
 ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Керівник апарату Запорізької 

обласної державної адміністрації  

____________________ Зінаїда БОЙКО  

 _____ _______________2021 року 
ЗВІТ 

до плану роботи 
Державного архіву Запорізької області 

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

Державним архівом Запорізької області у ІІІ 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. 

Начальник відділу інформації та використання документів Олена 
Величко 30 липня надала інтерв’ю до річниці Голодомору 1921-1923 
років (розміщено на офіційному веб-сайті Суспільного телебачення 
Запоріжжя на Youtube 
(https://www.youtube.com/watch?v=Qtd1xkvKx2o&list=TLPQMDQwO
DIwMjH3A6CjlacdtA&index=2). 

З метою відзначення 30-ї річниці Незалежності України було 
проведено додаткове виявлення архівних документів. Документи 
презентовано на офіційному веб-сайті Запорізької 
облдержадміністрації (https://www.zoda.gov.ua/article/2562/arhivni-
materiali.html). 

18 серпня 2021 року у Запорізькому центрі перепідготовки і 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, керівників державних 
підприємств, установ та організацій відбулося відкриття постійно 
діючої стаціонарної виставки «Незалежній Україні – так!» (до 30-ї 
річниці Незалежності України. 24 серпня 1991 року). Презентація 
розміщена на офіційній сторінці Державного архіву Запорізької 
області на Фейсбуці (https://www.facebook.com/archivzp). 

19 серпня 2021 року у фойє 1 корпусу Державного архіву 
Запорізької області відбулося відкриття  стаціонарної виставки 
«Незалежній Україні – так!» (до 30-ї річниці Незалежності України. 
24 серпня 1991 року). Презентація розміщена на офіційній сторінці 
Державного архіву Запорізької області на Фейсбуці 
(https://www.facebook.com/archivzp), (спікер Ірина Козлова, заступник 
начальника відділу інформації та використання документів). 

19 серпня 2021 року на офіційному веб-сайті Державного архіву 
Запорізької області розміщена виставка «Незалежній Україні – так!» 
(до 30-ї річниці Незалежності України. 24 серпня 1991 року) 
(http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=
768%3A2021-08-16-10-13-52&lang=ua). 
 
 

ВИКОНАНО 

https://www.youtube.com/watch?v=Qtd1xkvKx2o&list=TLPQMDQwODIwMjH3A6CjlacdtA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Qtd1xkvKx2o&list=TLPQMDQwODIwMjH3A6CjlacdtA&index=2
https://www.zoda.gov.ua/article/2562/arhivni-materiali.html
https://www.zoda.gov.ua/article/2562/arhivni-materiali.html
https://www.facebook.com/archivzp
https://www.facebook.com/archivzp
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=768%3A2021-08-16-10-13-52&lang=ua
http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=768%3A2021-08-16-10-13-52&lang=ua


 
 
 
 
 

1 2 3 4 
 

3 

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 ІІІ кварталі 2021 року на виконання заходів Програми 
виділено кошти у сумі  1 904 400,00. Використано коштів на суму – 
1430321,99 грн. 
 

ВИКОНАНО 

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 ІІІ кварталу 2021 року здійснювались заходи 
відповідно до планових завдань.  
 

ВИКОНАНО 
 

5. Виконання звернень громадян Протягом ІІІ кварталу 2021 року Державним архівом Запорізької 
області виконано звернень від громадян України, іноземних громадян 
та юридичних осіб – 1144, з них з позитивним результатом – 574                   
(50 %), 48 (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: 131 (на особистому прийомі) і 38 (на 
телефонній «гарячій лінії»), виїзних прийомів громадян не було. 
За ІІІ квартал 2021 року до Державного архіву Запорізької області 
надійшло 7 звернень з Урядової телефонної «гарячої лінії». 
За ІІІ квартал 2021 року до Державного архіву Запорізької області 
надійшло 5 звернень з публічної інформації.  
 

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

 
1. Засідання колегії Державного 

архіву Запорізької області 
У ІІІ кварталі 2021 року проведено два засідання колегії, на яких 
розглянуто 10 питань. 
 

