
№ 
п/п

Назва
докумен-

та 

Номер
докумен-

та

Дата
ство-
рення
доку-
мента

Га-
лузь

Клю-
чові

слова

Тип, носій
(текстовий
документ,

плівка,
відео- чи
аудіоза-

пис тощо)

Вид
норма-

тивний акт,
угода,

рішення,
протокол,

звіти,
прес-реліз

Місце та 
формв 
зберіга-

ння
докумен-

та

Примітки

1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

1 Положення про 
Державний архів 
(затверджене 
розпорядженням 
Івано-Франківської 
обласної 
державної 
адміністрації)

842 15.12.2011 архівна 
справа

Національ
ний 

архівний 
фонд 

(НАФ), 
ДАІФО

текстовий 
документ

положення паперова, 
ДАІФО

відмінене 
розпоря-
дженням 
ОДА від 

20.03.2013, 
у звязку з 
затвердж. 

Нового
2 Положення про 

експертно-
перевірну комісію 
Державного архіву 
Івано-Франківської 
області 
(затверджене 
наказом 
держархіву 
області)

6 10.02.2011 архівна 
справа

експертно-
перевірна 

комісія 
(ЕПК)

текстовий 
документ

положення паперова, 
ДАІФО

відмінене 
(наказ      від 
15.11.2012 

№80)

3 Наказ Держархіву 
області "Про 
доступ до 
публічної 
інформації"

35 29.06.2011 публічна 
інформа-

ція

публічна 
інформа-

ція, доступ

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

4. Наказ "Про 
призначення 
відповідального за 
організацію 
роботи щодо 
дотримання вимог 
законодавства про 
запобігання та 
протидію корупції"

53 25.10.2011 запобіга-
ння 

корупції

запобіга-
ння 

корупції

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

5. Наказ  "Про 
порядок доступу 
до приміщень 
Державного архіву 
області"

62 14.11.2011 архівна 
справа

архів, 
примі-
щення, 
порядок 
доступу

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

відмінений 
(наказ      від 
19.03.2013 

№20

документів, що містить ознаки публічної інформації та розпорядником яких є 
Державний архів Івано-Франківської області 

СИСТЕМА ОБЛІКУ



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

6. Наказ "Про 
затвердження 
розміру фактичних 
норм витрат та 
порядок 
відшкодування 
витрат на 
копіювання або 
друк документів, 
що надаються за 
запитом на 
інформацію" 
(зареєстрований в 
Головному 
управлінні юстиції 
в Івано-
Франківській 
області 30 січня 
2012 р.                 
за № 7/1104)

6 13.01.2012 архівна 
справа

копіюван-
ня докумен-

тів за 
запитом на 
інформа-

цію

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

7. Путівник 
Державного архіву 
Івано-Франківської 
області по фондах 
періоду до 1939 
року.

2008 джерело-
знавство

путівник 
ДАІФО, 
фонди     

до 1939 р.

текстовий 
документ

видання паперова, 
ДАІФО

8. Рішення 
розширеного 
засідання колегії 
Державного архіву 
Івано-Франківської 
області               
від  06 березня 
2012 року «Про 
підсумки роботи 
архівних установ 
області                
за 2011 рік та їх 
завдання             
на 2012 рік» 
(протокол № 1 
засідання колегії 
ДАІФО                
від 06.03.2012 р.)

1 06.03.2012 архівна 
справа

архівні 
установи 
області

текстовий 
документ

рішення паперова,  
ДАІФО

9. Наказ  "Про 
затвердження 
Переліку 
відомостей та 
інструкції про 
порядок обліку, 
зберігання і 
використання 
документів, що 
становлять 
службову 
інформацію"

27 16.03.2012 документо
знавство

службова 
інформа-

ція

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО
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10. Наказ «Про 
затвердження 
графіків роботи 
читального залу і 
столу довідок 
відділу інформації 
та використання 
документів»

32 26.03.2012 архівна 
справа

стіл 
довідок, 

читаль-ний 
зал

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

11. Порядок 
користування 
документами 
Національного 
архівного фонду 
України, що 
належать державі, 
територіальним 
громадам,             
у Державному 
архіві Івано-
Франківської 
області 
(затверджений 
наказом 
Держархіву 
області № 33    від 
27.03.2012 р. та 
зареєстрований  в 
Головному 
управлінні юстиції 
в Івано-
Франківській 
області 6 квітня 
2012 р. за № 
23/1120)

33 27.03.2012 архівна 
справа

користу-
вання 

докумен-
тами НАФ, 

ДАІФО

текстовий 
документ

порядок паперова, 
ДАІФО

Сксований 
(наказ № 

11 від 
31.01.2014 

року)

12. Наказ "Про втрату 
чинності наказу 
директора архіву 
від 09.08.2004 № 
13" 
(зареєстрований в 
Головному 
управлінні юстиції 
в Івано-
Франківській 
області 19.04.2012          
№ 27/1124)

36 06.04.2012 архівна 
справа

порядок 
користуван

ня 
документа

ми

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

13 Положення про 
колегію 
Державного архіву 
області 
(затверджене 
наказом 
Держархіву 
області № 38     
від 18.04.2012 р.)

38 18.04.2012 архівна 
справа

колегія 
ДАІФО

текстовий 
документ

положення паперова, 
ДАІФО
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14. Наказ "Про 
визнання такими, 
що втратили 
чинність, накази 
Державного архіву 
області від 
16.10.2007 № 39 
та від 09.01.2009 
№ 4" 

49 25.05.2012 докумен-
тознав-

ство

експерт-на 
комісія

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

15. Наказ "Про 
оголошення 
рішення колегії 
державного архіву 
області   від 
26.06.2012 "Про 
результати 
комплексної 
перевірки 
Державною 
архівною службою 
України діяльності 
держархіву 
області та 
затвердження 
плану заходів 
щодо усунення 
порушень і 
недоліків, 
виявлених у ході 
перевірки"

53 27.06.2012 архівна 
справа

комплек-
сна 

перевірка 
діяльності, 

план 
заходів 
щодо 

усунення 
недоліків

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

16. Розпорядження 
Івано-Франківської 
обласної 
державної 
адміністрації "Про 
затвердження 
структури 
державного архіву 
області"

553 08.08.2012 архівна 
справа

структура 
ДАІФО

текстовий 
документ

розпоря-
дження

паперова, 
загальний 
відділ ОДА

17 Наказ "Про 
оголошення 
рішення колегії 
державного архіву 
області   від 
12.07.2012    № 4 
"Про стан 
виконання 
антикорупційного 
законодавства    в 
Державному архіві 
Івано-Франківської 
області"

25.02.1900 10.08.2012 запобіга-
ння 

корупції

запобіга- 
ння 

корупції

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО
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18. Наказ "Про відміну 
наказів про 
затвердження цін 
на роботи 
(послуги)"            
(від 30.11.1998 р. 
№19,                   
від 02.08.2006 р. 
№20,                   
від 12.09.2006 р. 
№24,                    
від 17.09.2009 р. 
№ 39,                        
від 17.09.2009 р. 
№ 40).

