
 

           ПЕРЕЛІК           

 наказів директора державного архіву Миколаївської області 
виданих  2018  року (січень-грудень) 

 

№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

акта та його 

номер 

Повна назва акта 

1. 02.01.2018   

№ 1 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 22.12.17 № 7/1 «Про хід виконання 

нормативно-правових актів, виданих держархівом області» 

2. 02.01.2018   

№ 2 

  Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 22.12.17 № 7/2 «Про організацію роботи з 

підвищення кваліфікації спеціалістів держархіву області» 

3. 02.01.2018   

№ 3 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 22.12.17 № 7/3 «Про функціонування та 

наповнення офіційного веб-сайту держархіву Миколаївської області у 2017 році» 

4. 02.01.2018   

№ 4 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 22.12.17 № 7/4 «Про виконання 

антикорупційного законодавства та заходи протидії й запобігання проявам корупції в держархіві Миколаївської 

області» 

5. 02.01.2018   

№ 5 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 22.12.17 № 7/5 «Про співробітництво 

державного архіву Миколаївської області із засобами масової інформації у 2017 році» 

6. 02.01.2018   

№ 6 

Про перегляд списків юридичних осіб - джерел формування НАФ архівних відділів/секторів райдержадміністрацій та 

архівних відділів міських рад 

7. 02.01.2018   

№ 7 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 22.12.17 № 7/7 «Про  розгляд та 

затвердження звітів за 2017 рік та планів роботи на 2018 рік» 

8. 02.01.2018   

№ 8 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 22.12.17 № 7/8 «Про дотримання правил 

роботи щодо виконання запитів громадян і організацій, розгляду депутатських звернень та скарг громадян» 

9. 02.01.2018   

№ 9 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 22.12.17 № 7/9 «Про стан роботи із 

зверненнями громадян у держархіві області за підсумками 2017 року» 

10. 02.01.2018   

№ 10 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 22.12.17 № 7/10 «Про стан приймання 

документів Національного архівного фонду на державне зберігання за 2017 рік» 

11. 02.01.2018   

№ 11 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 22.12.17 № 7/11 «Про стан фінансування 

державного архіву Миколаївської області із загального фонду Державного бюджету у 2017 році» 

12. 02.01.2018   

№ 12 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 22.12.17 № 7/12 «Про платні послуги, 

наповнення спеціального фонду Державного бюджету в державному архіві Миколаївської області на використання 

коштів у 2017 році» 



13. 02.01.2018   

№ 13 

Про затвердження схеми розміщення фондів у державному архіві Миколаївської області  

14. 02.01.2018   

№ 14 

Про забезпечення виконання наказу Міністерства юстиції України від 27 листопада 2017 року № 3790/5 "Про 

затвердження Правил пожежної безпеки для архівних установ України" 

15. 05.01.2018   

№ 15 

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

директора, графіку  проведення «гарячих ліній» та режиму роботи «телефону довіри» на 2018 рік  

16. 05.01.2018   

№ 16дск 

По утворення комісії для проведення загальної перевірки наявності документів та МНСІ 

17. 05.01.2018   

№ 17 

Про заходи щодо військового обліку у державному архіві Миколаївської області  

 

18. 05.01.2018   

№ 18 

Про організацію навчання  працівників державного архіву Миколаївської області, які мають допуск до державної 

таємниці  

19. 

 

05.01.2018   

№ 19 

Про затвердження комплексу заходів із запобігання  використання доменних зон «ru» та «ry» 

20 05.01.2018   

№ 20 

Про організацію роботи з документами, справами, виданнями та іншими матеріальними носіями, які містять службову 

інформацію 

21 05.01.2018   

№ 21 

Про затвердження списків осіб, які допускаються  до роботи із службовою інформацією. 

22 01.02.2018   

№ 22 
Про затвердження положень про структурні підрозділи держархіву Миколаївської області  

23 16.02.2018   

№ 23дск 
Про створення комісії та про проведення перевірки стану  режиму секретності в держархіві Миколаївської області  

24 16.02.2018   

№ 24 
Про проведення підсумкової колегії держархіву Миколаївської області  

25 15.03.2018   

№ 25 
Про проведення інвентаризації каси та грошових документів 

26 15.03.2018   

№ 26 
Про розподіл обов’язків керівництва  держархіву Миколаївської області  

27 19.03.2018 

 № 27  
Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області  від 12.03.18 № 1 

28 16.04.2018  

№ 28   
Про підготовку до колегії держархіву Миколаївської  області  

29 16.04.2018   

№ 29 
 Про утворення тендерного комітету 

30 04.05.2018  

№ 30   
Про призначення комісії для  проведення робіт з категорювання об’єктів ЕОТ 

 

 



31 04.05.2018  

№ 31 

 Про призначення відповідальних осіб 

32 04.05.2018  

№ 32 

Про внесення змін до плану роботи колегії держархіву Миколаївської області   

33 10.05.2018  

№ 33 

Про проведення засідання колегії держархіву Миколаївської області   

34 17.05.2018  

№ 34 

Про затвердження Положення  про Службу захисту  інформації в автоматизованих системах 

35 17.05.2018  

№ 35 

Про проведення дослідної експлуатації 

36 17.05.2018  

№ 36 

Про затвердження Класифікатора звернень громадян держархіву області 

37 04.06.2018  

№ 37   

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 25.05.2018 № 2/1 «Про  забезпечення 

пожежної безпеки архівних установ у літній період» 

38 04.06.2018  

№ 38 

 Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 25.05.2018 № 2/2 «Про стан охорони праці у 

держархіві Миколаївської області»  

39 05.05.2018  

№ 39 

Про проведення інвентаризації каси та грошових документів 

40 05.06.2018  

№ 40 

Про призначення відповідальних за пожежну безпеку в державному архіві Миколаївської області 

