
ПЕРЕЛІІК 
актів Державного архіву Миколаївської області 

прийнятих у 2012 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 03.01.2012 
№ 1 

З оголошенням рішення колегії від 26.12.11 №7 «Про стан роботи з 
описування фондів до міжархівного довідника та автоматизованої 
бази даних «Документи з історії і культури євреїв в архівах 
України» 

2 Наказ 03.01.2012 
№ 2 

З оголошенням рішення колегії від 26.12.11 №7 «Про результати 
перевірянь роботи архівних підрозділів, служб діловодства та 
експертних комісій юридичних осіб у зоні комплектування 
держархіву» 

3 Наказ 03.01.2012 
№ 3 

З оголошенням рішення колегії від 26.12.11 №7 «Про стан 
фінансового забезпечення держархіву області у 2011 році» 

4 Наказ 03.01.2012 
№ 4 

З оголошенням рішення колегії від 26.12.11 №7 «Про надання 
платних послуг держархівом області у 2011 році» 

5 Наказ 03.01.2012 
№ 5 

З оголошенням рішення колегії від 26.12.11 №7 «Про організацію 
роботи з кадровим резервом» 

6 Наказ 03.01.2012 
№ 6 

З оголошенням рішення колегії від 26.12.11 №7 «Про стан 
виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 
наказів Укрдержархіву, розпоряджень голови облдержадміністрації 
архівними відділами райдержадміністрацій та міських рад» 

7 Наказ 03.01.2012 
№ 7 

З оголошенням рішення колегії від 26.12.11 №7 «Про дотримання 
правил роботи щодо виконання запитів громадян і організацій, 
розгляду депутатських звернень та скарг громадян» 



 

1 2 3 4 5 
 

 

8 Наказ 03.01.2012 
№ 8 

З оголошенням рішення колегії від 26.12.11 №7 «Про роботу та 
наповнення офіційного веб-сайту держархіву області» 

9 Наказ 03.01.2012 
№ 9 

З оголошенням рішення колегії від 26.12.11 №7 «Про стан роботи із 
зверненнями громадян у держархіві області за підсумками 2011 
року» 

10 Наказ 05.01.2012 
№ 10 

Про підготовку матеріалів для книги, присвяченої    75-й річниці 
створення Миколаївської області  

11 Наказ 06.01.2012 
№ 11 

Про виключення зі складу НАФ України та зняття з обліку 
документів 

12 Наказ 10.01.2012 
№ 12 

Про внесення змін до наказу директора держархіву Миколаївської 
області від 17.06.11 № 55 «Про доступ до публічної інформації» 

13 Наказ 12.01.2012 
№ 13 

Про склад експертно-перевірної комісії держархіву Миколаївської 
області 

14 Наказ 13.01.2012 
№ 14 

Про виконання розпорядження голови облдержадміністрації       від 
06.01.11 № 4-р  

15 Наказ 18.01.2012 
№ 15 

Про виконання наказу Укрдержархіву від 26.12.11 № 131  

16 Наказ 18.01.2012 
№ 16 

Про аналіз та врахування в роботі рішення колегії Державної 
архівної служби України від 20 грудня  2011 року «Про стан 
архівної справи в Державному архіві Чернігівської області» (наказ 
Укрдержархіву     від 22.12.11 № 125) 

17 Наказ 19.01.2012 
№ 17 

Про організацію обліку документів у держархіві області  

18 Наказ 20.01.2012 
№ 18 

Про вжиття заходів щодо упорядкування та приймання документів 
НАФ на постійне зберігання, що знаходяться в архівних підрозділах 
підприємств, установ і організацій понад встановлені роки  

19 Наказ 24.01.2012 
№ 19 

Про проведення інвентаризації каси  

20 Наказ 01.02.2012 
№ 20 

Про створення невоєнізованих формувань цивільної оборони 



 

1 2 3 4 5 
 

 

21 Наказ 01.02.2012 
№ 21 

Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.06         
№ 1000 

22 Наказ 02.02.2012 
№ 22 

Про виконання наказу Укрдержархіву від 16.01.12 № 3 «Про 
забезпечення інформаційно-комунікаційного супроводження 
суспільно значущих заходів та взаємодію з засобами масової 
інформації і громадськістю»   

23 Наказ 16.02.2012 
№ 23 

Про проведення щорічної оцінки державних службовців   

24 Наказ 17.02.2012 
№ 24 

Про стажування Брятко А.А. 