57 14.08.2012 архівна 
справа

послуги текстовий 
документ

наказ парерова,   
ДАІФО

19. Наказ "Про 
введення в дію 
структури 
державного архіву 
області"

65 25.09.2012 архівна 
справа

структура текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

20. Наказ "Про 
затвердження 
положень          
про відділи та 
сектори 
державного архіву 
області"

69 18.10.2012 архівна 
справа

положе-
ння        

про відділи 
і сектори 
ДАІФО

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

21 Наказ Державного 
архіву області 
"Про склад 
Науково-
методичної ради 
Державного архіву 
Івано-Франківської 
області"

71 23.10.2012 архівна 
справа, 
архіво-

знавство, 
джерело-
знавство

науково-
методич-
на рада

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

22. Наказ "Про 
затвердження 
положення та 
склад експертно-
перевірної комісії 
Державного архіву 
Івано-Франківської 
області"

80 15.11.2012 архівна 
справа

експертно-
перевірна 

комісія 
(ЕПК)

текстовий 
документ

наказ, 
положення

паперова, 
ДАІФО

відмінений     
(наказ від 
15.07.2013 

№46)



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

23. Наказ  "Про 
затвердження цін 
на роботи 
(послуги)               
із забезпечення 
збереженості, 
науково-технічного 
опрацювання 
документів на 
підприємствах,    в 
установах, 
організаціях та     у 
сфері 
використання 
архівних 
документів, що 
виконуються 
Державним 
архівом Івано-
Франківської 
області                
на договірних 
засадах" 
(зареєстрований в 
Головному 
управлінні юстиції 
в Івано-
Франківській 
області 
28 листопада 2012 
року 
за № 62/1159).

83 21.11.2012 архів науково-
технічне 
опрацю-

вання доку-
ментів, 
послуги

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

24. Розпорядження 
Івано-Франківської 
обласної 
державної 
адміністрації "Про 
схвалення проекту 
цільової програми 
забезпечення 
збереженості 
документів 
Національного 
архівного фонду в 
Державному архіві 
Івано-Франківської 
області на 2013-
2015 рр."

818 12.11.2012 архівна 
справа

забезпе-
чення 
збере-
женості 
доку-

ментів 
НАФ

текстовий 
документ

розпоря-
дження

парерова,з
агальний 

відділ ОДА



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

25. Рішення 
дев'ятнадцятої 
сесії Івано-
Франківської 
обласної ради 
шостого 
демократичного 
скликання         
"Про регіональну 
цільову програму 
забезпечення 
збереженості 
документів 
Національного 
архівного фонду   
в Державному 
архіві Івано-
Франківської 
області на 2013-
2015 рр."

720-19/2012 23.11.2012 архівна 
спрва

забезпе-
чення 
збере-
женості 
доку-

ментів 
НАФ

текстовий 
документ

рішення, 
регіональ-на 

цільова 
програма

паперова, 
Івано-

Франків-
ська 

обласна 
рада

26. Довідка             про 
роботу           із 
запитами і 
зверненнями 
громадян                
у Державному 
архіві Івано-
Франківської 
області за період з 
1 січня              по 
15 листопада 2012 
р. (додаток до 
протоколу 
засідання колегії 
Державного архіву 
Івано-Франківської 
області від 
28.11.2012 № 8).

8 28.11.2012 архівна 
справа

запити, 
звернен-ня

текстовий 
документ

довідка паперова, 
ДАІФО

27 Рішення колегії 
Державного архіву 
Івано-Франківської 
області "Про стан 
роботи із запитами 
і зверненнями 
громадян               
у Державному 
архіві Івано-
Франківської 
області за період з 
1 січня               по 
15 листопада 2012 
р."

8/2 28.11.2012 архівна 
справа

запити, 
звернен-ня

текстовий 
документ

рішення паперова, 
ДАІФО
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28. Наказ "Про 
оголошення 
рішення колегії 
державного архіву 
області    від 
28.11.2012 р. "Про 
стан архівної 
справи                   
в архівному відділі 
Рогатинської 
райдержадміні-
страції"

88 04.12.2012 архівна 
справа

архівний 
відділ

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

29. Наказ "Про 
затвердження 
порядків 
проведення 
конкурсу та іспиту
кандидатів на 
заміщення 
вакантних
посад державних 
службовців в 
державному архіві 
області
та складу 
конкурсної комісії  

89 04.12.2012 архівна 
справа, 

державна 
служба

порядок 
проведе-

ння 
конкурсу 
та іспиту

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

30. Розпорядження 
Івано-Франківської 
обласної 
адміністрації "Про 
створення 
в області мережі 
трудових архівів"

893 10.12.2012 архівна 
справа

трудові 
архіви

текстовий 
документ

розпоря-
дження

паперова, 
загальний 
відділ ОДА
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31. Наказ "Про 
оголошення 
рішення колегії 
державного архіву 
області   від 
19.02.2012 №9/1 
"Про стан архівної 
справи   в 
архівному відділі 
Яремчанської 
міської ради", 
№9/2 "Про стан 
виконання 
завдань, 
визначених актами 
і дорученнями 
Президента 
України, Кабінету 
Міністрів України у 
сфері державної 
кадрової політики 
за 2012 рік",  №9/3 
"Про виконання 
плану роботи 
колегії Державного 
архіву Івано-
Франківської 
області за 2012 та 
план роботи 
колегії на 2013 рік"

94 28.12.2012 архівна 
справа

архівний 
відділ, 

кадрова 
політика, 
колегія

текстовий 
документ

наказ,  
рішення

паперова, 
ДАІФО

32. Наказ "Про 
оголошення 
рішення колегії від 
28.01.2013 р. "Про 
хід виконання 
Плану заходів 
щодо усунення 
недоліків               
у діяльності 
держархіву 
області"

7 28.01.2013 архівна 
справа

колегія, 
план 

заходів 
щодо 

усунення 
недоліків

текстовий 
документ

наказ, 
рішення 
колегії

паперова, 
ДАІФО

33. Наказ "Про 
затвердження 
Інструкції                
з діловодства          
у Державному 
архіві Івано-
Франківської 
області" 

10 13.02.2013 архівна 
справа

діловод-
ство

текстовий 
документ

наказ, 
інструкція

паперова, 
ДАІФО

34. Наказ "Про 
підготовку та 
проведення 
щорічного 
Всеукраїнського 
конкурсу "Кращий 
державний 
службовець"

14 04.03.2013 державна 
служба

конкурс, 
держав-

ний 
службо-

вець

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО
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35. Розпорядження 
Івано-Франківської 
обласної 
адміністрації "Про 
склад колегії 
державного архіву 
області"

137 05.03.2013 архівна 
справа

колегія, 
ДАІФО

текстовий 
документ

розпоря- 
дження

паперова, 
загальний 
відділ ОДА

36 Наказ "Про 
оголошення 
рішення колегії 
державного архіву 
області   від  
06.03.2013 року 
«Про підсумки 
роботи архівних 
установ області                 
за 2012 рік та їх 
завдання             
на 2013 рік"

18 15.03.2013 архівна 
справа

держав-
ний архів 
області, 
архівні 

установи 
області

текстовий 
документ

рішення, 
наказ

паперова, 
ДАІФО

37. Наказ "Про 
регламент роботи 
державного архіву 
області"

19 18.03.2013 архівна 
справа

регламент 
роботи

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

38. Регламент роботи 
Державного архіву 
Івано-Франківської 
області 
(затверджений 
наказом             від 
18.03.2013   № 19)

19 18.03.2013 архівна 
справа

регламент 
роботи 

текстовий 
документ

регламент паперова, 
ДАІФО

39. Наказ "Про 
порядок доступу 
до приміщень 
державного архіву 
області"

20 19.03.2013 архівна 
справа

доступ     
до примі-

щень

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

40. Порядок доступу 
до приміщень і   
на територію 
Державного архіву 
Івано-Франківської 
області 
(затверджений 
наказом 
директора  від 
19.03.2013  №20)

20 19.03.2013 архівна 
справа

доступ     
до примі-

щень

текстовий 
документ

порядок паперова, 
ДАІФО

41. Положення про 
державний архів 
(затверджене 
розпорядженням 
Івано-Франківської 
обласної 
адміністрації      
від 20.03.2013   № 
181) 

181 20.03.2013 архівна 
справа

положе-
ння про 

держархів 
області

текстовий 
документ

положення, 
розпоря-
дження

паперова, 
загальний 
відділ ОДА
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42. Наказ "Про 
затвердження 
Регламенту 
функціонування 
офіційного веб-
сайту Державного 
архіву Івано-
Франківської 
області"

