
                                                      
ПЕРЕЛІІК 

актів державного архіву Миколаївської області 
прийнятих у 2016 році 

№ 
з/п 

Найменування 
суб’єкта 

нормотворення 

Вид  
розпорядчого 
документа 

Дата 
прийняття акта 
та його номер 

Повна назва акта 

1 2 3 4 5 
1.   

Державний 
архів 

Миколаївської 
області 

 

Наказ 04.01.2016 
№ 1 

Про організацію роботи з документами, справами, виданнями та іншими МНІ, які 
містять службову інформацію 

2.  Наказ 04.01.2016 
№ 2 

Про покладання обов’язків щодо ведення військового обліку та бронювання 
військовозобов’язаних 

3.  Наказ 04.01.2016 
№ 3-дск 

Про проведення річної перевірки 

4.  Наказ 15.01.2016 
№ 4 

Про затвердження графіків особистого та виїзного прийомів, телефону «гарячої 
лінії» та «телефону довіри» керівництвом держархіву області 

5.  Наказ 01.02.2016 
№ 5 

Про затвердження Положення про відділ зберігання, обліку та довідкового 
апарату 

6.  Наказ 01.02.2016 
№ 6 

Про проведення щорічної оцінки 

7.  Наказ 01.02.2016 
№ 7 

Про оцифровування  описів справ фондів радянського періоду 

8.  Наказ 03.02.2016 
№ 8 

Про проведення  підсумкового засідання колегії 

9.  Наказ 26.02.2016 
№ 9 

Про виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 17.02.16 № 47-р 
«Про чергування  відповідальних працівників структурних підрозділів ОДА під 
час святкових днів з 05.03. до 08.03.2016 

10.  Наказ 01.03.2016 
№ 10 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад 

11.  Наказ 01.03.2016 
№ 11 

Про упорядкування структури Державного архіву Миколаївської  області 
 
 



1 2 3 4 5 
12.   Наказ 10.03.2016 

№ 12 
Про введення в дію рішення колегії ДАМО від 03.03.2016 № 1 

13.  Наказ 10.03.2016 
№ 13 

Про організацію проведення ревізії відповідно до Закону України «Про  доступ 
до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 
років» 

14.  Наказ 18.03.2016 
№ 14 

Про створення комісії з розсекречування  документів 

15.  Наказ 21.03.2016 
№ 15 

Про затвердження  Плану заходів ДАМО щодо здійснення контролю за 
наявністю станом і рухом документів НАФ та каких що підлягають включенню 
до нього на 2016-2019 р. 

16.  Наказ 21.03.2016 
№ 16 

Про інвентаризацію каси та грошових документів за  І квартал 2016 року 

17.  Наказ 21.03.2016 
№ 17 

Про заходи направлені на забезпечення збереженності документів НАФ в ДАМО 

18.  Наказ 05.04.2016 
№ 18 

Про створення  комісії з проведення ревізії документів № Р-5859 Управління 
служби безпеки України в Миколаївській області 

19.  Наказ 05.04.2016 
№ 19 

Про створення цифрових копій фотодокументів 

20.  Наказ 11.04.2016 
№ 20 

Про  включення  до  складу  конкурсної  комісії держархіву  області   
Матвєйчєвої Л.А. 

21.  Наказ 14.04.2016 
№ 21 

Про виконання розпорядження голови ОДА від 11.04.16 № 126-р «Про 
чергування відповідальних працівників структурних підрозділів ОДА під час  
святкових днів з 30 квітня до 03 травня та з 07 до 09 травня 2016р.» 