25 Наказ 22.02.2012 
№ 25 

Про результати проведення щорічної оцінки державних службовців 

26 Наказ 22.02.2012 
№ 26 

Про проведення підсумкової колегії Державного архіву Миколаївської 
області 

27 Наказ 07.03.2012 
№ 27 

Про забезпечення пожежної безпеки в корпусі № 1 держархіву 
області 

28 Наказ 07.03.2012 
№ 28 

Про введення коригуючих коефіцієнтів списання бензину з 01 
березня 2012 року  

29 Наказ 19.03.2012 
№ 29 

З оголошенням рішення колегії держархіву області від 13-14 
березня 2012 року № 1/1 «Про підсумки роботи державних архівних 
установ області у 2011 році та завдання на 2012 рік» 

30 Наказ 23.03.2012 
№ 30 

Про внесення змін та доповнень до кадрового резерву для 
державної служби держархіву  

31 Наказ 23.03.2012 
№ 31 

Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу 
«Кращий державний службовець» 

32 Наказ 26.03.2012 
№ 32 

Про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо 
можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, 
одержаного уповноваженою особою як дарунка державі   

33 Наказ 29.03.2012 
№ 33 

Про затвердження організаційно-штатної структури державного 
архіву Миколаївської області на квітень-грудень 2012 року 
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34 Наказ 29.03.2012 
№ 34 

Про затвердження схеми розміщення фондів у держархіві 
Миколаївської області 

35 Наказ 02.04.2012 
№ 35 

Про проведення інвентаризації каси  

36 Наказ 05.04.2012 
№ 36 

Про виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 
29.03.12 № 92-р «Про чергування відповідальних працівників 
управлінь, відділів, інших структурних підрозділів 
облдержадміністрації з 14 квітня до 16 квітня, з 29 квітня до             
2 травня та 9 травня 2012 року» 

37 Наказ 05.04.2012 
№ 37 

Про додержання вимог Інструкції з діловодства 

38 Наказ 17.04.2012 
№ 38 

Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 
березня 2012 року № 154-р «Про заходи з підготовки та відзначення 
67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» 

39 Наказ 17.04.2012 
№ 39 

Про виконання наказу Державної архівної служби України від 
09.04.12 № 57 «Про участь у заходах із вшанування пам’яті жертв 
насильного вивезення мирного населення з території окупованої 
України на примусові роботи в роки Великої Вітчизняної війни» 

40 Наказ 03.05.2012 
№ 40 

Про внесення змін до наказу директора держархіву від 09.06.2009р. 
№ 44 «Про заходи, направлені на забезпечення збереженості 
документів НАФ» 

41 Наказ 07.05.2012 
№ 41 

Про проведення засідання колегії держархіву Миколаївської області 

42 Наказ 10.05.2012 
№ 42 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

43 Наказ 10.05.2012 
№ 43 

Про конкурсну комісію держархіву області 

44 Наказ 14.05.2012 
№ 44 

Про поводження з відходами  

45 Наказ 14.05.2012 Про виконання наказу Міністерства юстиції України від 10.02.2012         
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№ 45 № 232/5 «Про затвердження Типового положення про архівний 
підрозділ органу державної влади, органу місцевого 
самоврядування, державного і комунального підприємства, 
установи та організації» 

46 Наказ 14.05.2012 
№ 46 

Про виконання наказу Укрдержархіву                  від 09.04.2012 № 59 
«Про участь державних архівних установ у відзначенні 67-ї річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» 

47 Наказ 23.05.2012 
№ 47 

Про проведення засідання колегії держархіву області 

48 Наказ 30.05.2012 
№ 48 

Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від        
25 квітня 2012 року № 236 «Про затвердження плану заходів щодо 
формування громадянської культури та підвищення рівня 
толерантності у суспільстві» 

49 Наказ 01.06.2012 
№ 49 

Про виконання наказу Державної архівної служби України від 
20.02.2012 № 21 

50 Наказ 01.06.2012 
№ 50 

Про виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 
03.05.2012 № 127 «Про заходи щодо реалізації в Миколаївській 
області Стратегії державної політики сприяння розвитку 
громадянського суспільства» 

51 Наказ 01.06.2012 
№ 51 

Про підтримання санітарно-гігієнічного режиму в архівосховищах 
держархіву Миколаївської області 

52 Наказ 01.06.2012 
№ 52 

Про виконання наказу Державної архівної служби України від 
01.02.2012 № 17 

53 Наказ 01.06.2012 
№ 53 

Про виконання наказу Державної архівної служби України від 
04.04.2012 № 53 

54 Наказ 12.06.2012 
№ 54 

Про внесення змін до наказу директора від 10.05.2012 № 43 «Про 
конкурсну комісію держархіву області» 

