
 

 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

   НАКАЗ 

 03.06.2015                                     м. Миколаїв                                         № 58 

Про склад експертно-перевірної 
комісії держархіву Миколаївської 
області 
                                                                               
  Відповідно до Положення  про Державний архів Миколаївської області, 
затвердженого розпорядженням  голови облдержадміністрації від 7 травня 2013 року № 
137-р «Про затвердження Положення про державний архів Миколаївської області», 
Положення про експертно-перевірну комісію держархіву  Миколаївської області, 
затвердженого наказом директора архіву від 28.03.14 № 27 «Про затвердження Положення 
про експертно-перевірну комісію держархіву Миколаївської області» та в зв’язку зі 
змінами у кадровому складі держархіву області  
 
НАКАЗУЮ:  
 

1. Затвердити склад експертно-перевірної комісії (далі - ЕПК) держархіву у новій 
редакції, що додається. 
 
 2. Голові ЕПК держархіву області забезпечити організацію роботи засідань 
відповідно до плану роботи експертно-перевірної комісії. 
 
 3. Секретарю ЕПК забезпечити ведення протокольної частини роботи ЕПК 
держархіву області. 
 
 4. Вважати такими, що втратили чинність накази директора держархіву від 
31.03.2014 № 28 «Про затвердження складу ЕПК держархіву Миколаївської області» та 
від 16.02.2015 № 24 «Про внесення змін до наказу директора держархіву від 31.03.2014 № 
28». 

 
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
 
Директор держархіву                                                                                     Л.Л.Левченко 
 
Пікуль 21 40 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказом директора держархіву 
Миколаївської області 
від ___03.06.2015 № __58 
 

 

Склад експертно-перевірної комісії (ЕПК) держархіву Миколаївської області: 

Голова ЕПК                  -   Колесник Н.А, заступник директора з основної діяльності 
Заступник голови ЕПК  -  Пікуль Г.Б., головний зберігач фондів 
Секретар ЕПК                -    Хозяшева Г.І.,  начальник відділу формування НАФ та 

діловодства 
Члени ЕПК                     -   Чернова С.П. - заступник директора - начальник 

відділу зберігання, обліку та довідкового апарату 
Нагорна С.Ю. – начальник відділу організаційної, 
кадрової та режимно-секретної роботи 
Нечитайло В.В. - головний спеціаліст відділу 
зберігання, обліку та довідкового апарату 
Змієвська Т.В. - головний  спеціаліст відділу 
формування НАФ та діловодства  
Замкіна В.В. -  головний спеціаліст відділу формування 
НАФ та діловодства  
Удотова О.П. - діловод відділу формування НАФ та     
діловодства 
Мартинюк Д.М. – зберігач фондів відділу зберігання, 
обліку та довідкового апарату 
Щукін В.В. -  кандидат історичних наук, доцент 
кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського 
навчального комплексу Одеської національної 
юридичної академії (за узгодженням) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


