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миколд|всьтсА оБлАснА двР)кАвнА Адм]н|стРАц|я
двРх{Авний АРх|в миколд[всько! оьлдстт

нАкАз

в|д << /,{>> /а э.оА)р' йикола1в

11ро затверд)1{ення с кладу
науково-методтанно| ради
лержарх|ву област1

Б|дпов1дно до наказу й|н|стерства гостиц1| }кра|ни в|д 10 кв|тня 2013 року лъ б6715
к[1ро затверд)(ення 1игтового полоя(ення про Ёауково-методичну раду 1{ентрапьного
державного арх1ву. [ержавного арх1ву в Автол-:омн1й республ|ш1 (рим. держав!]их арх1в!в
областей, м|ст (исва 1 €евастополя), []оло>л<ення про державний арх|в йикола|всьт<о| област!,
затверд)кеного розпорядх(енням голови йикола|всько| облдержалм|н|страш|| в!д 7 'гравня

2013 року )\е 137-р. враховугочи калров1 зм]ни

ЁА(А3}}Ф:

1. 3атверлити склад науково-методично| рали (ЁйР) лержарх!ву област!. що
додасться.

2' [олов1 науково-методинно| ради (олесник !{. А. забезпечити орган1зац1то роботи
ради зг1дно з планом роботи на в1дпов|дний р|к.

3. €екретарго науково-методин;то| ради йельник м. о. забезпечити ведення
протокольно| частини роботи ради.

4. Бизнати таким, що втратив чинн|сть. г|аказ директора дерл<арх|ву област| в|л
20.06.2017 ш9 40 *[1ро за1'вердя{ення складу науково-методично| ради дер}карх!ву об.:гаст!>,

5. (онтроль за виконанням 1]ього наказу заг1иш]а}о за собого.

Б. о. директора

лъ {|

Ёатац1я колвсник2\:/ :о ,1
€ |7'о/{-

<:}



зАтввР/{жвно

Ёаказ в. о. директ'ора
,1л /4,/о',Аё'а')

лер>карх1ву
х, 5?

науково-методинно| ради

["олова
науково-методи чно] ради :

€екретар
науково-методично| ради :

9лени
науково_методи чно] ради :

склАд
(нмР) дер}1(авного арх|ву йикола|всьт<о| област|

(олесник Ёатат!я Анатол|]вна. в. о. директора
лерхсарх1ву област|

йельник йарина Флекса:тдр1вна, нанальник в1дд|лу
!нфор:,таш1| та використання документ!в

- (.пиьтова -[|годмила €офрон1вна, молодтпий
науковий сп1вроб!тник в|дд1лу орган1заш1йно|.
кадрово| та режимно-секретно[ служби. заслужений
праш|вник ку]1ьтури !кра|ни
- (отляр |0р!й Бадимови.т. зав1дуван т<афелри !стор!|
!кра|ни 9орноморсько!'о у'н[верситету 1м. [1етра
йогили, д.].н.. професор (за узголженням)
- 1{узьп,тенко Ёатат!я Б!ктор!вна. заступник директора
дер>тсарх1ву' област! - нача1ьник в|дд|лу збер|ганьтя"
обл1ку та дов|дкового апарату
- [1|куль [атина Борттс|вна. головний збер1ган фонл!в- [идоренко А'т;а {ван!вна. до|]ент кафелри
д!ловодства та |нформац1йних систем йикола|всько:
ф1л1| (и|вського Ёац!онального ун!верситету
культури | мистецтв, к.п.н'
- '1-ригуб Флександр [1етровин" зав1дуван кафелри
м|;:снародних в!дносин та зовн|гшньо| пол|тики
({орнош'торського державно1'о ун1верситету !м. [1етра
йогили. д.1.н.. професор" голова йикола|всько|
обласно| орган|заш|] Ёац1онапьно| сп|лки красзнавц|в
}кра|ни
- Фелорович Флена Бапер!|вна. начапьник в1дд1лу

орган1заш|йно|, режимно-секретно[ роботи та

управл|ння персонацо\1
- !озягпева [анна |ван!вна, на.{€шьник в1лл!''ту

формування ЁАФ та д1ловодства


