
 ЗАТВЕРДЖУЮ 
 
Заступник голови обласної  
державної адміністрації  
 
________________Е.А. Гугнін 
 
_____ _______________2015 року  

 
ЗВІТ 

до плану роботи 
Державного архіву Запорізької області 

на I квартал 2015 року 
 

№№ 
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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 2015 року здійснювалися 
такі заходи. 

ВИКОНАНО 
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інформації для задоволення 
наукових, соціальних і культурних 
потреб громадян 
 

 На виконання Указу Президента України від 13.11.2014 № 871/2014 
«Про відзначення Дня Соборності України» Державним архівом Запорізької 
області у межах компетенції було проведено такі заходи: 15 січня в архіві 
відбувся День інформування «Соборність України: погляд в історію, уроки та 
висновки»; 20 січня в читальному залі відкрилася виставка архівних документів 
«Становлення української державності на Запоріжжі (1917-1919)»; 22 січня в 
газеті «Запорізька правда» вийшла стаття «Біля витоків створення української 
армії» (№ 6-7 (23539-23540) від 22 січня 2015 р.); 20 лютого в читальному залі 
архіву була відкрита книжкова виставка «Українська державність в історичній 
літературі», у якій представлено добірку книг, що зберігаються в Державному 
архіві Запорізької області, які розповідають про минуле українського народу в 
його політичній та економічній історії, історію визвольної боротьби 
українського народу, культуру та побут українців. 

До пам’ятних та ювілейних дат Запорізької області було здійснено 
заходи: до ювілейної дати 110-річчя Запорізької обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. М.Горького було проведено такі заходи: 15 січня у 
читальному залі та на офіційному сайті архіву експонувалися книжкова та 
документальна виставки «З історії діяльності Олександрівської міської 
громадської бібліотеки»; у газеті «Запорізька правда» у рубриці «З архівних 
джерел» й на офіційному сайті вийшла публікація «Молодість старої 
книгозбірні: штрихи до історії» (№3-4 (25536-23537). 
 Здійснювалися заходи з організації широкого використання архівної 
інформації для задоволення наукових, соціальних і культурних потреб 
громадян: Національному музею «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в 
Україні» (м. Київ) для експонування на всеукраїнській документально-
публіцистичній виставці «Злочини радянського тоталітаризму. Знищення 
Соборної України у 1919-1920 рр. Голодомор 1921-1922 рр.» були направлені 
документи з фондів держархіву Запорізької області; 16.02.2015 на адресу 
Мелітопольського міського краєзнавчого музею були направлені матеріали про 
перших секретарів міськкому КПУ для використання в експозиціях та 
написанні праці; у лютому для написання книги з історії Запорізького району 
області було надано сприяння відділу культури райдержадміністрації, 
представникам сільрад в отриманні інформаційних матеріалів. 
 Директор Державного архіву Запорізької області взяв участь у 
тематичній телепередачі «Хочу все знати» на ТК «Запоріжжя» Запорізької 
обласної телерадіокомпанії, присвяченої питанням вивчення родинної історії, 
зокрема життю та діяльності Білоусенка Олександра Федоровича, депутата 
Верховної Ради України першого скликання. 

3. Реалізація заходів Програми 
розвитку архівної справи у 
Запорізькій області на 2013-2015 

Згідно з рішенням Запорізької обласної ради від 05.03.2015                                                                      
№ 33 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 16.01.2015 
№ 12 «Про обласний бюджет на 2015 рік» за Програмою розвитку архівної 

ВИКОНАНО 
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роки справи у Запорізькій області на 2013-2015 роки, затвердженою рішенням сесії 
обласної ради від 22.11.2012 № 14 із змінами, Державному архіву Запорізької 
області заплановано виділити кошти субвенції обласного бюджету державному 
бюджету в сумі 584,0 тис. грн.  
 

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 2015 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 20.03.2014 № 01-04/0210. 
 

ВИКОНАНО 

6. Забезпечення реалізації завдань у 
сфері державної кадрової 
політики, визначених актами і 
дорученнями Президента України 

У Державному архіві Запорізької області здійснено заходи щодо забезпечення 
покращення кадрового складу державних службовців Державного архіву 
Запорізької області, формування та підготовки кадрового резерву на посади 
державної служби, роботи з керівниками архівних установ, які функціонують 
на території Запорізької області, підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів, запобігання та протидії корупції, проведення спеціальної 
перевірки щодо кандидатів на зайняття посад у державній службі, проведення 
перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади». 
 

ВИКОНАНО 

7. Підготовка інформації про 
діяльність Державного архіву 
Запорізької області для 
розміщення на веб-порталі 
облдержадміністрації 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 04.04.2008             
№ 126 «Про інформаційне забезпечення веб-порталу Запорізької 
облдержадміністрації в мережі Інтернет та веб-сайтів місцевих органів 
виконавчої влади» підготовлено та направлено інформацію управлінню у 
справах преси та інформації облдержадміністрації 14.01.2015 № 01-04/0050. 
 

ВИКОНАНО 

8. 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 25.03.2015 № 01-04/0214. 

ВИКОНАНО 
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9. Виконання звернень громадян Протягом І кварталу 2015 року до Державного архіву Запорізької області 
надійшло звернень від громадян України, іноземних громадян та юридичних 
осіб – 839, з них від інвалідів, учасників війни -5, пенсіонерів – 71. На 
особистому прийомі було прийнято 223 особи. 
 