41 05.06.2018  

№ 41 

Про протипожежні заходи в державному архіві Миколаївської області 

42 05.06.2018  

№ 42 

Про затвердження інструкцій з пожежної безпеки в державному архіві Миколаївської області 

43 05.06.2018  

№ 43 

Про створення пожежної дружини добровільної пожежної охорони у державному архіві Миколаївської області 

44 07.06.2018  

№ 44 

Про призначення начальників пожежних дружин добровільної пожежної охорони у державному архіві Миколаївської 

області 

45 02.07.2018  

№ 45  

Про проведення засідання колегії держархіву  області  

46 02.07.2018  

№ 46 

Про виконання розпоряджень голови Миколаївської облдержадміністрації від 31.05.2018 № 215-р та від 31.05.2018 № 

216-р» 

47 03.08.2018  

№ 47 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 27.07.2018 № 3/1 «Про виконання планових 

завдань державного архіву Миколаївської області у І-му півріччі 2018 року» 

48 03.08.2018  

№ 48 

 Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 27.07.2018  № 3/2 «Про здійснення заходів 

протидії та запобігання проявам корупції в держархіві області»  



49 03.08.2018  

№ 49 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 27.07.2018  № 3/3 «Про стан роботи із 

зверненнями громадян у держархіві області за І півріччя 2018 року» 

50 03.08.2018  

№ 50 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 27.07.2018  № 3/4 «Про хід роботи з 

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

51 27.09.2018  

№ 51 

Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей держархіву 

52 01.10.2018  

№ 52 

Про проведення оцінювання державних службовців, які займають посади  державної служби категорій «Б» і «В» 

53 01.10.2018  

№ 53 

Про внесення змін до плану роботи колегії держархіву Миколаївської області  

54 01.10.2018  

№ 54 

Про проведення  засідання колегії держархіву Миколаївської області  

55 01.10.2018  

№ 55 

Про створення органів управління цивільним захистом 

56 04.10.2018  

№ 56 

Про забезпечення пожежної безпеки у корпусі № 2 держархіва Миколаївської області 

57 04.10.2018  

№ 57 

Про відповідальну особу з питань нагородження 

58 12.10.2018  

№ 58 

Про виконання розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 01.10.2018 № 420-р «Про затвердження плану 

заходів щодо реалізації в Миколаївській області Концепції розвитку електронного  

урядування в Україні» 

59 19.10.2018  

№ 59 

Про забезпечення пожежної безпеки у корпусі № 1 держархіва Миколаївської області 

60 05.11.2018 

№ 60 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 26.10.2018 № 4/1 «Про стан готовності корпусів 

держархіву Миколаївської області до осінньо-зимового періоду 2018-2019 рр.». 

61 05.11.2018 

№ 61 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 26.10.2018 № 4/2 «Про стан роботи із зверненнями 

громадян у держархіві області за 9 місяців 2018 року». 

62 05.11.2018 

№ 62 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 26.10.2018 № 4/3 «Про результати комплексної 

перевірки архівного сектору Вознесенської райдержадміністрації». 

63 05.11.2018 

№ 63 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 26.10.2018 № 4/4 «Про результати комплексної 

перевірки архівного сектору Вознесенської міської ради». 

64 05.11.2018 

№ 64 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 26.10.2018 № 4/5 «Про контрольну перевірку за 

результатами комплексної архівного сектору Березнегуватської райдержадміністрації». 

65 05.11.2018 

№ 65 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 26.10.2018 № 4/6 «Про контрольну перевірку за 

результатами комплексної архівного сектору Арбузинської райдержадміністрації». 

66 05.11.2018 

№ 66 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 26.10.2018 № 4/7 «Про співробітництво держархіву із 

засобами масової інформації». 

 



67 05.11.2018 

№ 67 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 26.10.2018 № 4/8 «Про інформаційну та видавничу 

діяльність держархіву області». 

68 05.11.2018 

№ 68 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 26.10.2018 № 4/9 «Про результати комплексної 

перевірки роботи архівного сектору Баштанської райдержадміністрації». 

69 05.11.2018 

№ 69 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 26.10.2018 № 4/10 «Про контрольну перевірку за 

результатами комплексної в архівному секторі Первомайської райдержадміністрації». 

70 05.11.2018 

№ 70 

Про планування роботи державних архівних установ Миколаївської області на 2019 рік та звітність за 2018 рік. 

71 05.11.2018 

№ 71 

Про затвердження робочої інструкції з оцифрування описів справ фондів державного архіву Миколаївської області. 

72 05.11.2018 

№ 72 

Про затвердження результатів оцінювання. 

73 20.11.2018 

№ 73 

Про запобігання можливим випадкам кібератак на Інтернет-ресурси. 

74 20.11.2018 

№ 74 

Про затвердження Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю державного архіву Миколаївської області. 

 

75 21.11.2018 

№ 75 

Про проведення службового розслідування. 

 

76 30.11.2018 

№ 76 

Про проведення грошової оцінки документів НАФ та видавання документів у тимчасове користування за межами архіву. 

77 10.12.2018  

№ 77 

Про проведення засідання колегії держархіву Миколаївської області.  

78 11.12.2018  

№ 78 

Про затвердження графіка приймання-передавання документів архівними секторами/відділами райдержадміністрацій 

та архівними відділами міських рад на зберігання до держархіву Миколаївської області у 2019 році. 

79 18.12.2018  

№ 79 

Про виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 18.12.2018 № 560-р «Про чергування відповідальних працівників 

структурних підрозділів облдержадміністрації під час святкових днів з  23 до 25 грудня 2018 року, з 30 грудня  2018 року до 01 

січня 2019 року та з 05 до 07 січня 2019 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

      


