
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про затвердження графіка упорядкування та передачі до архівного управління 
Запорізької міської ради документів Національного архівного фонду виконавчих 
органів ради, установ, організацій, підприємств   м. Запоріжжя на  2021 рік 
 
 

 

 Згідно з Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи», з метою забезпечення збереженості документів міста, які мають 

історичне значення: 

 1. Затвердити графік упорядкування та передачі до архівного управління 

Запорізької міської ради  документів Національного архівного фонду виконавчих 

органів ради, установ, організацій, підприємств м. Запоріжжя        на  2021 рік  

(додається). 

 2. Керівникам виконавчих органів міської ради та керівникам установ, 

організацій, підприємств міста здійснити організаційні заходи щодо 

забезпечення виконання даного розпорядження, інформувати архівне управління 

Запорізької міської ради про дотримання графіку упорядкування та передачі 

архівних документів до 5 числа наступного за кварталом місяця. 

 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконкому ради Омельяновича Р.А. та начальника архівного 

управління  Запорізької міської ради Щербаху Л.І. 

 

 

 

Міський голова  В.В.Буряк 

 
 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
         Розпорядження міського 
         голови 
         _________№________ 
 
 

 
 
ГРАФІК 
 

 
упорядкування та передачі до архівного управління Запорізької міської ради  

документів Національного архівного фонду виконавчих органів ради, установ, 
організацій, підприємств м. Запоріжжя  на  2021 рік 

 

 

№ 

з\п 

Найменування установи, 

організації, підприємства 

Упорядкування 

справ 

Передача справ до 

архіву 

роки термін роки термін 

1 2 3 4 5 6 

1. Запорізька міська рада та 

її виконавчий комітет 

2018 ІІ квартал 2007-

2012 

І квартал 

2. Района адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Олександрівському 

району 

2018 ІІ квартал - - 

3. Района адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Заводському району 

2018 ІІ квартал - - 

4. Района адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Комунарському району 

2017-
2018 

ІІ квартал - - 

5. Района адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Дніпровському району 

2018 ІІ квартал - - 

6. Района адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Хортицькому району 

2018 ІІ квартал - - 

7. Района адміністрація 

Запорізької міської ради 

по Вознесенівському  

району 

2015-
2018 

ІІ квартал - - 

8. Жовтневий районний суд 

м. Запоріжжя 

 

2001-
2018 

ІІ квартал - - 



1 2 3 4 5 6 
9. Заводський районний суд 

м. Запоріжжя 

 

2010-
2018 

ІІ квартал - - 

10. Комунарський  районний 

суд м. Запоріжжя  

 

2016-
2018 

ІІ квартал - - 

11. Ленінський районний суд 

м. Запоріжжя  

 

2009-
2018 

ІІІ квартал - - 

12. Орджонікідзевський  

районний суд 

м. Запоріжжя  

 

2005-
2018 

ІІ квартал - - 

13. Хортицький районний суд 

м. Запоріжжя  

2018 ІІ квартал - - 

14. Шевченківський 

районний суд 

м. Запоріжжя 

2011-
2018 

ІІ квартал - - 

15. Департамент фінансової 

та бюджетної політики 

Запорізької міської ради 

 

2018 ІІІ квартал - - 

16. Управління Державної 

казначейської служби 

України у м. Запоріжжі  

Запорізької області  

 

2017-
2018 

ІІ квартал - - 

17. Управління Державної 

казначейської служби 

України в Олександ-

рівському районі 

м. Запоріжжя  

Запорізької області  

 

2018 ІІ квартал - - 

18. Управління Державної 

казначейської служби 

України у Заводському 

районі м. Запоріжжя  

Запорізької області  

 

2018 ІІ квартал - - 



1 2 3 4 5 6 
19. Управління Державної 

казначейської служби 

України у Комунарському 

районі  м. Запоріжжя  

Запорізької області  

 

2018 ІІ квартал - - 

20. Управління Державної 

казначейської служби 

України у Дніпровському 

районі  м. Запоріжжя  

Запорізької області  

2018 ІІ квартал - - 

21. Управління Державної 

казначейської служби 

України у 

Шевченківському районі  

м. Запоріжжя  

Запорізької області  

 

2018 ІІ квартал - - 

22. Східне управління Офісу 

великих платників 

податків Державної 

податкової служби  

 

2017-
2018 

ІІ квартал - - 

23. Департамент 

економічного розвитку  

Запорізької міської ради  

 

2017-
2018 

ІІ квартал - - 

24. Приватне акціонерне 

товариство «Запорізька 

кондитерська фабрика» 

 

2018 ІІ квартал - - 

25. Державне підприємство 

«Запорізьке 

лісомисливське 

господарство» 

