
                                                      
ПЕРЕЛІІК 

Наказів директора державного архіву Миколаївської області, 
виданих 2017 року (січень - травень) 

№ 
з/п 

Дата та номер 
наказу 

Назва наказу 

1 2 3 

1.  04.01.17 № 1 Про затвердження схеми розміщення фондів в Державному архіві Миколаївської області 

2.  04.01.17 № 2 Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 23.12.16 № 8/1 «Про  
організацію роботи з кадровим резервом» 

3.  04.01.17 № 3 Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 23.12.16 № 8/2 «Про стан 
виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Укрдержархіву, 
розпоряджень голови ОДА архівними відділами райдержадміністрацій та міських рад» 

4.  04.01.17 № 4 Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 23.12.16 № 8/4 «Про 
моніторинг стану упорядкування документів сільських, селищних, міських рад, структурних 
підрозділів райдержадміністрацій, здійсню-ваного в зв’язку із проведенням в Україні реформи 
децентралізації влади»  

5.  04.01.17 № 5 Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 23.12.16 № 8/5 «Про 
підсумки здійснення заходів з укріплення матеріально-технічної бази та фінансово-господарської 
діяльності держархіву в 2016 році»  

6.  04.01.17 № 6 Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 23.12.16 № 8/6 «Про 
усунення недоліків, виявлених під час перевірок, здійснюваних в держархіві протягом 2016 року» 

7.  04.01.17 № 7 Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 23.12.16 № 8/7 «Про 
невирішені у 2016 році проблемні питання в діяльності держархіву та перспективи їх розв’язання в 
2017 році» 

8.  04.01.17 № 8 Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 23.12.16 № 8/8 «Про стан 
роботи із зверненнями громадян у держархіві області за підсумками 2016 року» 



9.   04.01.17 № 9 Про затвердження графіку особистих та особистих виїзних прийомів громадян директором держархіву 
та заступниками директора, графіку  проведення «гарячих ліній» та режиму роботи «телефону довіри» 
на 2017 рік  

10.  17.01.17 № 10 Про затвердження Плану заходів щодо реалізації у 2017 році Національної стратегії сприяння розвитку 
громадського суспільства в Україні на 2016-2020 роки в державному архіві Миколаївської області  

11.  17.01.17 № 11 Про організацію роботи з питань військового обліку та бронювання військовозобов’язаних у 
державному архіві Миколаївської області 

12.  20.01.17 № 12 Про зняття з контролю наказів директора держархіву області 
13.  20.01.17 № 13 Про затвердження списку осіб 
14.  02.02.17 № 14 Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника начальника відділу фінансово-

економічного та матеріально-технічного забезпечення державного архіву Миколаївської області 
15.  02.02.17 № 15 

дск 
Про заходи щодо усунення порушень, виявлених перевіркою стану охорони державної таємниці 

16.  02.02.17 № 16 Про включення до складу конкурсної комісії держархіву області Матвєйчевої Л.А. 
17.  02.02.17 № 17 Про затвердження ситуаційних завдань для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

категорії «Б» - заступника начальника відділу фінансово-економічного та матеріально-технічного 
забезпечення  державного архіву Миколаївської області  

18.  24.02.17 № 18 Про  проведення спецперевірки 
19.  24.02.17 № 19 Про проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» 
20.  27.02.17 № 20 Про проведення підсумкового засідання колегії державного архіву Миколаївської області 
21.  02.03.17 № 21 Про проведення інвентаризації каси та грошових документів. 
22.  13.03.17 № 22 Про проведення стажування Довгань Г.А. 
23.  14.03.17 № 23 

  
Про введення в дію рішення підсумкової колегії державного архіву Миколаївської області  від 
06.06.2017 р. № 1 «Про підсумки роботи  архівних установ області у 2016 році та перспективні 
напрями у 2017 році» 

24.   06.04.17 № 24 Про підготовку виставки документів, присвяченої 15-річчю Миколаївського південнослов’янського 
пансіону 