ВИКОНАНО 

2. Засідання експертно-перевірної 
комісії Державного архіву 
Запорізької області 

Протягом ІІІ кварталу 2021 року проведено 3 засідання експертно-
перевірної комісії Державного архіву Запорізької області, на яких 
розглянуто питання: 
про віднесення Територіального управління Державного бюро 
розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, до джерел 
формування НАФ; 
про виключення зі списку юридичних осіб -  джерел формування 
Національного архівного фонду, які передають документи до 
Державного архіву Запорізької області, Управління Національного 
банку України в Запорізькій області; 
про виключення зі списку юридичних осіб - джерел  формування 
Національного архівного фонду, які передають документи до 
Державного архіву Запорізької області, Запорізького обласного 
територіального відділення Антимонопольного комітету України; 
про виключення зі списку юридичних осіб - джерел формування 
Національного архівного фонду, які передають документи до 
Державного архіву Запорізької області, Філію-Запорізьке обласне 
управління Акціонерного товариства «Державний ощадний банк 
України»; 
про виключення зі списку юридичних осіб - джерел формування 
Національного архівного фонду, які не передають документи до 
Державного архіву Запорізької області, Приватного акціонерного 
товариства «Промавтоінвест»; 
про набрання чинності з 01 вересня 2021 року національних 
стандартів: «Державна уніфікована система документації. 
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. 
Вимоги до оформлення документів (ДСТУ 4163:2020)» та «Правила 
публікування інформації архівних документів (ДСТУ 9031:2020)»; 
про виключення зі списку юридичних осіб - джерел формування 
Національного архівного фонду, які не передають документи до 
Державного архіву Запорізької області, Профспілкової організації 

ВИКОНАНО 
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Запорізької філії Публічного акціонерного товариства «Укртелеком»; 
про виключення зі списку юридичних осіб - джерел формування 
Національного архівного фонду, які не передають документи до 
Державного архіву Запорізької області, Запорізької обласної 
організації профспілки працівників машинобудування та 
металообробки України «Машметал». 
Розглянуто та погоджено 15 номенклатур справ, 49 актів про 
вилучення для знищення документів, не внесених до Національного 
архівного фонду, на 57899 справ, 97 описів на 3649 справ з кадрових 
питань (особового складу), схвалено 109 описів на 4971 справу 
постійного зберігання, 1 опис тимчасового зберігання на 2 справи, 1 
удосконалений опис на 42 справи, 2 описи фотодокументів на 25 од. 
обл., 1 опис відеодокументів на 1 од. обл., подані 83 установами - 
джерелами формування Національного архівного фонду.  
Погоджено 2 акти про вилучення для знищення документів, не 
внесених до Національного архівного фонду, на 542 справи, 5 описів 
на 184 справи з кадрових питань (особового складу), подані 4 
установами, в діяльності яких не утворюються документи 
Національного архівного фонду. 
 
 
 

 
3. Засідання Науково-методичної 

ради Державного архіву 
Запорізької області 
 

У ІІІ кварталі 2021 року проведено 3 засідання Науково-методичної 
ради, на яких розглянуто 3 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 



 
 
 
 
 

1 2 3 4 
 

6 

 
ІV. Організаційно-масові заходи 

1. Проведення тематичної 
перевірки архівного відділу 
Мелітопольської міської ради з 
питання забезпечення 
збереженості документів 
Національного архівного фонду 
в архівному відділі 
Мелітопольської міської ради та 
комплексної перевірки 
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. 
 

Протягом ІІІ кварталу 2021 року проведено тематичну перевірку 
роботи архівного відділу Мелітопольської міської ради з питання 
забезпечення збереженості документів Національного архівного 
фонду в архівному відділі Мелітопольської міської ради. 
 
Згідно з планом роботи Запорізької облдержадміністрації на ІІІ 
квартал 2021 року Державним архівом Запорізької області проведено 
спільну перевірку 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. 
Питання про результати перевірянь розглянуті на засіданні колегії 
Державного архіву Запорізької області у вересні 2021 року. 