21 28.03.2013 архівна 
справа

регла-
мент,   веб-

сайт

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

43. Регламент 
функціонування 
офіційного веб-
сайту Державного 
архіву Івано-
Франківської 
області 
(затверджений 
наказом від 
28.03.2013 №21)

21 28.03.2013 архівна 
справа

регла-
мент,   веб-

сайт 

текстовий 
документ

регламент паперова, 
ДАІФО

44. Порядок 
інформаційного 
наповнення 
офіційного веб-
сайту держархіву 
області 
(затверджений 
наказом від 
28.03.2013 №21)

21 28.03.2013 архівна 
справа

інформа-
ційне 

наповне-
ння сайту

текстовий 
документ

порядок паперова, 
ДАІФО

45. Наказ "Про 
забезпечення 
участі 
громадськості      у 
формуванні та 
реалізації 
державної 
політики"

23 10.04.2013 архівна 
справа

участь 
громад-
ськості

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

46. Наказ "Про 
затвердження 
положення        
про Науково-
методичну раду 
Державного архіву 
Івано-Франківської 
області"

33 03.06.2013 архіво-
знавство, 

документо-
знавство

науково-
методич-
на рада

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

47. Положення       
про Науково-
методичну раду 
Державного архіву 
Івано-Франківської 
області" 
(затверджене 
наказом від 
03.06.2013 №33)

33 03.06.2013 архіво-
знавство, 

документо-
знавство

науково-
методич-
на рада

текстовий 
документ

положення паперова, 
ДАІФО
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48. Наказ "Про 
затвердження 
“Методичних 
рекомендацій про 
порядок 
наведення 
генеалогічних, 
фактологічних, 
біографічних, 
майнових запитів 
та оформлення 
відповідей на 
звернення МЗС 
України, установ, 
організацій та 
громадян 
іноземних держав”

34 05.06.2013 архівна 
справа

звернення 
МЗС 

України, 
установ, 
організа-

цій та 
громадян 
іноземних 

держав

текстовий 
документ

наказ, 
методичні 
рекомен-

дації

паперова, 
ДАІФО

49. Наказ "Про 
затвердження 
“Альбому зразків 
оформлення 
відповідей на 
звернення і 
тематичні запити 
юридичних та 
фізичних осіб”

35 19.06.2013 архівна 
справа

звер-
нення, 

тематичні 
запити 

юридич-
них та 

фізичних 
осіб

текстовий 
документ

наказ, 
альбом 
зразків 

відповідей 
на запити

паперова, 
ДАІФО

50. Наказ "Про 
призначення 
особи 
відповідальної    
за організацію 
діловодства та 
ведення контролю             
за виконанням 
документів"                             

39 21.06.2013 діловод-
ство

діловод-
ство, 

контроль 
за виконан-

ням

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

51. Наказ "Про 
затвердження 
Положення та 
відповідальної 
особи за архівний 
підрозділ 
державного архіву 
області"

40 21.06.2013 архівна 
справа

архівний 
підрозділ

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

52. Положення про 
архівний підрозділ 
Державного архіву 
Івано-Франківської 
області 
(затверджене 
наказом від 
21.06.2013 №40)

40 21.06.2013 архівна 
справа

архівний 
підрозділ

текстовий 
документ

положення паперова, 
ДАІФО
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53. Наказ "Про 
затвердження  
Порядку 
організації та 
проведення 
особистого 
прийому громадян               
у Державному 
архіві Івано-
Франківської 
області"

41 01.07.2013 архівна 
справа

прийом 
громадян

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

54. Порядок 
організації та 
проведення 
особистого 
прийому громадян               
у Державному 
архіві Івано-
Франківської 
області 
(затверджений 
наказом від 
01.07.2013 №41)

41 01.07.2013 архівна 
справа

прийом 
громадян

текстовий 
документ

порядок паперова, 
ДАІФО

55. Наказ "Про 
оголошення 
рішення колегії 
держархіву 
області від 
26.06.2013 р. №4 
"Про хід виконання 
Плану заходів 
щодо усунення 
недоліків               
у діяльності 
архівних установ 
області, 
виявлених           
за результатами 
комплексної 
перевірки комісією 
Державної 
архівної служби 
України у травні 
2012 року"
  

42 01.07.2013 архівна 
справа

усунення 
недоліків, 
комплек-

сна 
перевірка

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

56. Наказ "Про 
затвердження 
Положення про 
кадрову службу 
Державного архіву 
Івано-Франківської 
області"

44 01.07.2013 архівна 
справа

кадрова 
служба

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

57. Положення про 
кадрову службу 
Державного архіву 
Івано-Франківської 
області 
(затверджене 
наказом від 
01.07.2013 №44)

44 01.07.2013 архівна 
справа

кадрова 
служба

текстовий 
документ

положення паперова, 
ДАІФО
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58. Наказ "Про 
внесення 
доповнень          
до положення 
відділу 
забезпечення 
збереженості 
документів, обліку 
та довідкового 
апарату 
державного архіву 
області"

45 01.07.2013 архівна 
справа

положен-
ня відділу 
забезпече

ння 
збереже-

ності 
докумен-
тів, обліку 

та 
довідково-
го апарату 

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

59. Наказ "Про 
експертно-
перевірну комісію 
держархіву 
області"

46 15.07.2013 архівна 
справа

експертно-
перевірна 

комісія 
(ЕПК)

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

внесено 
зміни 

(наказ від 
06.11.2014 

№ 80)

60. Положення про 
Експертно-
перевірну комісію 
Державного архіву 
Івано-Франківської 
області 
(затверджене 
наказом від 
15.07.2013 №46)

46 15.07.2013 архівна 
справа

експертно-
перевірна 

комісія 
(ЕПК)

текстовий 
документ

положення паперова, 
ДАІФО

внесено 
зміни 

(наказ від 
26.09.2014 

№ 67)

61. Наказ "Про 
введення в дію 
рішень колегії 
державного архіву 
області    від 
27.08.2013   № 5/1 
«Про 
забезпечення 
взаємодії 
держархіву 
області із 
засобами масової 
інформації»,     від 
27.08.2013   № 5/2 
«Про роботу 
експертно- 
перевірної комісії 
держархіву 
області»

53 02.09.2013 архівна 
справа

взаємодія 
зі ЗМІ,  
ЕПК 

державно-
го архіву 
області

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

62. Наказ "Про 
призначення 
відповідального за 
проведення 
консультацій         
з громадськістю   в 
державному архіві 
області"

56 23.09.2013 архівна 
справа

консуль-  
тації               

з громад-
ськістю

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО
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63. Наказ "Про 
внесення змін до 
наказу держархіву 
області від 
04.12.2012 №89 
"Про 
затвердження 
порядків 
проведення 
конкурсу та іспиту
кандидатів          
на заміщення 
вакантних
посад державних 
службовців           
у державному 
архіві області
та складу 
конкурсної комісії" 

61 04.10.2013 архівна 
справа, 

державна 
служба

конкурсна 
комісія, 
порядок 

проведен-
ня іспиту

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

64. Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного архіву 
області від 
30.09.2013 № 6/3 
"Про 
функціональне 
наповнення веб-
сайту Державного 
архіву Івано-
Франківської 
області"

62 04.10.2013 архівна 
справа

інформаці
йне 

наповнен-
ня сайту

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

65. Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного архіву 
області від 
30.09.2013 № 6/4 
"Про підготовку 
архівних установ 
області до роботи 
в осінньо-зимовий 
період на 2013-
2014 роки"

63 04.10.2013 архівна 
справа

підготовка 
до роботи 
архівних 

установ  в 
осіньо- 

зимовий 
період

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

66. Наказ "Про 
внесення змін до 
наказу  держархіву 
області від 
29.06.2011 № 35 
"Про доступ до 
публічної 
інформації"

67 04.10.2013 публічна 
інформа-

ція

публічна 
інформа-

ція, доступ

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО
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67. Наказ "Про 
внесення змін до 
наказу держархіву 
області від 
21.06.2013 № 40 
"Про 
затвердження 
Положення та 
відповідальної 
особи за архівний 
підрозділ 
державного архіву 
області". 