55 Наказ 12.06.2012 
№ 55 

З оголошенням рішення колегії від 05.06.12 № 2 «Про стан 
виконання Регіональної програми здійснення контролю за 
наявністю, станом і рухом документів НАФ в Миколаївській 
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області на 2010-2014 роки» 
56 Наказ 12.06.2012 

№ 56 
З оголошенням рішення колегії від 05.06.12 № 2 «Про результати 
тематичної роботи архівного відділу Жовтневої 
райдержадміністрації з обліку та збереженості документів» 

57 Наказ 12.06.2012 
№ 57 

З оголошенням рішення колегії від 05.06.12 № 2 «Про результати 
комплексної перевірки роботи архівного відділу Баштанської 
райдержадміністрації та трудового архіву Баштанського району» 

58 Наказ 12.06.2012 
№ 58 

З оголошенням рішення колегії від 05.06.12 № 2 «Про результати 
комплексної перевірки роботи архівного відділу Березанської 
райдержадміністрації та трудового архіву Березанського району» 

59 Наказ 12.06.2012 
№ 59 

З оголошенням рішення колегії від 05.06.12 № 2 «Про результати 
комплексної перевірки роботи архівного відділу Очаківської 
райдержадміністрації 

60 Наказ 12.06.2012 
№ 60 

З оголошенням рішення колегії від 05.06.12 № 2 «Про стан роботи з 
перефондування документів фондів органів місцевого 
самоврядування відповідно до методичних рекомендацій 
Держкомархіву України «Фондування документів НАФ» 

61 Наказ 12.06.2012 
№ 61 

З оголошенням рішення колегії від 05.06.12 № 2 «Про контрольну 
перевірку роботи архівного відділу Доманівської 
райдержадміністрації за результатами комплексної перевірки у 2011 
році» 

62 Наказ 12.06.2012 
№ 62 

З оголошенням рішення колегії від 05.06.12 № 2 «Про забезпечення 
пожежної безпеки архівних установ у літній період» 

63 Наказ 12.06.2012 
№ 63 

З оголошенням рішення колегії від 05.06.12 № 2 «Про стан охорони 
праці в держархіві області» 

64 Наказ 13.06.2012 
№ 64 

Про встановлення режиму роботи читальних залів держархіву 
області 

65 Наказ 13.06.2012 
№ 65 

Про виконання розпорядження Миколаївської облдержадміністрації 
від 01.06.2012 № 165 «Про заходи щодо відзначення 75-річчя від 
дня утворення Миколаївської області» 
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66 Наказ 02.07.2012 
№ 66 

Про внесення змін і доповнень до наказу директора держархіву від 
09.06.2009 № 44 «Про заходи, направлені на забезпечення 
збереженості документів НАФ» 

67 Наказ 02.07.2012 
№ 67 

Про видавання документів із сховищ у держархіві Миколаївської 
області 

68 Наказ 03.07.2012 
№ 68 

Про затвердження складу колегії Державного архіву Миколаївської 
області 

69 Наказ 12.07.2012 
№ 69 

Про проведення інвентаризації каси 

70 Наказ 12.07.2012 
№ 70 

Про призначення головного спеціаліста Індикову О.Д. матеріально-
відповідальною особою 

71 Наказ 20.07.2012 
№ 71 

Про проведення засідання колегії держархіву області 

72 Наказ 02.08.2012 
№ 72 

Про стажування Іванової З.Д. 

73 Наказ 09.08.2012 
№ 73 

Про підготовку держархіву області до стабільної роботи в осінньо-
зимовий період 2012-2013 рр 

74 Наказ 09.08.2012 
№ 74 

З оголошенням рішення колегії від 27.07.12 № 3/1 «Про підсумки 
роботи держархіву області у              І півріччі 2012 року»  

75 Наказ 09.08.2012 
№ 75 

З оголошення рішення колегії держархіву області від 27.07.2012 р. 
№ 3/2 «Про стан роботи з архівними підрозділами, службами 
діловодства, ЕК установ-джерел комплектування архівного відділу 
Миколаївської міської ради» 

76 Наказ 09.08.2012 
№ 76 

З оголошення рішення колегії держархіву області від 27.07.2012 р. 
№ 3/3 «Про хід виконання робіт по підготовці путівника 
«Державний архів Миколаївської області» 

77 Наказ 09.08.2012 
№ 77 

З оголошення рішення колегії держархіву області від 27.07.2012 р. 
№ 3/4 «Про дотримання правил роботи щодо виконання запитів 
громадян і організацій, розгляду депутатських звернень та скарг 
громадян» 
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78 Наказ 09.08.2012 
№ 78 