ВИКОНАНО 

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

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 11.04.2013                  
№ 177 «Про моніторинг реалізації державної регуляторної політики в 
Запорізькій області» підготовлено та направлено інформацію Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації від 05.01.2015                            
№ 01-04/0001. 
 

ВИКОНАНО 

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

1. Засідання колегії Державного 
архіву Запорізької області 

У І кварталі 2015 року проведено два засідання колегії, на яких розглянуто         
8 запланованих питань. 

ВИКОНАНО 
 

2. Засідання експертно-перевірної 
комісії Державного архіву 
Запорізької області 

Протягом І кварталу 2015 року проведено 3 засідання експертно-перевірної 
комісії Державного архіву Запорізької області, на яких розглянуто питання про  
підсумки роботи ЕПК за 2014 рік та завдання на 2015 рік, про графіки 
передавання на постійне зберігання управлінської документації, документів 
особового походження, фотодокументів установами – джерелами 
комплектування НАФ, архівними відділами райдержадміністрацій та міськрад 
на 2015 рік, про внесення змін до списку юридичних осіб – джерел формування 
НАФ, які передають документи до архіву та списку юридичних та фізичних – 
джерел формування НАФ, які не  передають документи до архіву осіб,   про 
стану підготовки документів до архівного зберігання та забезпечення їх 
збереженості в Управлінні у справах преси та інформації обласної державної 
адміністрації та Запорізькій організації Національної спілки художників 
України тощо. Погоджено 5 інструкцій з діловодства, 7 положень про 
експертні комісії, 9 положень про архівні підрозділи, 38 номенклатур справ, 52 
акта про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного 
архівного фонду, на 77245 справ, схвалено 75 описів на 2275 справ постійного 
зберігання, 1 опис фотодокументів на 24 од. обл. та погоджено 67 описів на 
7064 справ з кадрових питань (особового складу), представлені  57 установами-
джерелами формування Національного архівного фонду. Погоджено 1 
інструкцію з діловодства, 2 номенклатури справ, 2 акта про вилучення для 
знищення документів на 12148  справ,  1 опис на 55 справ з  кадрових питань 
(особового складу), представлені 3 установами, в діяльності яких не 
утворюються документи Національного архівного фонду.  

ВИКОНАНО 
 
 

3. Засідання Науково-методичної 
ради Державного архіву 
Запорізької області 

У І кварталі 2015 року проведено 3 засідання Науково-методичної ради, на 
яких розглянуто 9 запланованих питань.  
 

ВИКОНАНО 
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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 
контрольної діяльності, про виконання звернень громадян, в тому числі запитів 
соціально-правового характеру тощо. 
 

ВИКОНАНО 

5. Навчання за професійною 
програмою для працівників 
Державного архіву Запорізької 
області, архівних відділів 
райдержадміністрацій та міських 
рад міст обласного значення (І 
сесія) у Запорізькому центрі 
перепідготовки і підвищення 
кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування, 
керівників державних 
підприємств, установ та 
організацій 

У період 23.03.-27.03.2015 проведено навчання за професійною програмою для 
працівників Державного архіву Запорізької області, архівних відділів 
райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення (ІІ сесія) у 
Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників 
державних підприємств, установ та організацій. Підвищили кваліфікацію 17 
працівників Державного архіву Запорізької області. 
 

ВИКОНАНО 

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

26.03.2015 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 23 особи. 

ВИКОНАНО 

ІV. Організаційно-масові заходи 
1. Проведення комплексних перевірок 

роботи служб діловодства, 
експертних комісій та архівних 
підрозділів (архівів) у Запорізькій 
обласній спілці споживчих 
товариств, КЗ «Запорізький 
обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти», Запорізькій 
обласній організації професійної 
спілки працівників культури 
України,  Запорізькій обласній 

Протягом І кварталу 2015 року проведено 9 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. 
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організації професійної спілки 
працівників автомобільного 
транспорту і шляхового 
господарства України, Запорізькій 
обласній організації Українського 
товариства охорони природи, 
Запорізькій обласній організації 
професійної спілки працівників 
споживчої кооперації України, КУ 
«Обласний методичний центр 
культури і мистецтва», Запорізькій 
обласній організації професійної 
спілки працівників соціальної сфери 
України, Департаменті фінансів 
Запорізької обласної державної 
адміністрації 
Проведення тематичних перевірок 
щодо стану підготовки документів 
до архівного зберігання та 
забезпечення їх збереженості у 
Запорізькій організації 
Національної спілки художників 
України та Управлінні у справах 
преси та інформації Запорізької 
обласної державної адміністрації 
та перевірок наявності, стану та 
руху документів Національного 
архівного фонду у Головному 
управлінні ветеринарної медицини 
в Запорізькій області,  ПАТ 
«Запорізький комбінат  
будматеріалів», Запорізькій 
регіональній державній лабораторії 
ветеринарної медицини 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведено  2 тематичних  перевірки щодо стану підготовки документів до 
архівного зберігання та забезпечення збереженості документів у Запорізькій 
організації Національної спілки художників України та Управлінні у справах 
преси та інформації Запорізької обласної державної адміністрації. За 
результатами перевірок складено довідки, які розглянуто на засіданні 
експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області 13.03.2015, 
та прийнято відповідні рішення. Рішення експертно-перевірної комісії 
направлені керівникам організацій.  
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 3 тематичні 
перевірки щодо наявності, стану та руху документів Національного архівного 
фонду, за результатами яких складено довідки. 
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