
 

ПЕРЕЛІК 

наказів  ЦДАВО України з основної діяльності за 2019-2021 рр. 

 

№ 

з/п 

№ та дата наказу Назва наказу 

 

2019 рік 

 

1 № 1 від 02.01.2019 Про посилення режиму збереженості документів 

2 № 2 від 02.01.2019 Про склад пожежно-технічної комісії 

3 № 3 від 02.01.2019 Про організацію цивільного захисту ЦДАВО України 

4 № 4 від 02.01.2019 Про введення в експлуатацію СЕД АСКОД 

5 № 5 від 02.01.2019 Про створення комісії по списанню бланків суворої звітності, товаро-матеріальних цінностей, 

малоцінних предметів, матеріалів, запасів. 

6 № 6 від 02.01.2019 Про створення комісії по списанню та введенню в експлуатацію основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, нематеріальних активів 

7 № 7 від 02.01.2019 Про склад комісії по перевірці знань з охорони праці та пожежної безпеки 

8 № 8 від 02.01.2019 Про склад експертно-перевірної комісії ЦДАВО 

9 № 9 від 02.01.2019 Про затвердження складу науково-методичної ради 

10 № 10 від 17.01.2019 Про затвердження Переліку відомостей, які містять службову інформацію у ЦДАВО України 

11 № 11 від 17.01.2019  

12 № 12 від 17.01.2019 Про утворення комісії з питань надзвичайних ситуацій 

13 № 13 від 22.04.2019 Про затвердження інструкції з обліку ЦДАВО України 

14 № 14 від 22.04.2019 Про затвердження Плану заходів із відзначення Дня охорони праці в Україні у 2019 році 

15 № 15 від 22.04.2019 Про забезпечення збереженості розсекречених документів 

16 № 16 від 05.08.2019 Про призначення експертів для проведення експертизи культурних цінностей 

17 № 17 від 16.10.2019 Про надання права першого та другого підпису 

18 № 18 від 25.10.2019 Про впорядкування обліку використання робочого часу у ЦДАВО України 



19 № 19 від 30.10.2019 Про затвердження Порядку організації особистого прийому громадян у ЦДАВО України 

20 № 20 від 07.11.2019 Про оголошення рішення колегії ЦДАВО України від 07.11.2019р. “Про підготовку звітів, про роботу 

ЦДАВО України за 2019 рік та планування на 2020 р.” 

21 № 21 від 13.11.2019 Про зняття документів НАФ з обліку та виключення зі списку справ, що знаходяться в розшуку 

22 № 22 від 13.11.2019 Про покладання обов’язків з виписування, реєстрації та підпису рахунків 

23 № 23 від 19.11.2019 Про затвердження Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 

2020-2024 

24 № 24 від 20.11.2019 Про організацію цивільного захисту ЦДАВО України 

25 № 25 від 09.12.2019 Про створення комісії з соціального страхування 

26 № 26 від 18.12.2019 Про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції 

27 № 27 від 18.12.2019 Про затвердження Положень про структурні підрозділи 

28 № 28 від 23.12.2019 Про введення в дію номенклатури справ на 2020 рік 

29 № 28 від 23.12.2019 Про затвердження Положення про колегію ЦДАВО України 

 

2020 рік 

 

30 № 1 від 02.01.2020 Про зняття документів НАФ з обліку та підготовка до знищення 

31 № 2 від 02.01.2020 Про посилення режиму збереженості документів архіву 

32 № 3 від 02.01.2020 Про призначення відповідальних за протипожежний та санітарно-гігієнічний стан на робочих місцях 

33 № 4 від 02.01.2020 Про склад пожежно-технічної комісії 

34 № 5 від 02.01.2020 Про склад комісії перевірки знань з охорони праці та пожежної безпеки 

35 № 6 від 02.01.2020 Про утворення комісії з питань надзвичайних ситуацій 

36 № 7 від 09.01.2020 Про створення комісії по списанню бланків суворої звітності, товаро-матеріальних цінностей, 

малоцінних предметів, матеріалів, запасів. 

37 № 8 від 09.01.2020 Про створення комісії по списанню та введенню в експлуатацію основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, нематеріальних активів 

38 № 9 від 06.03.2020 Про оголошення рішення колегії ЦДАВО України від 06.06.2020р. “Про підсумки діяльності ЦДАВО 

України у 2019 рік та завданнях на 2020 р.” 

