ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
28.03.2014

м. Миколаїв

№ 27

Про затвердження Положення
про експертно-перевірну комісію
держархіву Миколаївської області
Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 19.06.202013 № 1228/5
«Про затвердження Типового положення про експертно-перевірну комісію Державного
архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва і
Севастополя»
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про
Миколаївської області, що додається.

експертно-перевірну

комісію

держархіву

2. Начальнику відділу організаційної, кадрової та режимно-секретної роботи
Федорович О.В. забезпечити ознайомлення начальників архівних секторів
райдержадміністрацій і архівних відділів міських рад з Положенням про експертноперевірну комісію держархіву Миколаївської області.
3. Начальнику відділу формування НАФ і діловодства Хозяшевій Г.І. забезпечити
ознайомлення голів експертних комісій державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності з
Положенням про експертно-перевірну комісію держархіву Миколаївської області.
4. Визначити такими, що втратили чинність, накази директора держархіву від
14.02.2008 № 20 «Про виконання наказу Держкомархіву України від 17.12.2007 № 184
«Про затвердження Типового положення про експертно-перевірну комісію Державного
архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва і
Севастополя» та від 23.12.2008 № 158 «Про внесення змін до Положення про експертноперевірну комісію держархіву Миколаївської області».
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор держархіву
Пікуль 21 40 31

Л.Л.Левченко

Заступник
директора
з
основної
діяльності
_________________ Н.А. Колесник

Начальник відділу організаційної,
кадрової та режимно-секретної
роботи
_______________ О.В.Федорович

Начальнику відділу формування НАФ і
діловодства
_______________ Г.І.Хозяшева

Головний
спеціаліст
відділу
зберігання, обліку та довідкового
апарату
_______________ В.В.Нечитайло

Заступник
начальника
відділу
зберігання, обліку та довідкового
апарату
________________ С.П.Чернова

Головний
спеціаліст відділу
формування НАФ та діловодства
_______________ Т.В.Змієвська

Головний спеціаліст відділу формування
НАФ та діловодства
_______________ В.В.Замкіна

Діловод відділу формування НАФ і
діловодства
______________ О.П.Удотова

Архівіст
2
категорії
відділу
організаційної, кадрової та режимносекретної роботи
_____________ Н.В.Авербух

Зберігач фондів відділу зберігання,
обліку та довідкового апарату
_______________ Д.М.Мартинюк

Кандидат історичних наук, доцент
кафедри гуманітарних дисциплін
Миколаївського навчального комплексу
Одеської національної юридичної
академії
______________ В.В.Щукін

Начальники архівних секторів
райдержадміністрацій (за списком)

Начальники
архівних
міських рад (за списком)

відділів

