
ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ 
розширеного засідання колегії Державного архіву Миколаївської області 

 

13.03.2013          м. Миколаїв 

 

 Левченко Л.Л. 

 - Доброго дня, шановні запрошені! 

 Дозвольте розпочати колегію Державного архіву 

Миколаївської області. 

 В роботі колегії беруть участь заступник голови – керівник 

апарату Миколаївської обласної державної адміністрації 

Рукоманов Вячеслав Михайлович, члени колегії держархіву 

області, начальники архівних відділів райдержадміністрацій та 

міських рад, керівники трудових архівів. 

 

 Із запрошених на колегію відсутні начальники архівних 

відділів Арбузинської, Доманівської, Новоодеської 

райдержадміністрацій (лікарняні).  

 

Протягом 2012 року відбулися такі кадрові зміни: призначено 

на посаду начальника архівного відділу Врадіївської 

райдержадміністрації Пірог Оксану Іванівну, начальника архівного 

відділу Снігурівської райдержадміністрації Бондюченко Наталію 

Вячеславівну, виконуючу обов’язки начальника архівного відділу 

Новобузької райдержадміністрації Бортник Світлану Іванівну, 

виконуючу обов’язки начальника архівного відділу 

Березнегуватської райдержадміністрації Христенко Юлію 

Віталіївну, директора трудового архіву Доманівського району 

Крижанівську Оксану Миколаївну.  

 

На порядок денний виноситься  питання: 

1. «Про виконання плану розвитку архівної справи в області у 

2012 році та завдання на 2013 рік».  

Хто за такий порядок денний прошу проголосувати. 

Одноголосно. 

 

Шановні присутні! Пропонується такий регламент роботи 

колегії: для доповіді – 20 хвилин, виступи – до 5 хвилин. Робота 

колегії запланована на 2 години, до 12.00, без перерви. Члени 



колегії, прошу проголосувати за такий регламент. Приймається 

одноголосно. 

 

Для відкриття колегії слово надається заступнику голови – 

керівнику апарату Миколаївської обласної державної адміністрації 

Рукоманову Вячеславу Михайловичу. 

 

 На порядку денному питання «Про виконання плану розвитку 

архівної справи в області у 2012 році та завдання на 2013 рік». 

Дозвольте доповісти. (Доповідь) 

 

Для обговорення доповіді запрошується  начальник архівного 

відділу Баштанської райдержадміністрації Чорна Людмила 

Олександрівна.  

 

Слово для обговорення надається начальнику архівного 

відділу Братської райдержадміністрації Касько Аллі 

Володимирівні. 

 

Для обговорення запрошується керівник трудового архіву 

Миколаївського району Гащенко Тетяна Євгенівна. 

 

Слово надається керівнику трудового архіву Новобузької 

райдержадміністрації Пономар Аллі Григорівні. 

 

До виступу запрошуються члени науково-експертної ради з 

представників громадськості при Державному архіві Миколаївської 

області (Макарова Надія Лаврентіївна, Бугаєнко Таміла Іванівна, 

Кириличенко Олена Анатоліївна) 

 

 Заключне  слово директора держархіву області Левченко 

Лариси Леонідівні. 
 

 


