
 

                           ПЕРЕЛІК        

    наказів директора державного архіву Миколаївської області 
                           виданих  2019  року 

 

№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

акта та 

його номер 

Повна назва акта 

1. 02.01.2019   

№ 1 

Про затвердження схеми розміщення фондів у державному архіві Миколаївської області. 

2. 02.01.2019   

№ 2 

 Про затвердження графіку особистих та особистих виїзних прийомів громадян директором держархіву та 

заступниками директора, графіку  проведення «гарячих ліній» та режиму роботи «телефону довіри» на 

2019 рік. 

3. 09.01.2019   

№ 3 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 28.12.18 № 5/1 «Про стан 

виконання нормативних актів Укрдержархіву та Миколаївської обласної державної адміністрації». 

4. 09.01.2019   

№ 4 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 28.12.18 № 5/2 «Про контрольну 

перевірку за результатами комплексної в архівному секторі Вітовської райдержадміністрації». 

5. 09.01.2019   

№ 5 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 28.12.18 № 5/3 «Про контрольну 

перевірку за результатами комплексної в архівному відділі Миколаївської міської ради». 

6. 09.01.2019   

№ 6 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 28.12.18 № 5/4 «Про стан 

кадрової роботи, підвищення кваліфікації співробітників в держархіві Миколаївської області». 

7. 09.01.2019   

№ 7 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 28.12.18 № 5/5 «Про виконання 

рішень роботи колегії держархіву Миколаївської області за 2017-2018 рр.». 

8. 09.01.2019   

№ 8 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 28.12.18 № 5/6 «Про хід 

виконання нормативно-правових актів, виданих держархівом Миколаївської області». 

9. 09.01.2019   

№ 9 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 28.12.19 № 5/7 «Про 

функціонування та наповнення офіційного веб-сайту держархіву Миколаївської області у 2018 році». 

10. 09.01.2019   

№ 10 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 28.12.18 № 5/8 «Про виконання 

антикорупційного законодавства та заходи протидії й запобігання проявам корупції в держархіві 

Миколаївської області». 



11. 09.01.2019   

№ 11 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 28.12.18 № 5/10 «Про стан 

роботи із зверненнями громадян у держархіві області за підсумками 2018 року». 

12. 09.01.2019   

№ 12 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 28.12.18 № 5/11 «Про стан 

приймання документів Національного архівного фонду на державне зберігання за 2018 рік». 

13. 09.01.2019   

№ 13 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 28.12.18 № 5/12 «Про стан 

фінансування державного архіву Миколаївської області із загального фонду Державного бюджету у 2018 

році». 

14. 09.01.2019   

№ 14 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 28.12.18 № 5/13 «Про 

забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в держархіві Миколаївської 

області». 

15. 09.01.2019   

№ 15 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 28.12.18 № 5/14 «Про 

дотримання Порядку користування документами Національного архівного фонду України в держархіві 

Миколаївської області». 

16. 09.01.2019   

№ 16 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 28.12.18 № 5/15 «Про 

дотримання правил роботи щодо виконання запитів фізичних та юридичних осіб, розгляду депутатських 

звернень та скарг громадян». 

17. 09.01.2019   

№ 17 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 28.12.18 № 5/16 «Про виконання 

робіт з цифровізації в державному архіві Миколаївської області». 

18. 09.01.2019   

№ 18 

Про затвердження завдань у сфері військового обліку на 2019 рік 

19. 

 

09.01.2019   

№ 19 

Про проведення річної перевірки РСО. 

20 04.02.2019   

№ 20 

Про затвердження форми бланків державного архіву Миколаївської області. 

21 12.02.2019   

№ 21 

Про забезпечення кібербезпеки та захисту інформаційно-телекомунікаційних систем державного архіву 

Миколаївської області. 

22 12.02.2019   

№ 22 

Про проведення підсумкового засідання колегії держархіву області. 

23 12.03.2019   

№ 23 

Про введення в дію рішення колегії держархіву області від 05.03.2019 № 1 «Про підсумки роботи архівних 

установ Миколаївської області у 2018 році та пріоритетні напрями діяльності у 2019 році». 

 

 



24 12.03.2019   

№ 24 

Про введення в дію рішення колегії держархіву області від 05.03.2019 № 1 «Про виконання плану заходів 

на 2018 рік до Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 

роки в державному архіві Миколаївської області та Регіональної програми в архівних секторах і відділах 

райдержадміністрацій та архівних відділах міських рад Миколаївської області на 2015-2019 роки». 

25 12.03.2019   

№ 25 

Про проведення інвентаризації каси та грошових документів. 

26 14.03.2019   

№ 26 

Про порядок передачі окружними виборчими комісіями з виборів Президента України виборчої та іншої 

документації до архівних установ Миколаївської області. 

27 15.03.2019   

№ 27 

Про упорядкування структури та штату працівників державного архіву Миколаївської області.  

28 15.03.2019   

№ 28 

Про підготовку та проведення протипожежного тренування у держархіві Миколаївської області (з 

відпрацюванням евакуації та елементами пожежогасіння). 