22.  Наказ 04.05.2016 
№ 22 

Про проведення засідання колегії держархіву області 

23.  Наказ 04.05.2016 
№ 23 

Про проведення профілактичних дій у сховищах корпусу № 1 ДАМО у весняно-
літній період 

24.  Наказ 10.05.2016 
№ 24 

Про перенос комплексної перевірки роботи а/с Березанської РДА 

25.  Наказ 10.05.2016 
№ 25 

Про реалізацію договору про надання послуг з копіювання архівних документів 
між державним архівом Миколаївської області та ПП «Архівні інформаційні 
системи» 
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26.   Наказ 19.05.2016 

№ 26 
Про затвердження структури державного архіву Миколаївської області 

27.  Наказ 27.05.2016 
№ 27 

Про введення в дію рішення колегії ДАМО від 20.05.16 № 2 «Про забезпечення 
пожежної безпеки архівних установ у літній період» 

28.  Наказ 27.05.2016 
№ 28 

Про введення в дію рішення колегії ДАМО від 20.05.16 № 2 «Про стан охорони 
праці у державному архіві Миколаївської області» 

29.  Наказ 27.05.2016 
№ 29 

Про введення в дію рішення колегії ДАМО від 20.05.16 № 2 «Про стан виконання 
доручення голови ОДА від 16.07.15 № 3011/0/05-60/3-15 про організацію роботи 
з науково-технічного опрацювання документів постіного зберігання та з 
особового складу по 2014 рік включно в апаратах та структурних підрозділах 
рай-держадміністрацій, виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад 
та структурних підрозділах міських (міст обласного значення) рад. 

30.  Наказ 15.06.2016 
№ 30 

Про виконання розпорядження голови ОДА від  03.06.2016 № 218-р «Про 
чергування відповідальних працівників структурних підрозділів ОДА під час 
святкових днів з 18 до 20 чевня та з 25 до 28 червня 2016 року» 

31.  Наказ 15.06.2016 
№ 31 

Про виконання наказу ДАСУ від 07.06.2016 № 66 «Про участь державних архівів 
у заходах з відзначення 20-ї річниці Конституції України» 

32.  Наказ 17.06.2016 
№ 32 

Про забезпечення пожежної безпеки у корпусу № 1 держархіву області 

33.  Наказ 21.06.2016 
№ 33 

Про забезпечення пожежної безпеки у корпусу № 2 держархіву області 

34.  Наказ 06.07.2016 
№ 34 

Про виключення зі складу НАФ України та зняття з обліку документів 

35.  Наказ 07.07.2016 
№ 35 

Про проведення чергового засідання колегії державного архіву Миколаївської 
області 

36.  Наказ 07.07.2016 
№ 36 дск 

Про проведення перевірки стану охорони державної таємниці 

37.  Наказ 11.07.2016 
№ 37 

Про затвердження Положення про облікову політику державного архіву 
Миколаївської області 

38.  Наказ 01.08.2016 
№ 38 

Про підготовку виставки мап і документів «Картографія міста Миколаєва та 
Миколаївщини (1796-1918 р.р.)» 
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39.   Наказ 05.08.2016 

№ 39 
Про введення в дію рішення колегії ДАМО № 3 від 29.07.16 «Про виконання 
планових завдань  державного архіву області та архівних секторів 
райдержадміністрацій, архівних відділів міських рад (за основними показниками) 
у                1-му півріччі 2016 року» 

40.  Наказ 05.08.2016 
№ 40 

Про введення в дію рішення колегії ДАМО № 3 від 29.07.16  «Про здійснення 
заходів протидії та запобігання проявам корупції у держархіві області» 

41.  Наказ 05.08.2016 
№ 41 

Про введення в дію рішення колегії ДАМО № 3 від 29.07.16  «Про стан роботи із 
зверненнями громадян у держархіві області у І півріччі           2016 року» 

42.  Наказ 05.08.2016 
№ 42 

Про введення в дію рішення колегії ДАМО № 3 від 29.07.16  «Про дотримання 
законодавства України про звернення громадян та про роботу зі зверненнями 
громадян у держархіві Миколаївської області (аналіз з 2008 р.)» 

