
ПЕРЕЛІК 
рішень колегії державного архіву Миколаївської області прийнятих у 2017 році 

 
№ з/п Дата проведення 

колегії 
№ рішення Повна назва рішення 

Колегія № 1 
1. 06.03.2017 

 
Рішення № 1/1 Про підсумки роботи архівних установ області у 2016 році та перспективні напрямки  

Колегія № 2 
2. 12.06.2017 

 
Рішення № 2/1 
 

Про забезпечення пожежної безпеки архівних установ у літній період 

3. -«- Рішення № 2/2 Про стан охорони праці у держархіві Миколаївської області  
4. -«- Рішення № 2/3 Про результати комплексної перевірки роботи архівного сектору Первомайської 

райдержадміністрації та Об’єднаного трудового архіву Первомайського району  
Колегія № 3 

5. 28.07.2017 Рішення № 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  

6. -«- Рішення № 3/2 Про здійснення заходів протидії та запобігання проявам корупції в держархіві області; 
7. -«- Рішення № 3/3 Про стан роботи із зверненнями громадян у держархіві області за І півріччя         2017 року  
8. -«- Рішення № 3/4 Про роботу читальних залів держархіву 

Колегія № 5 
9. 29.09.2017 Рішення № 5/1 Про стан виконання нормативних  актів Укрдержархіву та  Миколаївської обласної 

державної адміністрації  
10. -«- Рішення № 5/2 Про стан кадрової роботи, підвищення кваліфікації співробітників в держархіві 

Миколаївської області  
11. -«- Рішення № 5/3 Про співробітництво держархіву Миколаївської області із засобами масової інформації  
12. -«- Рішення № 5/4 Про результати комплексної перевірки роботи архівного сектору Березнегуватської 

райдержадміністрації  
Колегія № 6 

13. 27.10.2017 Рішення № 6/1 Про стан роботи із зверненнями громадян у держархіві області за 9 місяців          2017 року  
14. -«- Рішення № 6/2 Про виконання рішень роботи колегії держархіву Миколаївської області за         2016-

2017 рр  



15. -«- Рішення № 6/3 Про результати комплексної перевірки роботи архівного сектору Арбузинської 
райдержадміністрації  

16. -«- Рішення № 6/4 Про контрольну перевірку роботи архівного сектору Миколаївської райдержадміністрації 
за результатами комплексної перевірки у жовтні 2016 року  

17. -«- Рішення № 6/5 Про дотримання Порядку користування документами НАФ України в держархіві 
Миколаївської області 

Колегія № 7 
18 22.11.2017 Рішення № 7/1 Про хід виконання нормативно-правових актів, виданих держархівом області  
19. -«- Рішення № 7/2 Про організацію роботи з підвищення кваліфікації спеціалістів держархіву області 
20. -«- Рішення № 7/3 Про функціонування та наповнення офіційного веб-сайту держархіву Миколаївської 

області у 2017 році  
21. -«- Рішення № 7/4 Про виконання антикорупційного законодавства та заходи протидії й запобігання проявам 

корупції в держархіві Миколаївської області  
22. -«- Рішення № 7/5 Про співробітництво державного архіву Миколаївської області із засобами масової 

інформації у 2017 році  
23. -«- Рішення № 7/6 Про організацію роботи з кадровим резервом  
24. -«- Рішення № 7/7 Про розгляд та затвердження звітів за 2017 рік та планів роботи на 2018 рік  
25. -«- Рішення № 7/8 Про дотримання правил роботи щодо виконання запитів громадян і організацій, розгляду 

депутатських звернень та скарг громадян 
26. -«- Рішення № 7/9 Про стан роботи із зверненнями громадян у держархіві області за підсумками 2017 року 
27. -«- Рішення        

№ 7/10 
Про стан приймання документів Національного архівного фонду на державне зберігання 
за 2017 рік 

28. -«- Рішення        
№ 7/11 

Про стан фінансування державного архіву Миколаївської області із загального фонду 
Державного бюджету у 2017 році 

29. -«- Рішення        
№ 7/12 

Про платні послуги, наповнення спеціального фонду Державного бюджету в державному 
архіві Миколаївської області на використання коштів у 2017 році 

 