25.  28.04.17 № 25  Про виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 24.04.2017 № 131-р «Про чергування 
відповідальних працівників структурних підрозділів облдержадміністрації під час свткових днів з 29 
квітня до 02 травня та з 06 травня до 09 травня 2017 року 



26.  15.05.17 № 26 
   

Про комісію з вибіркового мікробіологічного та ентомологічного обстеження документів, обладнання 
та приміщень держархіву області 

27.  15.05.17 № 27 
 
  
 

Про внесення змін до наказу директора державного архіву Миколаївської області від  04 січня 2017 
року  № 9 «Про затвердження графіку особистих та особистих виїзних прийомів громадян директором 
держархіву та заступниками директора, графіку  проведення «гарячих ліній» та режиму роботи 
«телефону довіри» на 2017 рік» 

28.  15.05.17 № 28 
 
  
 

Про забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду у  держархіві 
Миколаївської області 

29.  16.05.17 № 29 
 

Про затвердження  проектної документації на капітальний ремонт аварійного вимощення та 
відновлення вертикальної гідроізоляції стін підвалу 

30.  16.05.17 № 30 
 

Про підготовку засідання  колегії Державного архіву Миколаївської області 

31.   22.05.17 № 31 
 

Про проведення чергової колегії Державного архіву Миколаївської області 

 

 

 

 

    



 

№ 

з/п 

Дата та номер 

наказу   

Назва наказу 

1 2 3 

 

32 

01.06.2017 № 32 Про проведення  інвентаризації каси та  грошових документів 

 

33 

01.06.2017 № 33 Про надання  права першого і другого підпису 

 

34. 

01.06.2017 № 34 Про проведення чергової колегії державного архіву Миколаївської області 

 

35. 

01.06.2017 № 35 Про забезпечення пожежної безпеки в корпусі № 2 державного архіву Миколаївської області 

 

36. 

19.06.2017 № 36 Про введення в дію рішення  колегії державного архіву Миколаївської області від 12.06.17 № 2/1 «Про забезпечення 

пожежної безпеки архівних установ у літній період». 

 

37. 

19.06.2017 № 37 Про введення в дію рішення колегії державного архіву Миколаївської області від 12.06.17 № 2/2 «Про стан охорони 

праці у держархіві Миколаївської області». 

 

38. 

19.06.2017 № 38 Про введення в дію рішення колегії державного архіву Миколаївської області від 12.06.17 № 2/3 «Про результати 

комплексної перевірки роботи архівного сектору Первомайської райдержадміністрації та Об’єднаного трудового 

архіву Первомайського району». 

 

39. 

19.06.2017 № 39 Про склад експертно-перевірної комісії державного архіву Миколаївської області. 

 

40. 

20.06.2017 № 40 Про затвердження складу науково-методичної ради державного архіву Миколаївської області 

 

41. 

10.07.2017 №41 Про проведення засідання колегії державного архіву Миколаївської області 

 

42. 

 

18.07.2017  №42 

 

Про проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду та видавання  документів у тимчасове 

користування за межами архіву 

 

43. 

18.07.2017 № 43 Про затвердження складу комісії з контролю за наявністю, станом та розшуком документів державного архіву 

Миколаївської області 

 

44. 

21.07.2017 № 44 Про внесення змін до наказу  директора державного архіву Миколаївської області від 10.07.17 № 41 «Про 

проведення засідання колегії державного архіву Миколаївської області» 



 

45. 

07.08.2017 №45 Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 31.07.17 № 3/1 «Про виконання планових 

завдань  державного архіву Миколаївської області та архівними відділами (секторами) РДА та міських рад (за 

основними показниками) у 1-му півріччі 2017 року» 

 

46. 

07.08.2017 №46 Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 31.07.17 № 3/2 «Про здійснення заходів 

протидії та запобігання проявам корупції в держархіві області"» 

 

47. 

07.08.2017 № 47 Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 31.07.17 № 3/3 «Про стан роботи із 

зверненнями громадян у держархіві області за І півріччя 2017 року» 

 

48. 