43.  Наказ 05.08.2016 
№ 43 

Про введення в дію рішення колегії ДАМО № 3 від 29.07.16  «Про аналіз 
науково-методичної роботи та роботу науково-методичної ради в держархіві 
Миколаївської області (аналіз за 10 років)» 

44.  Наказ 05.08.2016 
№ 44 

Про введення в дію рішення колегії ДАМО № 3 від 29.07.16  «Про впровадження 
в держархіві Миколаївської області методичних розробок Укрдержархіву та 
УкрНДІДАСу, власних розробок (аналіз за 10 років)» 

45.  Наказ 05.08.2016 
№ 45 

Про введення в дію рішення колегії ДАМО № 3 від 29.07.16  «Про роботу ЕПК 
держархіву Миколаївської області (аналіз за 10 років)» 

46.  Наказ 05.08.2016 
№ 46 

Про введення в дію рішення колегії ДАМО № 3 від 29.07.16  «Про роботу 
читальних залів держархіву, ведення й упорядкування справ дослідників (аналіз 
за 10 років), дотримання Порядку користування документами Національного 
архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 листопада 2013 року 
№ 2438/5 та змін до Порядку користування документами Національного 
архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19.01.2015 року 
№ 75/6» 

47.  Наказ 05.08.2016 
№ 47 

Про введення в дію рішення колегії ДАМО № 3 від 29.07.16   «Про роботу з 
ініціативного інформування в держархіві Миколаївської області (аналіз за 10 
років)» 
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48.   Наказ 05.08.2016 

№ 48 
Про введення в дію рішення колегії ДАМО № 3 від 29.07.16  «Про виконання 
запитів юридичних і фізичних осіб у держархіві Миколаївської області та в 
архівних відділах/секторах райдержадміністрацій/міських рад (аналіз за 10 
років), дотримання Порядку виконання архівними установами запитів 
юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення 
архівних довідок (копій, витягів), затвердженого наказом Міністерства юстиції 
України від 02.03.2015 р. № 295/5 і Спільного наказу Міністерства юстиції та 
Міністерства закордонних справ України від 21.09.2015 р. № 1786/5/272 "Про 
затвердження Інструкції про порядок витребування документів соціально-
правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства» 

49.  Наказ 05.08.2016 
№ 49 

Про введення в дію рішення колегії ДАМО № 3 від 29.07.16  «Про видавничу 
діяльність держархіву Миколаївської області, підготовку та розміщення 
публікацій на офіційному веб-сайті (аналіз за 2003-2016 рр.)» 

50.  Наказ 05.08.2016 
№ 50 

Про введення в дію рішення колегії ДАМО № 3 від 29.07.16  «Про міжнародну 
діяльність держархіву Миколаївської області (аналіз за 2003-2016 рр.) та 
виконання рішення колегії Державної архівної служби України від 21.07.2015   № 
5/2 "Про дотримання Укрдержархівом положень Закону України "Про 
міжнародні договори", Положення про порядок укладання, виконання та 
денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру» 

51.  Наказ 05.08.2016 
№ 51 

Про введення в дію рішення колегії ДАМО № 3 від 29.07.16  «Про виставкову 
діяльність держархіву Миколаївської області (аналіз за 10 років), дотримання 
Порядку підготовки архівними установами документів Національного архівного 
фонду до експонування на виставках та в інших інформаційних заходах, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від  01.09.2014 року № 
1445/5» 

52.  Наказ 05.08.2016 
№ 52 

Про введення в дію рішення колегії ДАМО № 3 від 29.07.16  «Про моніторинг 
стану упорядкування документів сільських, селищних, міських рад, структурних 
підрозділів райдержадміністрацій Миколаївської області, здійснюваного в 
зв’язку із проведенням в Україні децентралізації влади» 

53.  Наказ 16.08.2016 
№ 53 

«Про заходи спрямовані на забезпечення збереженості документів НАФ у  
держархіві Миколаївської області» 
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54.   Наказ 19.08.2016 

№ 54 
«Про проведення засідання колегії держархіву області» 

55.  Наказ 07.09.2016   
№ 55 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від  
31.08.16 № 4/1 «Про стан виконання доручень голови Миколаївської 
облдержадмі-ністрації від 08.07.2014 № 2647/0/05-60/3-14 та від 10.10.2014 
№ 2547/0/05-60/3-14 про забезпечення управліннями, відділами, іншими 
структурними підрозділами облдержадмі-ністрації упорядкування документів 
постійного зберігання та з особового складу». 
 