З оголошення рішення колегії держархіву області від 27.07.2012 р. 
№ 3/5 «Про роботу відділу формування НАФ та діловодства щодо 
забезпечення збереженності та якості упорядкування документів 
НАФ в установах, підприємствах, організаціях – джерелах 
комплектування держархіву області» 

79 Наказ 09.08.2012 
№ 79 

З оголошення рішення колегії держархіву області від 27.07.2012 р. 
№ 3/6 «Про надання платних послуг держархівом області» 

80 Наказ 09.08.2012 
№ 80 

З оголошення рішення колегії держархіву області від 27.07.2012 р. 
№ 3/7 «Про стан роботи з архівними підрозділами, службами 
діловодства, ЕК установ-джерел комплектування архівного відділу 
Братської райдержадміністрації» 

81 Наказ 09.08.2012 
№ 81 

З оголошенням рішення колегії від 27.07.12 № 3/8 «Про здійснення 
заходів протидії та запобігання проявам корупції в держархіві 
області» 

82 Наказ 09.08.2012 
№ 82 

З оголошенням рішення колегії від 27.07.12 № 3/9 «Про стан роботи 
із зверненнями громадян у держархіві області» 

83 Наказ 13.08.2012 
№ 83 

Про стажування Пірог О.І. 

84 Наказ 14.08.2012 
№ 84 

Про функціональне обстеження 

85 Наказ 03.09.2012 
№ 85 

Про розроблення профілів професійної компетентності державних 
службовців 

86 Наказ 06.09.2012 
№ 86 

Про підготовку до чергової колегії держархіву Миколаївської 
області 

87 Наказ 06.09.2012 
№ 87 

Про порядок надходження документів з виборів народних депутатів 
України до архівних установ Миколаївської області 

88 Наказ 06.09.2012 
№ 88 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад 

89 Наказ 07.09.2012 
№ 89 

Про посилення протипожежного захисту в архівних установах 
області 
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90 Наказ 17.09.2012 
№ 90 

Про конкурсну комісію держархіву 

91 Наказ 17.09.2012 
№ 91 

Про затвердження Положення про обробку і захист персональних 
даних у базах персональних даних, якими володіє Державний архів 
Миколаївської області 

92 Наказ 17.09.2012 
№ 92 

Про виконання наказу Укрдержархіву від 17.08.2012р. №148 

93 Наказ 01.10.2012 
№ 93 

Про внесення змін до штатного розпису державного архіву 
Миколаївської області 

94 Наказ 01.10.2012 
№ 94 

Про проведення інвентаризації 

95 Наказ 01.10.2012 
№ 95 

Про проведення інвентаризації 

96 Наказ 15.10.2012 
№ 96 

Про стажування Щербини С.В. 

97 Наказ 19.10.2012 
№ 97 

З оголошенням рішення колегії держархіву від 12.10.12 № 4/1 «Про 
результати комплексних перевірянь роботи архівних підрозділів, 
служб діловодства та експертних комісій юридичних осіб у зоні 
комплектування держархіву за результатами І півріччя 2012 р.» 

98 Наказ 19.10.2012 
№ 98 

З оголошенням рішення колегії держархіву від 12.10.12 № 4/2 «Про 
результати проведення комплексної перевірки роботи архівного 
відділу Вознесенської райдержадміністрації» 

99 Наказ 19.10.2012 
№ 99 

З оголошенням рішення колегії держархіву від 12.10.12 № 4/3 «Про 
результати проведення комплексної перевірки роботи архівного 
відділу Вознесенської міської ради  

100 Наказ 19.10.2012 
№ 100 

З оголошенням рішення колегії держархіву від 12.10.12 № 4/4 «Про 
стан виконання нормативних актів Укрдержархіву та 
облдержадміністрації» 

101 Наказ 19.10.2012 
№ 101 

З оголошенням рішення колегії держархіву від 12.10.12 № 4/5 «Про 
стан забезпечення пожежної безпеки держархіву в осінньо-зимовий 
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період» 
102 Наказ 19.10.2012 

№ 102 
З оголошенням рішення колегії держархіву від 12.10.12 № 4/6 «Про 
стан готовності держархіву до опалювального сезону 2012-2013 р» 

103 Наказ 19.10.2012 
№ 103 

З оголошенням рішення колегії держархіву від 12.10.12 № 4/7 «Про 
стан науково-технічного опрацювання документів постійного 
зберігання, які створюються в закладах системи охорони здоров’я 
Миколаївської області (на районному та міському рівнях), та їх 
передавання на постійне зберігання до архівних установ області» 