39 № 10 від 12.03.2020 Про внесення змін до наказу ЦДАВО України  від 02.01.2020 № 2 

40 № 11 від 16.03.2020 Про заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу     COVID-19 в ЦДАВО України 



41 № 12 від 17.03.2020 Про впровадження у ЦДАВО України заходів з запобігання поширенню  коронавірусу     COVID-19 

42 № 13 від 09.06.2020 Про розподіл функціональних обов’язків у керівництві  ЦДАВО України 

43 № 14 від 24.06.2020 Про затвердження списку посадових осіб  ЦДАВО України відповідальних за проведення прийому 

громадян у приймальні Укрдержархіву та центральних державних архівів 

44 № 15 від 02.07.2020 Про посилення режиму збереженості документів архіву 

45 № 16 від 07.07.2020 Про відновлення роботи читального залу  ЦДАВО України під час виходу з карантину та його 

закінчення 

46 № 17 від 14.07.2020 Про тендерний комітет Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України 

47 № 18 від 20.07.2020 Про організацію системи внутрішнього контролю у  ЦДАВО України 

48 № 19 від 03.09.2020 Про оголошення рішення колегії ЦДАВО України від 03.09.2020р. “Про підсумки роботи ЦДАВО 

України за 8 місяців 2020 року 

49 № 20 від 03.09.2020 Про оголошення рішення колегії ЦДАВО України від 03 вересня 2020р. “Про план заходів щодо 

підготовки приміщень ЦДАВО України до експлуатації в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр., 

посилення профілактики пожежної безпеки та охорони праці 

50 № 21 від 01.10.2020 Про надання права першого та другого підпису 

51 № 22 від 05.10.2020 Про зняття документів НАФ з обліку та виключення зі списку справ, що знаходяться в розшуку 

52 № 23 від 17.11.2020 Про надання документів НАФ в тимчасове користування за межі архіву 

53 № 24 від 24.11.2020 Про внесення змін до Положення про колегію  ЦДАВО України 

54 № 25 від 24.11.2020 Про покладання обов’язків з виписування, реєстраці'ї та підпису рахунків 

55 № 26 від 28.12.2020 Про організацію доступу до публічної інформації 

56 № 27 від 28.12.2020 Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів 

 

2021 рік 

 

57 № 1 від 06.01.2021 Про склад пожежно-технічної комісії 

58 № 2 від 06.01.2021 Про утворення комісії з питань надзвичайних ситуацій 

59 № 3 від 06.01.2021 Про посилення режиму збереженості документів архіву 

60 № 4 від 06.01.2021 Про утворення комісії з питань надзвичайних ситуацій 

61 № 5 від 06.01.2021 Про склад комісії перевірки знань з охорони праці та пожежної безпеки 

62 № 6 від 06.01.2021 Про призначення відповідальних за протипожежний та санітарно-гігієнічний стан на робочих місцях 



63 № 7 від 06.01.2021 Про організацію цивільного захисту ЦДАВО України 

64 № 8 від 06.01.2021 Про створення комісії по списанню та введенню в експлуатацію основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, нематеріальних активів 

65 № 9 від 06.01.2021 Про створення комісії по списанню бланків суворої звітності, товаро-матеріальних цінностей, 

малоцінних предметів, матеріалів, запасів. 

66 № 10 від 29.01.2021 Про введення в дію структури та штатного розпису ЦДАВО України 

67 № 11 від 29.01.2021 Про заходи у зв'язку з введенням в дію структури та штатного розпису ЦДАВО України 

68 № 12 від 29.01.2021 Про зняття документів НАФ з обліку та підготовки до знищення 

69 № 13 від 08.02.2021 Про проведення атестації робочих місць за умовами праці для визначення права працівників на  пільги 

та компенсації за роботу в несприятливих умовах 

70 № 14 від 08.02.2021 Про внесення змін до наказу ЦДАВО України  від 14.07.2020 №17 

71 № 15 від 29.01.2021 Про внесення змін до наказу ЦДАВО України  від 20.07.2020 №18 

72 № 16 від 08.02.2021 Про створення комісії по списанню та введенню в експлуатацію основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, нематеріальних активів 

73 № 17 від 08.02.2021 Про створення комісії по списанню бланків суворої звітності, товаро-матеріальних цінностей, 

малоцінних предметів, матеріалів, запасів. 