56.  Наказ 07.09.2016   
№ 56 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від  
31.08.16 № 4/2 «Про моніторинг стану упорядкування документів сільських, 
селищних, міських рад, структурних підрозділів райдержадміністрацій, 
здійснюваного в зв’язку із проведенням в Україні реформи децентралізації 
влади»  

57.  Наказ 07.09.2016   
№ 57 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від  
31.08.16 № 4/3 «Про роботу зі списками юридичних і фізичних осіб – джерел 
формування НАФ, які передають і не передають документи на державне 
зберігання (список № 1 і № 2) та в діяльності яких не утворюються документи 
НАФ (список № 3) у держархіві області (аналіз за 10 років)». 

58.  Наказ 07.09.2016    
№ 58 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від  
31.08.16 № 4/4 «Про ведення контрольно-довідкової картотеки та наглядових 
справ на установи списків № 1 і № 2». 

59.  Наказ 07.09.2016   
№ 59 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від  
31.08.16 № 4/5 «Про стан роботи зі списками юридичних і фізичних осіб – 
джерел формування НАФ, які передають і не передають документи на державне 
зберігання (список № 1 і № 2) та в діяльності яких не утворюються документи 
НАФ (список № 3) в архівних відділах (секторах) РДА та міських рад (аналіз за 
10 років)». 
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60.   Наказ 07.09.2016   

№ 60 
Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від  
31.08.16 № 4/6 «Про перевірки стану архівної справи, діловодства та ЕК в 
установах-джерелах комплектування держархіву (аналіз за 10 років), архівних 
відділах (секторах) РДА та міських рад) і дотримання наказу Міністерства 
юстиції України "Про затвердження Правил організації діловодства та архівного 
зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, 
на підприємствах, в установах і організаціях" 18 червня 2015 року № 1000/5 та 
Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за 
порушення законодавства про НАФ 25.09.2013 № 2013/5». 

61.  Наказ 07.09.2016   
№ 61 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від  
31.08.16 № 4/7 «Про роботу архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та 
міських рад з установами-джерелами комплектування: взаємодія з керівниками, 
організація семінарів, нарад (аналіз за 10 років)». 

62.  Наказ 07.09.2016   
№ 62 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від  
31.08.16 № 4/8 «Про аналіз показників стану і обсягів документів, що 
зберігаються в архівних підрозділах установ та заходи щодо зниження обсягів 
документів, що зберігаються в установах понад встановлені строки (аналіз по 
держархіву, архівних відділах (секторах) РДА та міськрад за останні 10 років)». 

63.  Наказ 07.09.2016   
№ 63 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від  
31.08.16 № 4/9 «Про стан виконання приписів за результатами перевірок 
забезпечення пожежної безпеки в держархіві Миколаївської області». 

64.  Наказ 07.09.2016    
№ 64 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від  
31.08.16 № 4/10 «Про стан готовності корпусів держархіву Миколаївської області 
до осінньо-зимового періоду 2016-2017 рр.». 

65.  Наказ 07.09.2016   
№ 65 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від  
31.08.16 № 4/11 «Про стан виконання нормативних актів Укрдержархіву та 
Миколаївської обласної державної адміністрації». 
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66.   Наказ 07.09.2016   

№ 66 
Про оголошення  конкурсу на зайняття вакантної посади 

67.  Наказ 07.09.2016   
№ 67 

Про утворення  та затвердження складу конкурсної комісії 

68.  Наказ 07.09.2016   
№ 68 

Про інвентаризацію каси 

69.  Наказ 12.09.2016   
№ 69 

Про внесення змін до наказу директора державного архіву Миколаївської області 
від 16.08.16 № 53 

70.  Наказ 12.09.2016   
№ 70 

Про внесення змін до наказу директора державного архіву Миколаївської області 
від 03.06.15 № 58 

71.  Наказ 21.09.2016   
№ 71 

Про проведення колегії державного архіву Миколаївської області 

72.  Наказ 30.09.2016   
№ 72 

Про упорядкування структури  державного архіву Миколаївської області 

73.  Наказ 03.10.2016   
№ 73 

Про включення до конкурсної комісії Матвейчевої Л.А. 