73 30.10.2013  архівна 
справа

архівний 
підрозділ

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

68. Наказ "Про заходи 
з підготовки та 
відзначення 200-
річчя від дня 
народження 
Тараса Шевченка"

74 04.11.2013 суспільна 
діяльність

заходи, 
Т.Г. 

Шевченко, 
200-річчя 
від дня 

народженн
я

текстовий 
документ

наказ паперова, 
ДАІФО

69. Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного архіву 
області від 
30.10.2013 № 7/2 
"Про підсумки 
роботи 
Державного архіву 
Івано-Франківської 
області за 9 
місяців 2013 року"

75 05.11.2013 архівна 
справа

підскумки 
роботи 
держ-
архіву 

області за 
9 місяців 
2013 року

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

70. Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного архіву 
області від 
30.10.2013 № 7/3 
"Про підсумки 
роботи архівних 
відділів райдерж-
адміністрацій та 
міських рад         
за 9 місяців 2013 
року"

76 05.11.2013 архівна 
справа

підсумки 
роботи 

архівних 
відділів 

райдерж-
адміні-

страцій та 
міських  

рад           
за 9 

місяців 
2013 року

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

71. Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного архіву 
області від 
30.10.2013 № 7/4 
"Про стан протидії 
корупції                  
в Державному 
архіві Івано-
Франківської 
області"

77 05.11.2013 протидія 
корупції

стан 
протидії 

корупції в 
державном

у архіві 
області

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО
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72 Про призначення 
комісії з 
експертизи 
цінності 
документів

85 04.12.2013 архівна 
справа

експертиза 
цінності 

документів

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

73 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного архіву 
області від 
05.12.2013 № 8/1 
"Про проведення 
комплексної 
перевірки стану 
роботи архівного 
відділу 
Богородчанської 
райдержадміністр
ації"

87 11.12.2013 архівна 
справа

про 
проведенн

я 
комплексн

ої 
перевірки 
архівного 

відділу

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

74 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного архіву 
області від 
05.12.2013 № 8/2 
"Про проведення 
комплексної 
перевірки стану 
роботи архівного 
сектору 
Городенківської  
райдержадміністр
ації"

88 11.12.2013 архівна 
справа

про 
проведенн

я 
комплексн

ої 
перевірки 
архівного 
сектору

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

75 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного архіву 
області від 
05.12.2013 № 8/3 
"Про стан 
пожежної безпеки 
у Державному 
архіві Івано-
Франківської 
області"

89 11.12.2013 пожежна 
безпека

стан 
пожежної 
безпеки в 
держархіві

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

76 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного архіву 
області від 
05.12.2013 № 8/4 
"Про підсумки 
робоит 
Державного архіву 
Івано-Франківської 
області зі 
зверненнями 
громадян"

90 11.12.2013 зверене 
ння 

громадян

підсумки 
роботи зі 

звернення
ми 

громадян

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

77 Наказ Про 
внесення змін до 
наказу держархіву 
області від 
15.07.2013 № 46 
"Про експертно-
перевірну комісію 
держархіву 
області"

91 16.12.2013 архівна 
справа

Експертно 
перевірна 

комісія 
(ЕПК)

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

78 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного архіву 
області від 
27.12.2013 № 9/1 
"Про усуненя 
недоліків в 
діяльності 
архівного відділу 
Яремчанської 
міської ради 
виявлених 
комплексною 
перевіркою 
працівників 
держархіву 
області в грудні 
2012 року"

1 09.01.2014 архівна 
справа

усунення 
недоліків, 
комплек-

сна 
перевірка

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

79 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного архіву 
області від 
27.12.2013 № 9/2 
"Про усуненя 
недоліків в 
діяльності 
архівного відділу 
Рогатинської 
райдержадміністр
ації виявлених 
комплексною 
перевіркою 
працівників 
держархіву 
області в грудні 
2012 року"

2 09.01.2014 архівна 
справа

усунення 
недоліків, 
комплек-

сна 
перевірка

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

80 Наказ "Про 
графіки 
приймання 
документів на 
державне 
зберігання до 
держархіву 
області у 2014 
році"

5 10.01.2014 архівна 
справа

графік 
приймання 
документів 

на 
зберігання

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

81 Наказ "Про 
приймання 
документів НАФ 
на державне 
зберігання до 
держархіву 
області"

9 24.01.2014 архівна 
справа

приймання 
документів 

на 
державне 
зберігання

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

82 Наказ  про 
скасування наказу 
від 27 березня 
2012 року № 33 
"Про порядок 
користування 
документами НАФ 
в Держархіві 
області" 
(зареєстрований в 
Головному 
управлінні юстиції 
в Івано-
Франківській 
області 
07.02.2014р. № 
04/1223

11 31.01.2014 архівна 
справа

скасування 
наказу про 

порядок 
користуван

ня 
документа

ми НАФ 

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

83 Наказ "Про 
порядок  
користування 
документами 
Національного 
архівного фонду 
України, що 
належать державі, 
територіальним 
громадам

12 31.01.2014 архівна 
справа

порядок 
користуван

ня 
документа

ми

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

84 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного архіву 
області від 
20.02.2014 № 1/1 
"Про підсумки 
роботи держархіву 
області та 
архівних установ 
області за 2013 рік 
та їх завдання на 
2014 рік"

15 25.02.2014 архівна 
справа

держав-
ний архів 
області, 
архівні 

установи 
області

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

85 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного архіву 
області від 
20.02.2014 № 1/2 
"Про хід виконання 
робіт по підготовці 
другого тому 
Путівника 
"Державний архів 
Івано-Франківської 
області" Т. 2"

16 25.02.2014 архівна 
справа

путівник 
ДАІФО

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

86 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного архіву 
області від 
20.02.2014 № 1/3 
"Про стан 
фінансової 
дисципліни в 
державному архіві 
області"

17 25.02.2014 бухгалтерс
ька справа

фінансова 
дисципліна

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

87 Наказ "Про 
приймання 
документів НАФ 
на державне 
зберігання до 
держархіву 
області"

19 04.03.2014 архівна 
справа

прийом 
документів 

НАФ на 
зберігання

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

88 Наказ "Про 
проведення 1 Туру 
Всеукраїнського 
конкурсу "Кращий 
державний 
сліжбовець"

26 19.03.2014 державна 
служба

конкурс 
державний 
службовец

ь

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

89 Наказ "Про 
проведення 
комплексної 
перевірки 
діяльності 
архівного відділу 
Коломийської 
райдержадміністр
ації" 

27 27.03.2014 архівна 
справа

комплек-
сна 

перевірка 
діяльності 

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

90 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного архіву 
області від 
27.03.2014 № 2/1 
"Про стан 
усунення недоліків 
виявлених під час 
комплексної 
перевірки у 
Державному архіві 
Івано-Франківської 
області"

28 02.04.2014 архівна 
справа

комплексн
а 

переврка, 
стан 

усунення 
недоліків

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

91 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного архіву 
області від 
27.03.2014 № 2/2 
"Про роботу 
відділу 
формування 
Національного 
архівного фонду 
та діловодства 
щодо 
забезпечення 
збереженості та 
якості  
упорядкування 
документів НАФ в 
установах, 
підприємствах, 
організаціях 
джерелах 
комплектування 
держархіву 
області"

29 02.04.2014 архівна 
справа

робота 
відділу 
НАФ

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

92 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного архіву 
області від 
27.03.2014 № 2/3 
"Про стан 
дотримання 
антикорупційного 
законодавства в 
державному архіві 
області"