29 01.04.2019   

№ 29 

Про проведення квартальної перевірки режимно-секретного органу. 

30 01.04.2019   

№ 30 

Про надання права першого та другого підпису. 

31   02.04.2019   

№ 31 

Про затвердження положень про структурні підрозділи держархіву області. 

32   03.04.2019   

№ 32 

Про визначення осіб, відповідальних за співпрацю із джерелами формування НАФ (список № 1, список № 

2) у зоні комплектування державного архіву Миколаївської області. 

33  03.04.2019     

№ 33 

Про затвердження складу комісії по перегляду наказів директора держархіву області. 

34 02.05.2019   

№ 34 

Про покладання обов’язків щодо забезпечення ТЗІ та контролю за його станом на об’єктах інформаційної 

діяльності держархіву Миколаївської області. 

35 06.05.2019   

№ 35 

Про проведення засідання колегії держархіву Миколаївської області. 

 

 

36   06.05.2019   

№ 36 

Про заборону мовної інформації. 

37   06.05.2019   

№ 37дск 

Про утворення експертної комісії з питань таємниць державного архіву Миколаївської області. 



38  06.05.2019     

№ 38дск 

Про утворення комісії з обстеження режимних приміщень державного архіву Миколаївської області щодо 

придатності їх для проведення секретних робіт. 

39  06.05.2019     

№ 39дск 

Про створення комісії для перевірки стану режиму секретності у державному архіві Миколаївської області. 

40  06.05.2019     

№ 40дск 

Про утворення експертної комісії з проведення експертизи цінності секретних документів державного 

архіву Миколаївської області. 

41  06.05.2019     

№ 41 

Про покладання обов’язків щодо ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних. 

42  06.05.2019     

№ 42 

Про призначення відповідального за мобілізаційну роботу. 

43 03.06.2019   

№ 43 

Про введення в дію рішення колегії державного архіву Миколаївської області від 24.05.2019 р. № 2 «Про 

забезпечення пожежної безпеки архівних установ у літній період». 

 

44 03.06.2019   

№ 44 

Про введення в дію рішення колегії державного архіву Миколаївської області від 24.05.2019 р. № 2 «Про 

контрольну перевірку за результатами комплексної архівного відділу  Баштанської райдержадміністрації». 

 

45   03.06.2019   

№ 45 

Про введення в дію рішення колегії державного архіву Миколаївської області від 24.05.2019 р. № 2 «Про 

організацію розшуку відсутніх документів  в державному архіві Миколаївської області». 

46    

03.06.2019   

№ 46 

Про введення в дію рішення колегії державного архіву Миколаївської області від 24.05.2019 р. № 2 «Про 

комплексну перевірку роботи архівного сектору  Братської райдержадміністрації». 

 

47 11.06.2019   

№ 47 

Про створення комісії з розслідування причин нещасного випадку з Нечитайло В. В. 

48 13.06.2019   

№ 48 

Про подовження роботи комісії з розслідування причин нещасного випадку з Нечитайло В. В. 

 

 

49 18.06.2019   

№ 49 

Про порядок надходження виборчої та іншої документації  з позачергових  виборів  народних депутатів 

України до архівних установ Миколаївської області. 

50 18.06.2019   

№ 50 

Про проведення інвентаризації каси та грошових документів. 

51 10.07.2019   

№ 51 

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



52 10.07.2019   

№ 52 

Про проведення засідання колегії держархіву області 

53 12.07.2019   

№ 53 

Про виключення зі складу НАФ України та зняття з обліку документів. 

54 05.08.2019   

№ 54 

Про введення в дію рішення колегії держархіву області від 26.07.2019 № 3 «Про виконання планових 

завдань  державного архіву Миколаївської області у 1-му півріччі 2019 року» 

55 05.08.2019   

№ 55 

Про введення в дію рішення колегії держархіву області від 26.07.2019 № 3 «Про здійснення заходів 

протидії та запобігання проявам корупції в держархіві області» 

56 05.08.2019   

№ 56 

Про введення в дію рішення колегії держархіву області від 26.07.2019 № 3 «Про стан роботи із 

зверненнями громадян у держархіві області за І півріччя 2019 року» 

57 05.08.2019   

№ 57 

Про введення в дію рішення колегії держархіву області від 26.07.2019 № 3 Про хід роботи з оцифрування 

описів та розміщення їх в електронному вигляді на веб-сайті держархіву» 

58 05.08.2019   

№ 58 

Про введення в дію рішення колегії держархіву області від 26.07.2019 № 3 «Про ведення військового 

обліку, бронювання та стан мобілізаційної роботи в державному архіві Миколаївської області» 

59 05.08.2019   

№ 59 

Про введення в дію рішення колегії держархіву області від 26.07.2019 № 3 «Про комплексну перевірку 

роботи архівного сектору Веселинівської райдержадміністрації» 

60 05.08.2019   

№ 60 

Про введення в дію рішення колегії держархіву області від 26.07.2019 № 3 «Про стан охорони праці у 

