
 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

голови районної державної адміністрації 
 

10.01.2022                                     м. Мелітополь                                               № 3 
 
Про упорядкування документів Національного архівного фонду, 
передавання їх на державне зберігання до архівного відділу 
Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області та 
проведення комплексних, контрольних, тематичних перевірок в 
установах, підприємствах, організаціях – джерел комплектування 
Національного архівного фонду на 2022 рік 
 
 

Керуючись статтями 6, 13, 25 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» та до статей 4, 6, 28 Закону України «Про Національний 
архівний фонд та архівні установи» та Планом розвитку архівної справи в 
Мелітопольському районі на 2022 рік, з метою забезпечення обліку і 
зберігання архівних документів, використання відомостей, що в них 
містяться та формування Національного архівного фонду,  
ЗОБОВ'ЯЗУЮ: 

 
1. Затвердити: 
1) графік упорядкування документів в установах – джерелах 

комплектування Національного архівного фонду на 2022 рік, що додається; 
 
2) графік передавання на державне зберігання документів Національного 

архівного фонду від установ – джерел комплектування Національного 
архівного фонду до архівного відділу Мелітопольської районної державної 
адміністрації Запорізької області на 2022 рік, що додається; 

 
3) графік проведення комплексних, контрольних, тематичних перевірок 

в установах, підприємствах, організаціях – джерелах комплектування 
Національного архівного фонду на 2022 рік,  що додається. 

 
2. Начальників структурних підрозділів районної державної 

адміністрації та рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій 
Мелітопольського району забезпечити організацію та виконання заходів 
щодо проведення експертизи цінностей, упорядкування та передачу 
документів, згідно затверджених графіків. 
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3. Визначити  таким, що втратило чинність розпорядження голови 
районної державної адміністрації від 28.12.2020 № 382 «Про упорядкування 
документів Національного архівного фонду, забезпечення зберігання та 
передавання їх до архівного відділу Мелітопольської районної державної 
адміністрації Запорізької області  у 2021 році». 

 
4. Начальника архівного відділу районної державної адміністрації 

надати узагальнену інформацію про хід виконання цього розпорядження  
голові районної державної адміністрації до 05.01.2023. 

 
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на    

керівника апарату районної державної адміністрації Оксану КІРЧЕВУ. 
 

 
 
Голова        Ігор СУДАКОВ 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації 
 

               від 10.01.2022 № 3 
 

 
ГРАФІК 

передавання на державне зберігання документів Національного 
архівного фонду від установ – джерел комплектування Національного 

архівного фонду до архівного відділу Мелітопольської районної 
державної адміністрації Запорізької області  на 2022 рік 

 
 

№ 
з\п 

Назва установи, підприємства, 
організації 

Крайні дати Термін 
виконання 

1 3 4 5 
 

І. Центр району 
 

1.  Новенська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2014-2015 червень 

2.  Новопилипівська сільська  рада та її 
виконавчий комітет 

2014-2017 березень 

3.  Мелітопольська районна профспілкова 
організація працівників агропро-
мислового комплексу 

2009-2014 лютий 

4.  Мирненська селищна рада та її 
виконавчий комітет 

2005-2018 жовтень 

 
ІІ. Віддалене робоче місце у колишньому Веселівському районі 

 
5.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю «СВК ім.Фрунзе»  
2011 – 2014  вересень 

 
ІІІ. Віддалене робоче місце у колишньому Якимівському районі 

 
6.  Новоданилівська сільська рада та її 

виконавчий комітет 
2013-2020, 

2022 
квітень 

7.  Кирилівська селищна рада та її 
виконавчий комітет 

2010-2014 березень 

 
ІV. Віддалене робоче місце у колишньому Приазовському районі 

 
8.  Володимирівська сільська рада та її 

виконавчий комітет 
2007-2017 квітень 
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Продовження додатка 

1 3 4 5 
9.  Богданівська сільська рада та її 

виконавчий комітет 
2008-2020 вересень 

10.  Відділ культури,освіти та архівної 
роботи Приазовської райдерж-
адміністрації (культура) 

2007-2020 квітень 

11.  Федорівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2007-2020 вересень 

12.  Маківська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2006-2020 липень 

13.  Степанівська Перша сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2007-2020 жовтень 

14.  Відділ культури,освіти та архівної 
роботи Приазовської райдерж-
адміністрації (освіта) 

2004-2020 квітень 

15.  Нововасилівська селищна рада та її 
виконавчий комітет 

2004-2020 квітень 

16.  Ботіївська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2005-2020 жовтень 