30 02.04.2014 антикорупц
ійне 

законодавс
тво

стан 
дотриманн

я 
антикорупц

ійного 
законодавс

тва

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

93 Наказ "Про 
призначення 
комісії з 
експертизи 
цінності 
документів

34 08.05.2014 архівна 
справа

експертиза 
документів

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

94 Наказ "Про 
приймання 
документів НАФ 
на державне 
зберігання до 
держархіву 
області"

36 16.05.2014 архівна 
справа

приймання 
документів 

НАФ на 
зберігання

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

95 Розпорядження 
Івано-Франківської 
обласної 
державної 
адміністрації "Про 
затвердження 
структури 
державного архіву 
області"

314 30.05.2014 архівна 
справа

структура 
держархіву 

області

текстовий 
документ

розпорядже
ння

паперова 
ДАІФО

96 Наказ "Про 
введення в дію 
структури 
державного архіву 
області"

38 30.05.2014 архівна 
справа

структура 
держархіву 

області

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

97 Наказ "Про 
проведення 
контрольної 
перевірки  
діяльності 
архівного відділу 
Яремчанської 
міської ради"

39 03.06.2014 архівна       
справа

комплекс
на 

переврка, 

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

98 Наказ "Про 
проведення 
комплексної 
перевірки 
діяльності 
архівного відділу 
Долинської 
райдержадмініст
рації"

40 03.06.2014 архівна 
справа

комплекс
на 

перевірка

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

99 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного архіву 
області від 
29.05.2014 № 3/2 
"Про стан робоит з 
архівнми 
підрозділами, 
службами 
діловодства, ЕК 
установ-джерел 
комплектування 
архівного відділу 
виконавчого 
комітету Івано-
Франківської 
міської ради"

42 04.06.2014 архівна 
справа

робота 
архівних 
підрозділі
в, служб 

діловодст
а,ЕК

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

100 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного архіву 
області від 
29.05.2014 № 3/3 
"Про виконання 
розпорядження 
облдержадміністр
ації від 10.12.2012 
№ 893 "Про 
створення в 
області мережі 
трудових архіві"

43 04.06.2014 архівна 
справа

створенн
я 

трудових 
архіві

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

101 Наказ про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 29.05.2014 № 
3/4 "Про 
проведення 
комплексної 
перевірки 
діяльності 
архівного відділу 
Коломийської 
райдержадмініст
рації"

44 04.06.2014 архівна 
справа

комплекс
на 

перевірка

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

102 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного архіву 
області від 
29.05.2014 № 3/6 
"Про 
забезпечення 
взаємодії із 
засобами масової 
інформації та 
супровід веб-сайту 
держархіву 
області"

46 04.06.2014 архівна 
справа

взаємодія 
зі ЗМІ,  та 
супровід 

веб-
сайтудер
жавно-го 

архіву 
області

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

103 Наказ Про 
призначення 
комісії 
експертизи 
цінномсті 
документів"

47 05.06.2014 архівна 
справа

експетиза 
цінності 

документі
в

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

104 Наказ Про 
призначення 
комісії 
експертизи 
цінномсті 
документів"

48 05.06.2014 архівна 
справа

експетиза 
цінності 

документі
в

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

105 Наказ "Про 
забезпечення 
інформаційно-
комунікаційного 
супроводження 
суспільно 
значущих 
заходів та 
взаємодію із 
засобами 
масової 
інформації"

50 13.06.2014 архівна 
справа

інформаці
йно-

комунікаці
йне 

супровод
ження, 

взаємодія 
із ЗМІ

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

106 Наказ Про 
призначення 
комісії 
експертизи 
цінномсті 
документів"

52 20.06.2014 архівна 
спрва

експертиз
а цінності 
документі

в

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

107 Наказ  "Про 
приймання 
документів НАФ 
на зберігання до 
держархіву 
області

53 07.07.2014 архівна 
справа

прийманн
я 

документі
в на 

зберіганн
я

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДІФО

108 Наказ "Про 
затвердження 
Регламенту 
фунціонування 
офіційного веб-
сайту 
державного 
архіву області

54 07.07.2014 архівна 
справа

регламен
т 

фонкціону
вання 

офіційног
о веб-
сайту

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

109 Наказ "Про 
протипожений 
режим та огляд 
приміщень 
держархіву 
області після 
закінчення 
робочого дня"

55 07.07.2014 архівна 
справа

призначе
но 

відповіда
льних за 
пожежну 
безпеку

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

110 Наказ "Про 
заходи щодо 
усунення 
порушень вимог 
законодавства у 
сферах 
пожежної, 
техногенної 
безпеки, 
цивільного 
захисту в 
держархіві 
області

56 04.08.2014 пожежна 
безпека

призначе
но 

відповіда
льних за 
виконанн

я 
протипож

ежних 
заходів

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

111 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 30.07.2014 
року № 6/1 "!Про 
стан архівної 
справи  в 
архівному відділі 
Долинської 
райдержадмініст
рації"

59 05.08.2014 архівна 
спрва

стан 
архівної 
справи в 

архівному 
відділі

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

112 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 30.07.2014 
року № 6/2 "Про 
стан виконання 
завдань 
визначених 
актами і 
дорученнями 
Президента 
України у сфері 
державної 
кадрової 
політики за 1 
півріччя 2014 
року"

60 05.08.2014 кадри виконанн
я завдань 
визначен
их актами 

і 
дорученн

ями 
Президен

та 
України

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

113 Наказ "Про 
призначення 
комісії з 
експертизи 
цінності 
документів"

62 28.08.2014 архівна 
справа

експертиз
а цінності 
документі

в

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

114 Наказ "Про 
затвердження 
регіональної 
програми 
здійснення 
контролю за 
наявністю,стано
м і рухом 
документів НАФ 
на 2015-2019 
роки

64 15.09.2014 архівна 
справа

контроль 
за 

наявністю
, станом і 

рухом 
документі

в НАФ

текстовий 
документ

наказ паперова 
форма 
ДАІФО

115 Наказ "Про 
внесення змін до 
наказу 
держархіву 
області  від 
15.07.2013 № 46 
"Про експертно-
перевірну 
комісію 
держархіву 
області" 

67 26.09.2014 архівна 
справа

експертно 
перевірна 

комісія 
(ЕПК)

текстовий 
документ

наказ паперова 
форма 
ДАІФО

116 Наказ "Про 
проведення 
тематичної 
перевірки 
діяльності 
архівного відділу 
Івано-
Франківської 
міської ради"

69 30.09.2014 архівна 
справа

тематичн
а 

перевірка

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

117 Наказ "Про 
проведення 
комплексної 
перевірки 
діяльності 
архівного відділу  
Рожнятівської 
райдержадмініст
раціїй"

70 30.09.2014 архівна 
справа

комплекс
на 

перевірка

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

118 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 30.09.2014 
№7/1 "Про стан 
готовності 
архівних установ 
області до 
опалювального 
сезону 2014-
2015 років"

72 01.10.2014 архівна 
справа

готовність 
архівних 
установ 
області 

до 
опалювал

ьного 
сезону

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

119 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області ві 
30.09.2014 № 7/2 
"Про виконанння 
завдань 
передбачених 
Програмою 
здійснення 
контролю за 
наявністю, 
станом і рухом 
документів НАФ 
та уточнення 
списку справ,що 
знаходяться у 
рошуку"

73 01.10.2014 архівна 
справа

контроль 
за 

документ
ами НАФ 

що 
знаходять

ся у 
розшуку

текстовий 
документ

наказ паперова 
форма 
ДАІФО

120 Наказ "Про 
призначеня 
експертизи 
цінності 
документів

79 06.11.2014 архівна 
справа

еспертиза 
цінності 

документі
в

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

121 Наказ "Про 
внесення змін до 
наказу 
держархіву 
області від 
15.07.2013 № 46 
"Про експертно-
перевірну 
комісію 
держархіву 
області"