74.  Наказ 07.10.2016   
№ 74 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 
30.09.16 № 5/1 «Про стан приймання документів НАФ на державне зберігання 
(аналіз за 10 років)»  

75.  Наказ 07.10.2016   
№ 75 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 
30.09.16 № 5/2 «Про стан обліку документів НАФ у держархіві Миколаївської 
області, дотримання  Порядку  державного обліку документів Національного 
архівного фонду, затвердженого наказом Міністерства юстиції України  від 
27.09.2013 № 2045/5, Інструкції з обліку документів у державних архівах 
України, схваленої науково-методичною комісією Укрдержархіву, протокол від 
29 грудня 2014 р. № 4 (аналіз за 10 років)» 

76.  Наказ 07.10.2016    
№ 76 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від  
30.09.16 № 5/3 «Про розвиток та удосконалення довідкового апарату до 
документів НАФ у держархіві Миколаївської області (аналіз за 10 років)» 

77.  Наказ 07.10.2016   
№ 77 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від  
30.09.16 № 5/4 «Про роботу із реставрації документів у держархіві Миколаївської 
області (аналіз за 10 років)» 
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78.   Наказ 07.10.2016   

№ 78 
Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від  
30.09.16 № 5/5 «Про забезпечення санітарно-гігієнічного, температурно-
вологісного, світлового режиму зберігання документів, ентомологічні 
обстеження документів в архівосховищах держархіву (аналіз за 10 років) та 
забезпечення дотримання Положення про умови зберігання документів 
Національного архівного фонду, затвердженого наказом Міністерства юстиції 
України від 02 березня 2015 року № 296/5» 

79.  Наказ 07.10.2016   
№ 79 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від  
30.09.16 № 5/6 «Про роботу держархіву щодо виявлення документів архівної 
україніки (аналіз за 10 років)» 

80.  Наказ 07.10.2016   
№ 80 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від  
30.09.16 № 5/7 «Про стан забезпечення охоронного режиму в держархіві області, 
дотримання Порядку доступу до приміщень і на територію державних архівних 
установ, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 11.07.2014 № 
1117/5» 

81.  Наказ 07.10.2016   
№ 81 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від  
30.09.16 № 5/8 «Про стан кадрової роботи, підвищення кваліфікації 
співробітників держархіву та організацію практики студентів у держархіві 
Миколаївської області» 

82.  Наказ 07.10.2016    
№ 82 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від  
30.09.16 № 5/9 «Про аналіз змін та відповідність вимогам чинного законодавства 
структури, штатного розпису та посадових інструкцій держслужбовців у 
держархіві Миколаївської області» 

83.  Наказ 07.10.2016   
№ 83 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від  
30.09.16 № 5/10 «Про співробітництво держархіву області із засобами масової 
інформації (аналіз за 10 років)» 

84.  Наказ 07.10.2016   
№ 84 

Про комісію державного архіву Миколаївської області з вибіркового 
мікологічного та ентомологічного обстеження документів, обладнання та 
приміщень 

85.  Наказ 10.10.2016   
№ 85 

Про проведення засідання колегії держархіву області  
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86.   Наказ 10.10.2016   

№ 86 
Про планування роботи архівних установ Миколаївської області на 2017 рік та 
звітність за 2016 рік 

87.  Наказ 01.11.2016   
№ 87 

Про стажування Мироненко Т.Я. 

88.  Наказ 01.11.2016   
№ 88 

Про виконання наказу  Державної архівної служби України від  08.10.16 № 119 
«Про затвердження нової  Редакції  функціонування офіційного веб-порталу 
Державні архівні служби України «Архіви України»  

89.  Наказ 04.11.2016   
№ 89 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 
28.10.16 № 6/1 «Про стан роботи із зверненнями громадян у держархіві області за 
9 місяців 2016 року» 

90.  Наказ 04.11.2016    
№ 90 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від  
28.10.16 № 6/2 «Про аналіз роботи колегії держархіву Миколаївської області за 
період  2003-2016 рр..» 