Запорізького обласного 

управління лісового та 

мисливського 

господарства 

 

2018 ІІ квартал - - 



1 2 3 4 5 6 
26. Відокремлений підрозділ 

«Запорізький район 

гідротехнічний споруд» 

Державного підприємства 

водних шляхів 

«Укрводшлях» 

 

2018 ІІ квартал - - 

27. Департамент архітектури 

та містобудування 

Запорізької міської ради 

 

2011-
2018 

ІІ квартал - - 

28. Комунальне підприємство 

«Управління капітального 

будівництва» Запорізької 

міської ради 

 

2011-
2018 

ІІ квартал - - 

29. Департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством 

Запорізької міської ради 

 

2011-
2018 

ІІ квартал - - 

30. Департамент комунальної 

власності та приватизації 

Запорізької міської ради 

 

2018 ІІ квартал - - 

31. Акціонерне товариство 

«Оператор газорозподіль-

ної системи «Запоріжгаз» 

2018 ІІ квартал - - 

32. Структурний підрозділ 

«Запорізька дирекція 

залізничних перевезень» 

регіональної філії 

«Придніпровська 

залізниця» Акціонерного 

товариства «Українська 

залізниця» 

2010-
2018 

ІІ квартал - - 

33. Комунальне підприємство 

«Міжнародний аеропорт 

«Запоріжжя» Запорізької 

міської ради 

2018 ІІІ квартал - - 



1 2 3 4 5 6 
34. Департамент освіти і 

науки Запорізької міської 

ради 

 

2014-
2018 

ІІ квартал - - 

35. Запорізький авіаційний 

коледж ім. О.Г. Івченка 

Міністерства освіти і 

науки України 

 

2018 ІІ квартал - - 

36. Комунальний  заклад 

«Запорізький медичний 

фаховий коледж» 

Запорізької обласної ради  

 

2018 ІІІ квартал - - 

37. Комунальний заклад 

«Запорізький  фаховий 

музичний коледж 

ім. П.І. Майбороди» 

Запорізької обласної ради  

 

 

2018 ІІ квартал - - 

38. Державний вищий 

навчальний заклад 

«Запорізький будівельний 

коледж» 

  

2017-
2018 

ІІІ квартал - - 

39. Відокремлений 

структурний підрозділ 

«Запорізький 

гідроенергетичний 

фаховий коледж» 

Запорізького 

національного 

університету 

2018 ІІІ квартал - - 

40. Відокремлений 

структурний підрозділ 

«Фаховий коледж бізнесу 

та харчових технологій» 

Запорізького Національ-

ного університету 

2018 ІІІ квартал - - 



1 2 3 4 5 6 
41. Відокремлений 

структурний підрозділ 

«Запорізький фаховий 

коледж комп'ютерних 

технологій» 

національного 

університету «Запорізька 

політехніка» 

2017-
2018 

ІІ квартал - - 

42. Відокремлений 

структурний підрозділ 

«Запорізький 

електротехнічний 

фаховий  коледж» 

Національного 

університету «Запорізька 

політехніка» 

2018 ІІ квартал - - 

43. Відокремлений 

структурний підрозділ 

«Запорізький 

металургійний фаховий   

коледж» Запорізького 

національного 

університету 

2018 ІІІ квартал - - 

44. Комунальний заклад 

«Запорізька 

спеціалізована 

загальноосвітня школа-

інтернат «Джерело» 

Запорізької обласної ради 

 

2017-
2018 

ІІ квартал - - 

45. Комунальна установа 

«Запорізький дитячий 

будинок інтернат» 

Запорізької обласної ради 

2018 ІІІ квартал - - 

46. Комунальна установа 

«Запорізький обласний 

спеціалізований будинок 

дитини «Сонечко» 

Запорізької обласної ради 

 

2018 ІІІ квартал - - 



1 2 3 4 5 6 
47. Департамент культури і 

туризму Запорізької 

міської ради 

2011-
2018 

І квартал - - 

48. Запорізька дитяча 

художня школа 

Департаменту культури і 

туризму Запорізької 

міської ради 

2009-
2018 

І квартал - - 

49. Запорізька дитяча 

музична школа № 2 

Департаменту культури і 

туризму Запорізької 

міської ради 

2012-
2018 

І квартал - - 

50. Департамент охорони 

здоров’я Запорізької 

міської ради 

2017-
2018 

ІІ квартал - - 

51. Служба (управління) у 

справах дітей Запорізької 

міської ради  

2015-
2018 

ІІІ квартал - - 

 
Начальник архівного управління 
Запорізької міської ради                                                           Л.І.Щербаха 
 
 
Керуючий справами 
виконкому ради Р.А.Омельянович 
 