80 06.11.2014 архівна 
справа

зміни 
складу 

експертно 
перевірно

ї комісії

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

122 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 13.11.2014 № 
8/1 "Про хід 
виконання 
планових 
завдань 
державного 
архіву області за 
9 місяців 2014 
року"

82 17.11.2014 архівна 
справа

виконанн
я 

планових 
завдань

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

123 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 13.11.2014 № 
8/2 "Про 
проведення 
контрольної 
перевірки 
діяльності 
архівного відділу 
Яремчанської 
міської ради"

83 17.11.2014 архівна 
справа

переврка 
діяльності 

відділу

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

124 Наказ 
"Провведення в 
дію рішення 
колегії 
державного 
архіву області 
від 13.11.2014 № 
8/3 "Про 
підсумки роботи 
архівних відділів 
райдержадмініст
рацій та міських 
рад за 9 місяців 
2014 року"

84 17.11.2014 архівна 
справа

підсумки 
роботи 

архівних 
відділів 

райдерж-
адміні-

страцій та 
міських  

рад           
за 9 

місяців 
2014 року

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

125 Наказ "про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 13.11.2014 № 
8/4 "Про стан 
архівної справи 
в архівному 
відділі 
Рожнятівської 
райдержадмініст
рації"

85 17.11.2014 архівна 
справа

стан 
архівної 
справи в 

архівному 
відділі

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

126 Наказ "про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 13.11.2014 № 
8/5 "Про стан 
архівної справи 
в архівному 
відділі 
виконавчого 
комітету Івано-
Франківської 
міської ради"

86 17.11.2014 архівна 
справа

стан 
архівної 
справи в 

архівному 
відділі

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

127 Наказ "Про 
призначення 
експертизи 
цінності 
документів"

88 19.11.2014 архівна 
справа

експертиз
а цінності 
документі

в

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

128 Наказ "Про 
затвердження 
графіку 
перевірок 
архівних відділів 
райдержадмініст
рацій та міських 
рад"

90 27.11.2014 архівна 
справа

графік 
проведен

ня 
перевірок

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

129 Наказ "Про 
приймання 
документів НАФ 
на державне 
зберігання до 
держархіву 
області"

91 28.11.2014 архівна 
справа

примання 
документі
в НАФ на 
зберіганн

я

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

130 Наказ "Про 
проведення 
контрольної 
перевірки  
діяльності 
архівного відділу 
Богородчанської 
райдержадмініст
рації"

93 02.12.2014 архівна 
справа

переврка 
діяльності 

відділу

текстовий 
документ

наказ папрова 
ДАІФО

131 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 27.11.2014 № 
9/1 "Про 
затвердження 
плану розвитку 
архівної справи 
в області на 
2015 рік"

94 02.12.2014 архівна 
справа

план 
розвитку 
архівної 
справи

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

132 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 27.11.2014 № 
9/2 "Про стан 
роботи зі 
зверненнями 
громадян у 
державному 
архіві області"

95 02.12.2014 архівна 
справа

стан 
розгляду 
звернень 
громадян

текстовий 
документ

наказ паперова

133 Наказ "Про 
проведення 
контрольної 
перевірки 
діяльності 
архівного 
сектору 
Городенківської 
райдержадмініст
рації та 
тематичної 
перевірки 
діяльності 
архівного відділу 
Косівської 
райдержадмініст
рації"

96 08.12.2014 архівна 
справа

переврка 
діяльності 
відділу та 
сектору

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

134 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 18.12.2014 
року № 10/1 
"Про результати 
проведення 
планової 
контрольної 
перевірки 
діяльності 
архівного відділу 
Богородчанської 
райдержадмініст
рації"

98 24.12.2014 архівна 
справа

перевірка 
діяльності 

відділу

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

135 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 18.12.2014 
року № 10/2 
"Про результати 
проведення 
планової 
контрольної 
перевірки 
діяльності 
архівного 
сектору 
Городенківської 
райдержадмініст
рації"

99 24.12.2014 архівна 
справа

перевірка 
діяльності 

сектору

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

136 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 18.12.2014 
року № 10/3 
"Про результати 
проведення 
тематичної 
перевірки 
діяльності 
архівного відділу  
Косівської  
райдержадмініст
рації"

100 24.12.2014 архівна 
справа

тематичн
а 

перевірка 
діяльності 

відділу

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

137 Наказ "Про 
графіки 
приймання 
документів на 
державне 
зберіганя до 
держархіву 
області у 2015 
році"

1 05.01.2015 архівна 
справа

прийманн
я 

документі
в на 

державне 
зберіганн

я

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

138 Наказ "Про 
утворення 
міжвідомчої 
експортної 
комісії" 

8 09.02.2015 архівна 
справа

експертиз
а 

документі
в

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

139 Наказ "Про 
комітет з 
конкурсних 
торгів 
державного 
архіву області"

9 09.02.2015 архівна 
справа

державні 
закупівлі

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

140 Наказ "Про 
приймання 
документів НАФ 
на державне 
зберігання до 
держархіву 
області"

12 20.02.2015 архівна 
справа

прийманн
я 

документі
в НАФ на 
державне 
зберіганн

я

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

141 Наказ " Про 
введення в дію 
Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 19.02.2015 № 
1/1 "Про 
підсумки роботи 
архівних установ 
області за 2014 
рік та їх 
завдання на 
2015 рік"

16 27.02.2015 архівна 
справа

виконанн
я 

планових 
завдань

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

142 Наказ "Про 
проведення 1 
Туру 
Всеукраїнського 
конкурсу 
"Кращий 
державний 
сліжбовець"

17 16.03.2015 державна 
служба

конкурс 
кращий 

державни
й 

службове
ць

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

143 Наказ "Про 
внесення змін до 
наказу 
держархіву 
області від 
09.02.2015 № 8 
"Про утворення 
міжвідомчої 
експертної 
комісії"

18 16.03.2015 архівна 
справа

експертиз
а 

документі
в

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

144 Наказ "Про 
призначення 
міжвідомчої 
екмпертної 
комісії з 
експертизи 
цінності 
документів"

19 19.03.2015 архівна 
справа

експерти 
за 

документі
в

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

145 Наказ "Про 
призначення 
відповідального 
по роботі з 
учасниками 
АТО"

21 31.03.2015 архівна 
справа

зверненн
я  

громадян

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

146 Наказ "Про 
введеня в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 26.03.2015 
року № 2/1 "Про 
роботу відділу 
забезпечення 
збереженості 
документів, 
обліку та 
довідкового 
апарату"

23 02.04.2015 архівна 
справа

збережен
ня 

документі
в

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

147 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 26.03.2015 
року № 2/2 "Про 
стан дотримання 
антикурупційного 
законодавства в 
державному 
архіві області"

24 02.04.2015 запобіга-
ння 

корупції

запобіган
ня 

корупції

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

148 Наказ "Про 
проведення 
контрольної 
перевірки 
діяльності 
архівного відділу 
Коломийської 
райдежадміністр
ації та 
комплексної 
перевірки 
діяльності 
архівного відділу 
Калуської міської 
ради"

25 07.04.2015 архівна 
справа

перевірка 
діяльності 

відділів

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

149 Наказ "Про 
приймання 
документів НАФ 
на державне 
зберігання до 
держархіву 
області"

26 07.04.2015 архівна 
справа

прийманн
я 

докментів 
на 

зберіганн
я

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

150 Наказ "Про 
затвердження 
положення"

27 07.04.2015 архівна 
справа

затвердж
еня 

положенн
я 

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

151 Наказ "Про 
затвердження  
положення про 
юридичну 
службу"

28 07.04.2015 юридична 
служба

затвердж
ення 

положенн
я

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

152 Наказ "Про 
посилення 
пожежної 
безпеки та 
підготовки 
архівних 
уставнов області 
до роботи у 
весняно-літній 
період"