74 № 18 від 11.03.2021 Щодо посилення режиму збереженості документів архіву 

75 № 19 від 11.03.2021 Про призначення відповідальних за протипожежний та санітарно-гігієнічний стан на робочих місцях 

76 № 20 від 12.03.2021 Про оголошення рішення колегії ЦДАВО України від 04.03.2021 “Про підсумки роботи ЦДАВО 

України у 2020 році та завдання на 2021 рік 

77 № 21 від 12.03.2021 Про оголошення рішення колегії ЦДАВО України від 04.03.2021 “Про перегляд грифів секретності 

матеріалів носіїв секретної інформації колишнього СРСР 

78 № 22 від 18.03.2021 Про надання права першого та другого підпису 

79 № 23 від 22.03.2021 Щодо розподілу функціональних обов’язків у керівництві  ЦДАВО України 

80 № 24 від 22.03.2021 Про результати атестації робочих місць за умовами праці 

81 № 25 від 22.03.2021 Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг у ЦДАВО України 

82 № 26 від 22.03.2021 Про призначення відповідальних осіб за використання кваліфікованих електронних довірчих послуг 

та застосування кваліфікованих електронних підписів та печаток у ЦДАВО 

83 № 27 від 22.03.2021 Про забезпечення засобами криптографічного захисту інформації Савлук С.А. 

84 № 28 від 20.04.2021 Про проведення заходів з нагоди Всесвітнього дня охорони праці у 2021 році 



85 № 29 від 20.04.2021 Про затвердження положень про структурні підрозділи  ЦДАВО України 

86 № 30 від 20.04.2021 Про затвердження Положення про конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття вакантних 

посад державної служби категорії “Б” і “В” 

87 № 31 від 21.04.2021 Про конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби 

88 № 32 від 21.04.2021 Про затвердження інструкції з діловодства 

89 № 33 від 17.06.2021 Про надання права першого та другого підпису 

90 № 34 від 01.07.2021 Про затвердження Положення про облікову політику 

91 № 35 від 05.07.2021 Про надання права першого та другого підпису 

92 № 36 від 10.08.2021 Про надання права першого та другого підпису 

93 № 41 від 01.09.2021 Про порядок доступу до сховищ ЦДАВО України 

94 № 42 від 02.09.2021 Про внесення змін до складу конкурсної Комісії ЦДАВО України для проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад державної служби категорії «Б» і «В» 

95 № 43 від 24.09.2021 Про затвердження інструкції з діловодства за зверненнями громадян в ЦДАВО України 

96 № 44 від 24.09.2021 Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в 

ЦДАВО України 

97 № 45 від 27.09.2021 Про комісію з перегляду наказів ЦДАВО України 

98 № 46 від 04.10.2021 Про забезпечення безбар’єрного простору в ЦДАВО України 

99 № 47 від 11.10.2021 Про внесення змін до наказу ЦДАВО України від 28.12.2020 р. № 26 

100 № 48 від 18.10.2021 Про затвердження Примірного переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є ЦДАВО 

України 

101 № 49 від 20.10.2021 Про введення в дію структури та штатного розпису ЦДАВО України 

102 № 50 від 20.10.2021 Про заходи у зв’язку з введенням в дію структури та штатного розпису ЦДАВО України 

103 № 51 від 20.10.2021 Про надання права першого та другого підпису 

104 № 52 від 20.10.2021 Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у ЦДАВО 

України 

105 № 53 від 21.10.2021 Про забезпечення функціонування «гарячої» телефонної лінії  у ЦДАВО України 

106 № 54 від 21.10.2021 Про склад комісії по перевірці знань з охорони праці та пожежної безпеки 

107 № 55 від 21.10.2021 Про склад пожежної-технічної комісії 



108 № 56 від 21.10.2021 Про організацію охоронного режиму у ЦДАВО України 

109 № 57 від 21.10.2021 Про Комісію з контролю за наявністю, станом та розшуком документів Національного архівного 

фонду 

110 № 58 від 21.10.2021 Про схему розміщення фондів у ЦДАВО України 

111 № 59 від 21.10.2021 Про внесення змін до наказу ЦДАВО України від 19.11.2019 р. № 23 

112 № 60 від 21.10.2021 Про призначення відповідальних осіб за протипожежний та санітарно-гігієнічний стан на робочих 

місцях 

113 № 61 від 21.10.2021 Про призначення відповідальних осіб за стан охорони праці у ЦДАВО України 

114 № 62 від 25.10.2021 Про створення комісії з соціального страхування у ЦДАВО України 

 

 