91.  Наказ 04.11.2016   
№ 91 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від  
28.10.16 № 6/3 «Про фінансування держархіву Миколаївської області із 
загального фонду Державного бюджету та використання коштів у розрізі 2003–
2016 рр..» 

92.  Наказ 04.11.2016   
№ 92 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від  
28.10.16 № 6/4 «Про платні послуги, наповнення спеціального фонду Державного 
бюджету в держархіві Миколаївської області та використання коштів (аналіз за 
2003-2016 рр.)» 

93.  Наказ 04.11.2016   
№ 93 

Про підготовку до колегії держархіву Миколаївської області  

94.  Наказ 15.11.2016   
№ 94 

Про вконання наказу Державної архівної служби України від 02 листопада 2016 
року № 134 «Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 04.10.2016 
№ 5/2 «Про стан та перспективи міжнародного співробітництва в архівній сфері» 

95.  Наказ 16.11.2016   
№ 95 

Про проведення колегії держархіву Миколаївської області  

96.  Наказ 16.11.2016   
№ 96 

Про затвердження Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю 
держархіву Миколаївської області  
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97.   Наказ 01.12.2016   

№ 97 
Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 
25.11.16 № 7/1 «Про  хід виконання нормативно-правових актів, виданих 
держархівом області» 

98.  Наказ 01.12.2016   
№ 98 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 
25.11.16 № 7/2 «Про організацію роботи з підвищення кваліфікації спеціалістів 
держархіву області» 

99.  Наказ 01.12.2016   
№ 99 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 
25.11.16 № 7/3 «Про  створення страхового фонду та фонду користування на 
документи НАФ в держархіві Миколаївської області (аналіз за 10 років)» 

100. Наказ 01.12.2016    
№ 100 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 
25.11.16 № 7/4 «Про функціонування та наповнення офіційного веб-сайту 
держархіву Миколаївської області (у розрізі 10 років)»  

101. Наказ 01.12.2016   
№ 101 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 
25.11.16 № 7/5 «Про  виконання антикорупційного законодавства та заходи 
протидії й запобігання проявам корупції в держархіві Миколаївської області» 

102. Наказ 01.12.2016   
№ 102 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 
25.11.16 № 7/6 «Про  результати комплексної перевірки роботи архівного сектору 
Жовтневої райдерж-адміністрації» 

103. Наказ 01.12.2016   
№ 103 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 
25.11.16 № 7/7 «Про   результати комплексної перевірки роботи архівного 
сектору Миколаївської райдержадміністрації» 

104. Наказ 01.12.2016   
№ 104 

Про введення в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 
25.11.16 № 7/8 «Про  результати комплексної перевірки роботи архівного відділу 
Миколаївської міської ради» 

105. Наказ 01.12.2016   
№ 105 

Про затвердження графіка прийманя передавання документів архівними 
секторами райдержадміністрацій та архівними відділами міських рад на 
зберігання до державного архіву Миколаївської області у 2017 р. 

106. Наказ 05.12.2016   
№ 106 

Про затвердження Памятки з питань складання  та оформлення описів справ 
постійного зберігання та з кадрових питань «особового складу» 

107. Наказ 07.12.2016   
№ 107 

Про проведення колегії держархіву Миколаївської області  
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108.  Наказ 08.12.2016 

№ 108 
Про впровадження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, 
використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв, що містять 
службову інформацію в держархіві та архівних установах Миколаївської області 

109. Наказ 08.12.2016   
№ 109 

Про затвердження положення про  преміювання  

110. Наказ 23.12.2016 
№ 110 

Про затвердження складу комісії з перевірки документів ДСК та з літерою «М» 

111. Наказ 23.12.2016   
№ 111 

Про призначення відповідального за практичну реалізацію пріоритетів  у 
боротьбі з корупцією в межах держархіву Миколаївської області 

112. Наказ 23.12.2016 
№ 112 

Про утворення тендерного комітету 

 

 

 

 

    