держархіві Миколаївської області» 

61 02.09.2019   

№ 61 

Про виконання розпорядження облдержадміністрації від 15.08.19 № 396-р «Про оприлюднення публічної 

інформації у формі відкритих даних» 

62 02.09.2019   

№ 62 

Про проведення заходів у державному архіві Миколаївської області щодо реалізації Антикорупційної 

програми на 2019-2021 роки 

63 02.09.2019   

№ 63 

Про призначення експертів для проведення експертизи культурних цінностей державного архіву 

Миколаївської області 

64 05.09.2019   

№ 64 

Про підготовку та проведення протипожежного тренування у корпусі № 2 державного архіву 

Миколаївської області (з відпрацюванням евакуації та елементами пожежогасіння) 

65 05.09.2019   

№ 65 

Про проведення інвентаризації каси та грошових документів. 

66 09.09.2019   

№ 66 

Про проведення інвентаризації  матеріальних цінностей держархіву 

67 01.10.2019 

№ 67 

Про роботу дисциплінарної комісії державного архіву Миколаївської області 



68 04.10.2019 

№ 68 

Про запобігання протиправним посяганням на об’єкти критичної інфраструктури 

69 18.10.2019 

№ 69 

Про визначення результатів виконання завдань державними службовцями державного архіву 

Миколаївської області, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В» 

70 18.10.2019 

№ 70 

Про проведення засідання колегії державного архіву Миколаївської області. 

71 25.10.2019 

№ 71 

Про затвердження нової редакції Регламенту функціонування офіційного веб-сайту державного архіву 

Миколаївської області. 

72 

25.10.2019 

№ 72 

Про виконанння розпорядження голови ОДА  від 30.07.2019 № 357-р «Про внесення змін до 

розпорядження голови ОДА від 31.05.2018 №215-р «Про затвердження Інструкції з діловодства у 

Миколаївській ОДА» 

73 04.11.2019 

№ 73 

Про забезпечення пожежної безпеки в корпусі № 1 державного архіву Миколаївської області 

74 04.11.2019 

№ 74 

Про введення в дію рішення колегії державного архіву Миколаївської області від 25.10.19 № 4 «Про стан 

готовності корпусів держархіву Миколаївської області до осінньо-зимового періоду 2019-2020 рр.» 

75 04.11.2019 

№ 75 

Про введення в дію рішення колегії державного архіву Миколаївської області від 25.10.19 № 4 «Про стан 

роботи із зверненнями громадян у держархіві області за 9 місяців 2019 року» 

76 04.11.2019 

№ 76 

Про введення в дію рішення колегії державного архіву Миколаївської області від 25.10.19 № 4 «Про  

контрольну перевірку за результатами комплексної архівного сектору Вознесенської РДА» 

77 04.11.2019 

№ 77 

Про введення в дію рішення колегії державного архіву Миколаївської області від 25.10.19 № 4 «Про 

контрольну перевірку  за результатами  комплексної архівного відділу Вознесенської РДА» 

78 04.11.2019 

№ 78 

Про введення в дію рішення колегії державного архіву Миколаївської області від 25.10.19 № 4 «Про 

комплексну перевірку роботи архівного сектору Кривоозерської РДА» 

79 04.11.2019 

№ 79 

Про введення в дію рішення колегії державного архіву Миколаївської області від 25.10.19 № 4 «Про 

співробітництво держархіву із засобами масової інформації» 

80 04.11.2019 

№ 80 

Про введення в дію рішення колегії державного архіву Миколаївської області від 25.10.19 № 4 «Про 

інформаційну та видавничу діяльність». 

81 19.11.2019 

№ 81 

Про планування роботи державних архівних установ Миколаївської області на 2020 рік та звітність за 2019 

рік. 

82 20.11.2019 

№ 82 

Про затвердження Орієнтовного плану проведення консультацій  з громадськістю державного архіву 

Миколаївської області. 



83 20.11.2019 

№ 83 

Про внесення змін до наказу директора держархіву від 17.06.2011 № 55 «Про доступ до публічної 

інформації» 

84 20.11.2019 

№ 84 

Про виконання розпорядження облдержадміністрації від 15.08.19 № 396-р «Про оприлюднення публічної 

інформації у формі відкритих даних» 

85 02.12.2019 

№ 85 

Про затвердження Перспективного плану удосконалення описів справ постійного зберігання 

86 

10.12.2019 

№ 86 

Про затвердження графіка приймання-передавання документів архівними секторами/відділами 

райдержадміністрацій та архівними відділами міських рад на зберігання до державного архіву 

Миколаївської області у 2020 році 

87 11.12.2019 

№ 87 

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу організаційної, 

режимно-секретної роботи та управління персоналом державного архіву Миколаївської області 

88 11.12.2019 

№ 88 

Про утворення конкурсної комісії державного архіву Миколаївської області 

89 11.12.2019 

№ 89 

Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців 

державного архіву Миколаївської області 

90 11.12.2019 

№ 90 

Про проведення засідання колегії держархіву області. 

 