07.08.2017 № 48 Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 31.07.17 № 3/4 «Про роботу читальних 

залів держархіву» 

 

49. 

14.08.2017 №49 Про проведення ремонтних робіт у корпусі № 1  держархіву області 

 

50. 

17.08.2017 №50 Про скасування чергової колегії держархіву області 

 

51. 

25.09.2017 №51 Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей держархіву 

 

52. 

25.09.2017 № 52 Про проведення колегії держархіву Миколаївської області  

 

53. 

06.10.2017 № 53 Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 29.09.17 № 5/1 «Про стан виконання 

нормативних  актів Укрдержархіву та  Миколаївської обласної державної адміністрації» 

 

54. 

06.10.2017 № 54 Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 29.09.17 № 5/2 «Про стан кадрової роботи, 

підвищення кваліфікації співробітників в держархіві Миколаївської області» 

 

55. 

06.10.2017 № 55 Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 29.09.17 № 5/3 «Про співробітництво 

держархіву Миколаївської області із засобами масової інформації. 

 

56. 

06.10.2017 № 56 Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від  29.09.17 № 5/4 «Про результати 

комплексної перевірки роботи архівного сектору Березнегуватської райдержадміністрації» 

 

57. 

06.10.2017           

№57-дск 

Про визначення спеціально обладнаного режимного приміщення для знищення  МНСІ держархіву області 

 

58. 

06.10.2017 № 58 Про організацію навчання  працівників державного архіву Миколаївської області, які мають допуск до державної 

таємниці  

 

59. 

10.10.2017 № 59 Про проведення колегії держархіву Миколаївської області  

 

60. 

11.10.2017 

№ 60-дск 

Про створення комісії щодо обстеження режимних приміщень для перевірки придатності проведених в них 

конкретних видів секретних робіт 



 

61. 

07.11.2017№ 61 Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 27.10.17 № 6/1 «Про стан роботи із 

зверненнями громадян у держархіві області за 9 місяців    2017 року.» 

 

62. 

07.11.2017 № 62 Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від  27.10.17 № 6/2 «Про виконання рішень 

роботи колегії держархіву Миколаївської області за   2016-2017 р.р.» 

 

63. 

07.11.2017№ 63 Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від  27.10.17 № 6/3 «Про результати 

комплексної перевірки роботи архівного сектору Арбузинської райдержадміністрації» 

 

64. 

 

07.11.2017 № 64 

 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 27.10.17 № 6/4   «Про контрольну 

перевірку роботи архівного сектору Миколаївської райдержадміністрації за результатами комплексної перевірки у 

жовтні 2016 року» 

 

65. 

07.11.2017 № 65 Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 27.10.17 № 6/5   «Про інформаційну та 

видавничу діяльність держархіву області 

 

66. 

07.11.2017 № 66 Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 27.10.17 № 6/6   «Про дотримання 

Порядку користування документами НАФ України в держархіві Миколаївської області» 

67. 

 

07.11.2017 № 67 Про планування  роботи державних архівних установ Миколаївської області  на 2018 рік та звітність за 2017 рік  

 

68. 

17.11.2017 № 68 Про затвердження Орієнтовного  плану проведення  консультацій з громадськістю Державного архіву Миколаївської 

області 

 

69. 

20.11.2017 № 69 Про виконання наказу Державної архівної служби України від 09.10.2017 р. № 76 «Про забезпечення інформаційно-

комунікаційного супроводження суспільно значущих заходів та взаємодію із засобами масової інформації» 

 

70. 

20.11.2017 № 70 Про проедення колегії держархіву Миколаївської області 

 

71. 

20.11.2017 № 71 Про запобігання можливим кібератакам 

 

72. 

11.12.2017 № 72 Про затвердження графіка приймання-передавання документів архівними секторами/відділами 

райдержадміністрацій та архівними відділами міських рад на зберігання до держархіву Миколаївської області у 2018 

році 

42. 

73. 

11.12.2017 № 73 Про застосування електронного цифрового підпису 

   74. 22.12.2017 № 74 Про розсекречення МНСІ (про зміну грифа секретності) 
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