30 29.04.2015 пожежна 
безпека

затвердж
ення 
плану 

заходів з 
посиленн

я 
пожежної 
безпеки

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

153 Наказ "Про 
створення на 
веб-сайті 
держархіву 
області  рубрики 
"Очищення 
влади"

33 05.05.2015 очищення 
влади

створенн
я рубрики 
"Очищенн
я влади" 
на веб-
сайті

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

154 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 30.04.2015 № 
3/2 "Про стан 
архівної справи 
в архівному 
відділі Калуської 
міської ради"

35 06.05.2016 архівна 
справа

перевірка 
діяльності

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

155 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 30.04.2015 № 
3/3 "Про 
проведення 
контрольної 
перевірки 
діяльності 
архівного відділу 
Коломиської 
райдержадмініст
рації"

36 06.05.2015 архівна 
справа

контольна 
превірка 

діяльності

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

156 Наказ "Про 
проведення 
комплексної 
перевірки 
діяльності 
архівного відділу 
Надвірнянської 
райдержадмініст
рації"

38 12.05.2015 архівна 
справа

перевірка 
діяльності

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

157 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 28.05.2015 № 
4/1 "Про 
проведення 
комплексної 
перевірки 
діяльності 
архівного відділу 
Надвірнянської 
райдержадмініст
рації"

42 02.06.2015 архівна 
справа

перевірка 
діяльності

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

158 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 28.05.2015 № 
4/2 "Про 
проведення 
комплексної 
перевірки 
діяльності 
архівного відділу 
Надвірнянської 
райдержадмініст
рації"

43 02.06.2015 пожежна 
безпека

забезпече
ння 

діяльності

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

159 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 28.05.2015 № 
4/3 "Про стан 
правової роботи 
в державному 
архіві області". 

44 02.06.2015 правова 
робота

звіт про 
правову 
роботу

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

160 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області  
від 10.06.2015 
№5 "Про 
виконання 
розпорядження 
облдержадмініст
рації від 
10.12.2012 № 
893 "Про 
створення в 
області мережі 
трудових архівів"

47 16.06.2015 архівна 
справа

створенн
я 

трудових 
архівів

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

161 Наказ "Про 
затвердження 
положень"

48 16.062015 архівна 
справа

нові 
положенн

я про 
вііділ 
НАФ, 

діловодст
ва та 

науково-
технічног

о 
опрацюва

ння 
документі

в та 
сектор 

господась
кого 

обслугову
вання

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

162 Наказ "Про 
призначення 
комісії з 
експертизи 
цінності 
документів"

50 30.06.2015 архіна 
справа

експертиз
а 

документі
в

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

163 Наказ "Про 
проведення 
контрольної 
перевірки 
діяльності 
архівного відділу 
Долинської 
райдержадмінст
рації

52 06.07.2015 архівна 
справа

контрольн
а 

перевірка 
діяльності

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

164 Наказ "Про 
проведення 
санітарно-
гігієнічних робіт в 
читальному залі"

53 07.07.2015 санітарно-
гігієнічні 
роботи

прорведе
ння 

санітарно-
гігієнічних 

робіт в 
читально
му залі 

держархів
у області

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

165 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архів області від 
30.07.2015 № 6/1 
"Про проведення 
контрольної 
перевірки 
діяльності 
архівного відділу 
Долинської 
райдержадмініст
рації"

57 05.08.2015 архівна 
справа

контрольн
а 

перевірка 
діяльності

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

167 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 30.07.2015 № 
6/2 "Про 
виконання 
нормативних 
документів 
Укрдержархіву, 
облдержадмініст
рації та стан 
виконавської 
дисципліни в 
роботі з 
документами за 
1 півріччя 2015 
року"  

58 05.08.2015 архівна 
справа

виконанн
я 

норматив
них 

документі
в

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

168 Наказ "Про 
проведення 
контрольної 
перевірки 
діяльності 
архівного віддлу 
Рожнятівської 
райдержадмініст
рації"

62 03.09.2015 архівна 
справа

контрольн
а 

перевірка 
діяльності

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДІФО

169 Нака про 
введення в дію 
рішення колегії 
державіного 
архіву області 
від 27.08.2015 № 
7/1 "Про 
забезпечення 
взаємодії 
Державного 
архіву Івано-
Франківської 
області з 
засобами 
масової 
інформації та 
інститутами 
громадянського 
суспільства"

63 04.09.2015 ЗМІ взаємодія 
зі ЗМІ

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

170 Наказ "Про 
комітет з 
конкурсних 
торгів 
державного 
архіву області"

65 01.10.2015 конкурсні 
торги

склад 
комітету з 
конкурсни

х торгів

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

171 Про приймання 
докментів НАФ 
на державне 
зберігання"

66 01.10.2015 архівна 
справа

прийманн
я 

докментів 
на 

зберіганн
я

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

172 Наказ про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 30.09.2015 № 
8/1 "Про стан 
готовності 
архівних установ 
області до 
опалювального 
сезону 2015-
2016 років"

68 05.10.2015 архівна 
справа

опалювал
ьний 
сезон

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАПІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

173 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 30.09.2015 № 
8/2 "Про 
проведення 
контрольної 
перевірки 
діяльності 
архівного відділу 
Рожнятівської 
райдержадмініст
рації"

69 05.10.2015 архівна 
справа

перевіка 
діяльності

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

174 Наказ про 
введення в дію 
рішення колегії 
дер"Про 
супровід веб-
сайту держархіву 
області" 

70 05.10.2015 архівна 
справа

веб-сайт текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

175 Наказ "Про 
проведення 
тематичної 
перевіркидіяльн
ості архівного 
відділу 
Снятинської 
райдержадмініст
рації"

72 19.10.2015 
року

архівна 
справа

перевірка 
діяльності

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

176 Наказ "Про 
застосування 
ситсеми 
електронних 
державних 
закупівель в 
держархіві 
області"

73 26.10.2015 державні 
закупівлі

затвердж
ення 

положенн
я

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

177 Наказ про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 29.10.2015 № 
9/1 "Про хід 
виконання 
планових 
завдань 
державного 
архіву області за 
9 місяців 2015 
року"

76 04.11.2015 архівна 
справа

виконанн
я 

планових 
завдань

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

178 Наказ про 
введення в дію 
рішення колегії 
доержавного 
архіву області 
від 29.10.2015 
№9/2 "Про стан 
виконання 
завдань, 
визначених 
актами і 
дорученнями 
Президента 
України у сфері 
державної 
кадрової 
політики за 9 
місяців 2015 
року"

77 04.11.2015 кадри виконанн
я 

планових 
завдань

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

179 Наказ про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 29.10.2015 № 
9/3 "Про 
підсумки роботи 
архівних відділів 
райдержадмініст
раці та міських 
рад за 9 місяців 
2015 року"

78 04.11.2015 архівна 
справа

підсумки 
роботи

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

180 Наказ "Про 
затвердження 
графіку 
перевірок 
архівних відділів 
райдержадмініст
рацій та міських 
рад"

81 18.11.2015 архівна 
справа

графік 
перевірок

ку

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

181 Наказ про 
введення в дію 
рішення 
колегіїдержавног
о архіву області 
від 26.11.2015 № 
10/1 "Про 
проведення 
тематичної 
перевіркидіяльн
ості архівного 
відділу 
Снятинської 
райдержадмініст
рації

83 02.12.2015 архівна 
справа

проведен
ня 

перевірки

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

182 Наказ "Про 
введення в 
діюрішення 
колегії 
державного 
архіву області 
від 26.11.2015 № 
10/2 "Про 
затвердженння 
плану розвитку 
архівної справи 
в області на 
2016 рік"

84 02.12.2015 архівна 
справа

план 
розвитку 
архівної 
справи

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

183 Наказ "Про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 26.11.2015 № 
10/3 "Про стан 
роботи зі 
зверненнями 
громадян у 
державному 
архіві області"