17.  Дунаївська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2009-2016 квітень 

18.  Шевченківська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2008-2018 вересень 

19.  Приморсько-Посадська сільська рада 
та її виконавчий комітет 

2016-2020 березень 

20.  Розівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2016-2020 травень 

21.  Беседівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2007-2020 серпень 

22.  Дівнинська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2007-2018 серпень 

23.  Георгіївська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2007-2018 серпень 

24.  Добрівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2007-2020 травень 

25.  Гірсівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2013-2020 жовтень 

26.  Приазовська районна рада 2016-2020 квітень 
27.  Воскресенська сільська рада та її 

виконавчий комітет 
2004-2020 травень 

28.  Новокостянтинівська сільська рада та 
її виконавчий комітет 

2007-2018 жовтень 

29.  Чкалівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2016-2018 вересень 
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Продовження додатка 

1 3 4 5 
30.  Новоспаська сільська рада та її 

виконавчий комітет 
2006-2020 вересень 

31.  Приазовська районна державна 
адміністрація 

2007-2020 березень 

32.  Управління Державної казначейської 
служби України у Приазовському 
районі 

2012-2014 липень 

 
 

 
 
 
Начальник архівного відділу                                     Світлана ІЛЬЮШИНА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації 
 

               від 10.01.2022 № 3 
 
 

ГРАФІК 
упорядкування документів в  установах – джерелах  комплектування  

Національного архівного фонду на 2022 рік 
 

№ 
з\п 

Назва установи, підприємства, 
організації 

Крайні дати Термін 
виконання 

1 2 3 4 
 

І. Центр райоу 
 

1. Мелітопольська районна рада 2019-2020 серпень 
2. Мелітопольська районна державна 

адміністрація 
2018-2020 липень 

3. Мордвинівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2019-2020 березень 

4. Мирненська селищна рада та її 
виконавчий комітет 

2007-2020 травень 

5. Астраханська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2020 березень 

6. Вознесенська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2015-2020 квітень 

7. Новенська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2018-2020 серпень 

8. Новобогданівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2017-2020 лютий 

9. Новопилипівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2018 квітень 

10. Світлодолинська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2019-2020 серпень 

11. Семенівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2019-2020 лютий 

12. Служба у справах дітей 
Мелітопольської райдерж-
адміністрації 

2017-2020 березень 

13. Державне господарство 
«Відродження» Національної 
академії аграрних наук 

2018-2020 липень 

14. Семенівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів 

2019-2020 червень 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 
15. Мелітопольська районна 

профспілкова організація 
працівників агропромислового 
комплексу 

2017-2020 травень 

 
ІІ. Віддалене робоче місце у колишньому Веселівському районі 

 
16. Комунальне підприємство 

«Веселівська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування  
імені О.М. Колісника» Веселівської 
селищної ради 

2019-2020 червень 

17. Веселівська різнопрофільна гімназія 2019-2020  липень 
18. Державне підприємство «Дослідне 

господарство «Широке»  
2018-2020  вересень 

19. Товариство з обмеженою 
відповідальністю «СВК ім.Фрунзе» 

2011-2020  серпень 

20. Веселівська селищна рада та її 
виконавчий комітет 

2016-2020 травень 

21. Управління Державної 
казначейської служби України у 
Веселівському районі Запорізької 
області 

2019-2020 квітень 

22. Новоуспенівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2018-2020 лютий 

23. Чкаловська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2018-2020 березень 

24. Державне підприємство  «Дослідне 
господарство «Таврія» 
 

2018-2020 вересень 

 
ІІІ. Віддалене робоче місце у колишньому Якимівському районі 

 
25. Новоданилівська сільська рада та її 

виконавчий комітет 
2017-2020, 

2022  
березень 

26. Якимівська селищна рада та її 
виконавчий комітет 

2019-2020 серпень 

27. Кирилівська селищна рада та її 
виконавчий комітет 

2018-2019 травень 

28. Якимівський районний суд 2006-2019 квітень 
29. Якимівська центральна районна 

лікарня 
2017-2019 червень 

30. Якимівська дитяча музична школа 2018-2019 вересень 
 

31. Якимівський професійний аграрний 
ліцей 
 

2014-2019 лютий 
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Продовження додатка 

 
1 2 3 4 

 
ІV. Віддалене робоче місце у колишньому Приазовському районі 

 
32. Володимирівська сільська рада та її 

виконавчий комітет 
2007-2017 березень 

33. Богданівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2008-2020 серпень 