ВИКОНАНО 

2. Позапланово На виконання розпорядження голови Запорізької 
облдержадміністрації від 11.08.2021 № 530 «Про проведення 
комплексної перевірки діяльності виконавчих органів Вільнянської 
міської ради Запорізького району» проведено спільну перевірку 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.  
Питання про результати перевіряння розглянуте на засіданні колегії 
Державного архіву Запорізької області у вересні 2021 року. 
 

ВИКОНАНО  
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3. Позапланово 23 липня 2021 року Державним архівом Запорізької області  
проведено семінар з питань організації діловодства та архівної справи 
для працівників діловодних служб та архівних підрозділів установ, 
організацій, підприємств - джерел формування Національного 
архівного фонду Державного архіву Запорізької області.  
На семінарі розглянуто ряд важливих питань, зокрема: експертиза 
цінності документів в установі; вимоги до оформлення справ, що 
підлягають архівному зберіганню; складання та оформлення архівних 
описів справ (постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання, з 
кадрових питань (особового складу)), передмови до зведених 
архівних описів справ,  історичної довідки до фонду; складання акту 
про вилучення для знищення документів, не внесених до 
Національного  архівного фонду. 
У семінарі взяли участь 15 працівників діловодних служб та архівних  
підрозділів установ, організацій та підприємств. 
По закінченню семінару між спеціалістами Державного архіву  
Запорізької області та працівниками діловодних служб, архівних  
підрозділів установ, організацій і підприємств відбулося обговорення 
питань, висвітлених на семінарі. 
 
 
 

ВИКОНАНО 

4. Позапланово Протягом ІІІ кварталу 2021 року проведено 3 комплексні перевірки 
роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів 
(архівів) Запорізької обласної організації Національної спілки 
журналістів України, Запорізької регіональної державної лабораторії 
ветеринарної медицини Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Запорізької 
обласної організації Фізкультурно-спортивного товариства 
«Спартак», які перебувають у зоні комплектування Державного 
архіву Запорізької області.  
За результатами перевірок складено довідки, з якими ознайомлені 
керівники підприємств, установ та організацій. 
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5. Позапланово Протягом ІІІ кварталу 2021 року позапланово проведено 7 
тематичних перевірок: про віднесення Територіального управління 
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, до 
джерел формування НАФ; про виключення зі списку юридичних осіб 
джерел - формування Національного архівного фонду, які передають 
документи до Державного архіву Запорізької області, Управління 
Національного банку України в Запорізькій області; про виключення 
зі списку юридичних осіб – джерел формування Національного 
архівного фонду, які передають документи до Державного архіву 
Запорізької області, Запорізького обласного територіального 
відділення Антимонопольного комітету України; про виключення зі 
списку юридичних осіб – джерел формування Національного 
архівного фонду, які передають документи до Державного архіву 
Запорізької області, Філію-Запорізьке обласне управління 
Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»; про 
виключення зі списку юридичних осіб – джерел формування 
Національного архівного фонду, які не передають документи до 
Державного архіву Запорізької області, Приватного акціонерного 
товариства «Промавтоінвест»; про виключення зі списку юридичних 
осіб – джерел формування Національного архівного фонду, які не 
передають документи до Державного архіву Запорізької області, 
Профспілкової організації Запорізької філії Публічного акціонерного 
товариства «Укртелеком»; про виключення зі списку юридичних осіб 
– джерел формування Національного архівного фонду, які не 
передають документи до Державного архіву Запорізької області, 
Запорізької обласної організації профспілки працівників 
машинобудування та металообробки України «Машметал». 
За результатами перевірок складено довідки, які розглянуто на 
засіданнях експертно-перевірної комісії Державного архіву 
Запорізької області 16.07.2021 № 8, 20.08.2021 № 9, 17.09.2021 № 10 
та прийнято відповідні рішення. Рішення експертно-перевірної 
комісії направлено керівникам зазначених організацій. 
 

ВИКОНАНО  
 

 
 

Директор Державного  
архіву Запорізької області           Олександр ТЕДЄЄВ 
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