
 

       

 
ДЕРЖАВНИЙ  КОМІТЕТ  АРХІВІВ  УКРАЇНИ  

 Н А К А З  

11.05.2011 м. Київ № 54 

З оголошенням рішення колегії 
Держкомархіву від 15 березня 
2011 року «Про стан 
виконавської дисципліни у 
центральному апараті 
Державної архівної служби за І 
квартал 2011 року та заходи 
щодо посилення контролю і 
підвищення відповідальності за 
своєчасне і безумовне 
виконання законів України, 
постанов Верховної Ради 
України, актів Президента 
України, Кабінету Міністрів 
України, звернень та запитів 
народних депутатів України» 

 
 

1. Оголосити до виконання рішення колегії Держкомархіву від 15 березня 2011 
року "Про стан виконавської дисципліни у центральному апараті Державної архівної 
служби за І квартал 2011 року та заходи щодо посилення контролю і підвищення 
відповідальності за своєчасне і безумовне виконання законів України, постанов 
Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 
звернень та запитів народних депутатів України " (додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого заступника 
Голови Державного комітету архівів України, голову комісії з реорганізації 
Матяш І. Б. 
 
Голова Державної архівної служби  О. П. Гінзбург 
 
 
 

 

 

Помічник Голови Держкомархіву 

Перший заступник Голови Державного комітету 
архівів України, голова комісії з реорганізації 
 

Малюк Г.В. 

Матяш І.Б. 



 
РІШЕННЯ 

колегії Державного комітету архівів України 
 

м.Київ         15 березня 2011 р. 
 
Про стан виконавської дисципліни у центральному апараті Державної 

архівної служби за I квартал 2011 року та заходи щодо посилення 
контролю і підвищення відповідальності за своєчасне і безумовне 

виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів 
Президента України, Кабінету Міністрів України, звернень та запитів 

народних депутатів України 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан виконавської 
дисципліни у Державній архівній службі України у I кварталі 2011 року та 
заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності за своєчасне і 
безумовне виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів 
Президента України, Кабінету Міністрів України звернень та запитів народних 
депутатів України, колегія Держкомархіву відзначає, що питання забезпечення 
належної виконавської дисципліни займають пріоритетне місце в діяльності 
Державної архівної служби України. 

У Державній архівній службі України було здійснено комплекс 
організаційних і практичних заходів, спрямованих на зміцнення виконавської 
дисципліни та вдосконалення механізму контролю, а саме: 

- здійснюється щотижневий випереджувальний контроль виконання 
доручень; щоквартально, щомісяця та щотижнево готуються інформаційні 
довідки про стан виконання законів України, постанов Верховної Ради України, 
актів Президента України, Кабінету Міністрів України звернень та запитів 
народних депутатів України; ведеться реєстр персонально відповідальних за 
несвоєчасно виконані завдання, визначеними актами законодавства, 
дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України. 

- на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 11.07.2008 
№ 30400/1/1-07 забезпечується щоквартальне інформування Секретаря Ради 
національної безпеки і оборони України та Кабінету Міністрів України про стан 
виконання завдань, доведених органам виконавчої влади рішенням РНБОУ. 

Особливу увагу Державна архівна служба України приділяє розгляду 
запитів та звернень народних депутатів України відповідно до Закону України 
«Про статус народного депутата України». Порушень термінів виконання 
запитів народних депутатів не було. 

У I кварталі 2011 році у Державній архівній службі України на контроль 
було взято 133 документів, в тому числі: 3 закони України, 10 указів і доручень 
Президента України, 109 постанов, розпоряджень, витягів з протоколів 
Кабінету Міністрів України, 4 звернення народних депутатів України, 6 
постанов Верховної Ради України, 1 лист Ради національної безпеки і оборони 
України, з них до виконання – 75, 58 - до відома, до справи, для врахування, 
використання, ознайомлення, для роботи. Виконано – 47. 



На постійному контролі перебуває виконання Державної програми 
економічного і соціального розвитку України на 2010 рік,зокрема розділу 
«Забезпечення розвитку архівної справи». У рамках виконання зазначеної 
програми Держкомархів розробив проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до типових положень про місцеві державні архівні 
установи». 

З подовженням терміну підготовки було розроблено проекти Законів 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із забезпечення 
соціального захисту громадян » та «Про внесення змін до Закону України «Про 
Національний архівний фонд та архівні установи». 

Відповідно до доручення Прем’єр-міністра М.Я.Азарова від 02.07.2010 р. 
№ 40056/0/1-10 передбачається підключення Державної архівної служби до 
єдиної автоматизованої системи контролю за виконанням законів України, 
постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету 
Міністрів України, що дозволить на базі підсистеми «Контроль виконавської 
дисципліни» створювати базу даних контрольних завдань та оперативно 
вносити інформацію про стан їх виконання. 

За належне ставлення в організації роботи щодо виконання контрольних 
документів можна відзначити управління інформації та міжнародного 
співробітництва, відділ правового та кадрового забезпечення. 

Разом з тим, колегія зазначає, що все ще мають місце певні недоліки в 
організації контролю та порушення виконавської дисципліни. 

Мали місце випадки несвоєчасного надання або взагалі ненадання 
відповідальному за контроль інформації про стан виконання доручень, про 
перенесення терміну, про виконання чи невиконання доручення. 

Слід також підкреслити, що, незважаючи на наказ Держкомархіву від 
10.03.2009 №36 «Про посилення контролю за станом виконавської дисципліни 
працівників апарату Держкомархіву», не всі виконавці надають 
відповідальному за контроль ініціативний документ разом з листом-відповіддю 
та його копією для необхідних відміток. 

При отриманні документа безпосередньо у керівника Державної архівної 
служби України, деякі виконавці не надавали документ з резолюцією на 
реєстрацію та подальше опрацювання. 

У Державній архівній службі України не запроваджено систему 
автоматизованого діловодства. 

З метою підвищення рівня виконавської дисципліни у Державній архівній 
службі України, посилення персональної відповідальності за своєчасне і повне 
виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів 
Президента України, Кабінету Міністрів України звернень та запитів народних 
депутатів України колегія вирішила: 

1.Структурним підрозділам Державної архівної служби України, 
забезпечити неухильне виконання завдань, визначених актами і дорученнями 
Верховної Ради України, Президента України, систематично аналізувати та 
перевіряти стан цієї роботи; 

забезпечити належну взаємодію під час виконання відповідних завдань з 
органами виконавчої влади – співвиконавцями. 



2.Помічнику Голови Держкомархіву Малюк Г.В.: 
- продовжити практику щоквартального розгляду стану виконавської 

дисципліни на засіданнях колегії Державної архівної служби України; 
- здійснювати моніторинг виконання законів України, постанов Верховної 

Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України звернень 
та запитів народних депутатів України  

- щотижня аналізувати стан виконавської дисципліни у структурних 
підрозділах; 

- щомісяця забезпечувати підготовку та подання заступнику Голови 
Державної архівної служби матеріалів щодо стану виконавської дисципліни з 
наданням інформації про керівників структурних підрозділів та інших 
посадових осіб, з вини яких допущено порушення термінів виконання 
документів. 
 3.Заступнику Голови Держкомархіву Музичук О.В., опрацювати питання 
щодо можливості встановлення Державною службою спеціального зв’язку та 
захисту інформації України до єдиної автоматизованої системи контролю за 
виконанням законів України, постанов Верховної Ради України, актів 
Президента України та Кабінету Міністрів України. 
  
 
 
Голова колегії, 
Голова Державної архівної служби України    О.П.Гінзбург 
 
 
 
Секретар колегії        Т.В.Галицька 
 

 