85 02.12.2015 зверненн
я 

громадян

стан 
роботи 

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

184 Наказ про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 26.11.2015 № 
10/4 "Про 
виконання 
планових 
завдань 
передбачених 
Програмою 
здійснення 
контролю за 
наявністю, 
станом і рухом 
документів НАФ 
та уточнення 
списку справ, що 
знаходяться у 
розшуку"

86 02.12.2015 архівна 
справа

виконанн
я завдань 

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

185 Наказ "Про 
графіки 
приймання 
документів на 
державне 
зберігання до 
держархіву 
області у 2016 
році"

1 06.01.2015 архівна 
справа

графіки 
прийому 

документі
в

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

186 Наказ "Про 
перенесення 
робочих днів у 
2016 році"

3 06.01.2014 архівна 
справа

перенесе
ння 

робочих 
днів

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

187 Наказ "Про 
експертно 
перевіру комісію 
держархіву 
області"

5 21.01.2016 архівна 
справа

склад 
експертно 
перевірно

ї комісії

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

188 Наказ "Про 
забезпечення 
інформаційно-
комунікативного 
супроводження 
суспільно 
значущих 
заходів та 
взаємодію із 
засобами 
масової 
інформації"

6 27.01.2016 архїівна 
справа

супровяд
ження 
заходів

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

189 Наказ "Про 
проведення 
особистого 
прийому 
громадян у 
Державному 
архіві Івано-
Франківської 
області"

11 11.02.2016 архівна 
справа

прийом 
громадян

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

190 Наказ "Про 
забезпечення 
режиму 
збереженості 
документів НАФ"

13 19.02.2016 архівна 
справа

збережен
ня 

документі
в НАФ

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

191 Наказ про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 18.02.2016 
№1/1 "Про 
підсумки роботи 
архівних установ 
області за 2015 
рік та їх 
завдання на 
2016 рік"

14 24.02.2016 архівна 
справа

підсумки 
роботи

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

192 Наказ "Про 
приймання 
документів на 
державне 
зберігання до 
держархіву 
області"

19 09.03.2016 архівна 
справа

прийманн
я 

документі
в на 

зберіганн
я

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

193 Наказ "Про 
проведення 1 
Туру 
Всеукраїнського 
конкурсу 
"Кращий 
державний 
сліжбовець"

20 10.03.2016 державна 
служба

проведен
ня 

конкурсу

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

194 Наказ "Про 
комісію для 
проведення 
ревізії з метою 
виявлення 
архівної 
інформації 
репресивних 
органів"

22 30.03.2016 архівна 
справа

створенн
я комісії

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

195 Наказ про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 29.03.2016 № 
2/1 "Про роботу 
відділу 
формування 
документів 
Національного 
архівного фонду, 
діловодства та 
науково-
технічного 
опрацювання 
документів"

23 01.04.2016 архівна 
справа

робота 
відділу 
НАФ

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

196 Наказ про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 29.03.2016 № 
2/2 "Про стан 
дотримання 
антикорупційног
о законодавства 
в державному 
архіві області" 

24 01.04.2016 антикоруп
ційне 

законодав
ство

стан 
дотриман

ня 
антикоруп

ційного 
законодав

ства

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

197 Наказ "Про 
проведення 
контрольної 
перевірки 
діяльності 
архівного відділу 
Калуської 
місьекої ради та 
комплексної 
перевірки 
діяльності 
архівного відділу 
Калуської 
райдержадмініст
рації"

25 07.04.2016 архівна 
справа

проведен
ня 

перевірки

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

198 Наказ 
"пропроведення 
особистого 
прийому 
громадян у 
Державному 
архіві Івано-
Франківської 
області"

26 11.04.2016 прийом 
громадян

затвердит
и графік 
прийому 
громадян

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

199 Наказ про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 26.04.2016 № 
3/1 "Про стан 
охорони праці у 
державному 
архіві області"

29 29.04.2016 охорона 
праці

стан 
охорони 

праці 

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

200 Наказ про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 26.04.2016 № 
3/2 "Про 
проведення 
комплексної 
перевірки 
діяльності 
архівного відділу 
Калуської 
райдержадмініст
рації"

30 29.04.2016 архівна 
справа

проведен
ня 

перевірки

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

201 Наказ про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 26.04.2016 № 
3/2 "Про 
проведення 
контрольної 
перевірки 
діяльності 
архівного відділу 
Калуської міської 
ради"

31 29.04.2016 архівна 
справа

проведен
ня 

перевірки

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

202 Наказ "Про 
проведення 
комплексної 
перевірки 
діяльності 
архівного відділу 
Тлумацької 
райдержадмініст
рації"

32 10.05.2016 архівна 
справа

проведен
ня 

перевірки

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

203 Наказ "Про 
затвердження 
Порядку 
застосування 
системи 
електронних 
державних 
закупівель"

40 16.05.2016 державні 
закупівлі

електрон
ні 

державні 
закупівлі

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

204 Наказ "Про 
проведення 
комплексної 
перевірки 
діяльності 
архівного відділу 
Болехівської 
міської ради"

41 25.05.2016 архівна 
справа

проведен
ня 

перевірки

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

205 Наказ "Про 
посилення 
пожежної 
безпеки та 
підготовки 
архівних 
уставнов області 
до роботи у 
літній період 
2016 року"

42 25.05.2016 пожежна 
безпека

посиленн
я 

пожежної 
безпеки

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

206 Наказ "Про 
приймання 
документів на 
державне 
зберігання до 
держархіву 
області"

43 25.05.2016 архівна 
справа

прийманн
я 

докментів 
на 

зберіганн
я

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

207 Наказ про 
введення в дію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 31.05.2016 № 
4/1 "Про 
проведення 
комплексної 
перевірки 
діяльності 
архівного відділу 
Болехівської 
міської ради"

45 03.06.2016 архівна 
справа

проведен
ня 

перевірки

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

208 Наказ про 
ведення вдію 
рішення колегії 
державного 
архіву області 
від 31.05.2016 № 
4/2 "Про 
проведення 
комплексної 
перевіркидіяльн
ості архівного 
відділу 
Тлумацької 
райдержадмініст
рації"

46 03.06.2016 архівна 
справа

проведен
ня 

перевірки

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

209 Наказ про 
ведення вдію 
рішення 
забезпечення 
пожежної 
безпеки в 
державному 
архіві області на 
літній період 
2016 року"

47 03.06.2016 пожежна 
безпека

забезпече
ння 

пожежної 
безпеки

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

210 Наказ "Про 
проведеня 
санітарно-
гігієнічних робіт в 
читальному залі

48 21.06.2016 санітарно-
гігієнічні 
роботи

роботи в 
читально
му залі

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

211 Наказ про 
введення в дію 
рішення 
колегіїдержавног
о архіву області 
від 30.06.2016 № 
5/1 "Про стан 
виконання 
завдань, 
визначених 
актами і 
дорученнями 
Президента 
України, у сфері 
державної 
кадрової 
політики за 1 
півріччя 2016 
року"

51 04.07.2016 виконанн
я завдань

 стан 
виконанн
я завдань

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

212 Наказ "Про 
проведення 
особистого 
прийому 
громадян у 
Державному 
архіві Івано-
Франківської 
області"

53 03.08.2016 прийом 
громадян

затвердит
и графік 
прийому 
громадян

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО



1 2 3 4 9 10 11 12 14 15

213 Наказ "Про 
затвердження 
Вимог до осіб, 
які претендують 
на заняття посад 
державних 
службовців"

54 15.08.2016 державна 
служба

затвердит
и 

спеціальн
і вимоги

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО

214 Наказ "Про 
утворення 
експертної 
комісії"

56 18.08.2016 архівна 
справа

утворити 
експертну 

комісію

текстовий 
документ

наказ паперова 
ДАІФО


