак», про виключення зі списку юридичних осіб – джерел формування 
Національного архівного фонду, які передають документи до архівного відділу 
Веселівської райдержадміністрації Запорізької області, Білоріцької та 
Широківської сільських виборчих комісій Веселівського району Запорізької 
області.  
Розглянуто та погоджено 8 положень про експертні комісії, 1 положення про 
архівний підрозділ, 1 положення про службу діловодства, 38 номенклатур 
справ, 37 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до 
Національного архівного фонду, на 74007 справ, схвалено 235 описів на 4854 
справи постійного зберігання, 1 опис відеодокументів на 1 од. обл. та 
погоджено 212 описів на 2187 справ з кадрових питань (особового складу), 155 
описів на 2153 справи тимчасового зберігання, представлені  206 установами-
джерелами формування Національного архівного фонду. Погоджено 1 
інструкцію з діловодства, 2 положення про експертні комісії, 1 положення про 
архівний підрозділ, 3 номенклатури справ, 7 актів про вилучення для знищення 
документів на 15125 справ, 5 описів на 201 справу з кадрових питань 
(особового складу), представлені 4 установами, в діяльності яких не 
утворюються документи Національного архівного фонду. 

3. Засідання Науково-методичної 
ради Державного архіву 
Запорізької області 

У І кварталі 2016 року проведено 3 засідання Науково-методичної ради, на 
яких розглянуто 5 запланованих питань.  
 

ВИКОНАНО 

4. Проведення нарад у керівника  
 

Щотижнево проводилися наради у директора та заступника директора з 
актуальних питань діяльності Державного архіву, про актуальні питання 
чинного законодавства з питань запобігання проявам та боротьби з корупцією, 
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 

5. Проведення тематичного 
короткострокового семінару з 
актуальних питань діяльності 
архівних установ області для 
працівників архівних відділів 
райдержадміністрацій, міських 
(міст обласного значення) рад та 
трудових архівів 
 
 

17.02.2016 Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром 
перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ 
та організацій для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських 
рад міст обласного значення та трудових архівів проведено тематичний 
короткостроковий семінар з актуальних питань діяльності архівних установ 
області. У заході взяли участь 38 осіб. 

ВИКОНАНО 
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ІV. Організаційно-масові заходи 
1. Проведення комплексної 

перевірки роботи архівного 
відділу Оріхівської  
райдержадміністрації 

Протягом І кварталу 2016 року проведено комплексну перевірку роботи 
архівного відділу Оріхівської райдержадміністрації. Питання про результати 
перевіряння розглянуті на засіданні колегії Державного архіву Запорізької 
області у 30.03.2016. 

ВИКОНАНО 

2. Проведення комплексних 
перевірок роботи служб 
діловодства, експертних комісій та 
архівних підрозділів (архівів) у 
Регіональному відділенні Фонду 
державного майна України  по 
Запорізькій області, 
Територіальному управлінні 
Державної судової адміністрації 
України в Запорізькій області,  
Державній  фінансовій інспекції в 
Запорізькій області,  Державній 
фітосанітарній інспекції 
Запорізької області, Головному  
управлінні Державної 
казначейської служби України  у 
Запорізькій області, Головному  
управлінні  Пенсійного фонду 
України в Запорізькій області, 
Департаменті культури,  туризму, 
національностей та релігій 
Запорізької обласної державної 
адміністрації   
Проведення тематичної  перевірки 
щодо стану підготовки документів 
до архівного зберігання та 
забезпечення їх збереженості у 
Запорізькій обласній організації 
фізкультурно-спортивного 
товариства «Спартак» та перевірок 
наявності, стану та руху 
документів Національного 
архівного фонду у ДП 
«Запорізький державний цирк», 
Територіальному управлінні  
Державної судової адміністрації 

Протягом І кварталу 2016 року проведено 7 комплексних перевірок роботи 
служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів (архівів) 
установ та організацій,  які перебувають у зоні комплектування Державного 
архіву Запорізької області. За результатами перевірок складено довідки, з 
якими ознайомлені керівники установ та організацій. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведено тематичну  перевірку щодо стану підготовки документів до 
архівного зберігання та забезпечення збереженості документів у Запорізькій 
обласній організації фізкультурно-спортивного товариства «Спартак». За 
результатами перевірки складено довідку, яку розглянуто на засіданні 
експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області 18.03.2016, 
та прийнято відповідне рішення. Рішення експертно-перевірної комісії 
направлено керівнику організації.  
Позапланово проведено 2 тематичні перевірки про проведення експертизи 
цінності документів щодо віднесення Запорізької митниці Державної 
фіскальної служби України та Головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області до джерел формування 
Національного архівного фонду. За результатами перевірок складено довідки, 
які розглянуто на засіданнях експертно-перевірної комісії Державного архіву 
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України в Запорізькій  області,  
ДП «Український державний   
науково - дослідний інститут   
спеціальних сталей, сплавів та 
феросплавів» (УкрНДІспецсталь), 
Запорізькій обласній організації 
Товариства Червоного Хреста  
України, КЗ  «Запорізький 
обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» Запорізької    
обласної ради, Запорізькій 
обласній організації фізкультурно-
спортивного товариства 
«Спартак» 

Запорізької області 22.01.2016 та 18.03.2016, і прийнято відповідні рішення. 
Рішення експертно-перевірної комісії направлено керівникам установ.  
На виконання наказу Державного комітету архівів України від 10.11.2009               
№ 190 «Про затвердження Програми здійснення контролю за наявністю, 
станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки» проведено 6 тематичних 
перевірок щодо наявності, стану та руху документів Національного архівного 
фонду, за результатами яких складено довідки. 
 

 
 
 
Директор               О.С. Тедєєв 
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