34. Відділ культури,освіти та архівної 
роботи Приазовської 
райдержадміністрації (культура) 

2007-2020 лютий 

35. Федорівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2007-2020 серпень 

36. Маківська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2008-2020 травень 

37. Дмитрівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2006-2020 вересень 

38. Степанівська Перша сільська рада та 
її виконавчий комітет 

2008-2020 вересень 

39. Відділ культури,освіти та архівної 
роботи Приазовської 
райдержадміністрації (освіта) 

2007-2020 лютий 

40. Нововасилівська селищна рада та її 
виконавчий комітет 

2008-2020 березень 

41. Ботіївська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2005-2020 вересень 

42. Ганнівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2018-2020 лютий 

43. Олександрівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2018-2020 квітень 

44. Шевченківська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2008-2018 серпень 

45. Приморсько-Посадська сільська 
рада та її виконавчий комітет 

2016 лютий 

46. Розівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2016-2020 лютий 

47. Беседівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2007-2020 липень 

48. Дівнинська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2013-2018 липень 

49. Георгіївська сільська рада та її 
виконавчий комітет 
 

2014-2018 липень 



4 
Продовження додатка 

1 2 3 4 
50. Добрівська сільська рада та її 

виконавчий комітет 
2008-2020 квітень 

51. Гірсівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2015-2020 вересень 

52. Приазовська районна рада 2020 лютий 
53. Воскресенська сільська рада та її 

виконавчий комітет 
2008-2020 квітень 

54. Новокостянтинівська сільська рада 
та її виконавчий комітет 

2008-2018 вересень 

55. Чкалівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2016-2018 серпень 

56. Новоспаська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

2011-2020 квітень 

57. Управління Державної 
казначейської служби України у 
Приазовському районі 

2017-2020 серпень 

58. Приазовська центральна районна 
лікарня 

1994-2020 жовтень 

 
 

 
 
 

Начальник архівного відділу                                     Світлана ІЛЬЮШИНА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови районної 
державної адміністрації 
 
від 10.01.2022 № 3 

 
 

 
ГРАФІК 

проведення комплексних, тематичних, контрольних перевірок в 
установах, підприємствах, організаціях архівним відділом 

Мелітопольської  районної державної адміністрації Запорізької області у 
2022 році 

 
№ з\п Назви установ Вид 

перевірки 
(комплексна, 
контрольна, 
тематична) 

Термін 
виконання 

1 3 4 5 
 

І. Центр району 
 

1.  Астраханська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

комплексна березень 

2.  Семенівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

контрольна лютий 

3.  Служба у справах дітей 
Мелітопольської райдержадміністрації  

комплексна березень 

4.  Світлодолинська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

комплексна серпень 

5.  Мелітопольська районна державна 
адміністрація 

тематична липень 

6.  Новобогданівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

тематична лютий 

7.  Мелітопольська районна профспілка 
організації працівників АПК 

тематична травень 

 
ІІ. Віддалене робоче місце у колишньому Веселівському районі 

 
8.  Веселівська селищна рада та її 

виконавчий комітет 
контрольна травень 

9.  Чкаловська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

тематична березень 

10.  Новоуспенівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

тематична лютий 



2 
Проодовження долатка 

 
1 3 4 5 

 
ІІІ. Віддалене робоче місце у колишньому Якимівському районі 

 
11.  Новоданилівська сільська рада та її 

виконавчий комітет 
тематична березень 

12.  Якимівська селищна рада та її 
виконавчий комітет 

тематична серпень 

13.  Кирилівська селищна рада та її 
виконавчий комітет 

тематична травень 

14.  Якимівський районний суд тематична квітень 
15.  Якимівська дитяча музична школа комплексна вересень 
16.  Якимівська центральна районна 

лікарня 
контрольна червень 

17.  Якимівський професійний ліцей контрольна лютий 
 

ІV. Віддалене робоче місце у колишньому Приазовському районі 
 

18. Володимирівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

тематична березень 

19. Богданівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

тематична серпень 

20. Федорівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

тематична серпень 

21. Маківська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

тематична травень 

22. Дмитрівська сільська рада та її 
виконавчий комітет 

тематична вересень 

23. Степанівська Перша сільська рада та її 
виконавчий комітет 

тематична вересень 

 
 

 
 
 
Начальник архівного відділу                                     Світлана ІЛЬЮШИНА 
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