104 Наказ 19.10.2012 
№ 104 

З оголошенням рішення колегії держархіву від 12.10.12 № 4/8 «Про 
хід виконання роботи по укладанню нових списків юридичних осіб, 
в діяльності яких утворюються документи НАФ та науково-технічні 
документи» 

105 Наказ 25.10.2012 
№ 105 

Про конкурсну комісію держархіву області 

106 Наказ 29.10.2012 
№ 106 

Про проведення засідання колегії держархіву області 

107 Наказ 29.10.2012 
№ 107 

Про внесення змін до кадрового резерву держархіву області 

108 Наказ 05.11.12 
№ 108 

Про виключення із кадрового резерву держархіву області 

109 Наказ 05.11.12 
№ 109 

Про планування державних архівних установ Миколаївської області 
на 2013 рік та звітність за 2012 рік 

110 Наказ 07.11.12 
№ 110 

Про посилення протипожежного захисту в держархвів області 

111 Наказ 12.11.12 
№ 111 

З оголошення рішення колегії ДАМО від 06.11.12 № 5 «Про 
інформаційну та видавничу діяльність держархіву області» 

112 Наказ 12.11.12 
№ 112 

З оголошення рішення колегії ДАМО від 06.11.12 № 5 «Про 
контрольну перевірку роботи архівного відділу Братської 
райдержадміністрації за результатами комплексної перевірки у 2011 
році» 
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113 Наказ 12.11.12 
№ 113 

З оголошення рішення колегії ДАМО від 06.11.12 № 5 «Про стан 
роботи з архівними підрозділами, службами діловодства, ЕК 
установ – джерел комплектування архівного відділу Арбузинської 
РДА» 

114 Наказ 12.11.12 
№ 114 

З оголошення рішення колегії ДАМО від 06.11.12 № 5 «Про 
контрольну перевірку роботи архівного відділу Кривоозерської 
райдержадміністрації за результатами комплексної перевірки у 2011 
році» 

115 Наказ 12.11.12 
№ 115 

З оголошення рішення колегії ДАМО від 06.11.12 № 5 «Про стан 
роботи зі зверненнями громадян у держархіві області за 9 місяців 
2012 року» 

116 Наказ 12.11.12 
№ 116 

З оголошення рішення колегії ДАМО від 06.11.12 № 5 «Про 
дотримання Порядку користування документами Національного 
архівного фонду України в держархіві області» 

117 Наказ 12.11.12 
№ 117 

З оголошення рішення колегії ДАМО від 06.11.12 № 5 «Про 
забезпечення збереженості документів у держархіві області» 

118 Наказ 17.11.12 
№ 118 

Про проведення засідання колегії держархіву області 

119 Наказ 23.11.12 
№ 119 

Про участь у заходах з підготовки і визначення у 2013-2015 роках 
70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-
ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років 

120 Наказ 30.11.12 
№ 120 

Про затвердження організаційно-штатної структури держархіву 
області на грудень           2012 року  

121 Наказ 30.11.12 
№ 121 

З оголошення рішення колегії ДАМО від 23.11.12 № 6 «Про хід 
підготовки путівника «Державний архів Миколаївської області» 

122 Наказ 30.11.12 
№ 122 

З оголошення рішення колегії ДАМО від 23.11.12 № 6 «Про 
організацію роботи щодо підвищення кваліфікації спеціалістів 
архівних підрозділів і діловодних служб установ – джерел 
формування Національного архівного фонду» 

123 Наказ 30.11.12 З оголошення рішення колегії ДАМО від 23.11.12 № 6 «Про 



 

1 2 3 4 5 
 

 

№ 123 контрольну перевірку архівного відділу Миколаївської міської ради 
за результатами тематичної перевірки з використання документів у 
2011 році» 

124 Наказ 30.11.12 
№ 124 

З оголошення рішення колегії ДАМО від 23.11.12 № 6 «Про хід 
виконання нормативно-правових актів, виданих держархівом 
області» 

125 Наказ 30.11.12 
№ 125 

З оголошення рішення колегії ДАМО від 23.11.12 № 6 «Звіт 
начальника архівного відділу Новобузької райдержадміністрації про 
роботу з архівними підрозділами установ - джерел комплектування: 
діловодство, експертних комісій, архівна справа» 

126 Наказ 30.11.12 
№ 126 

З оголошення рішення колегії ДАМО від 23.11.12 № 6 «Про 
організацію роботи з підвищення кваліфікації спеціалістів 
держархіву області» 

127 Наказ 30.11.12 
№ 127 

З оголошення рішення колегії ДАМО від 23.11.12 № 6 «Про 
співробітництво Державного архіву Миколаївської області з 
засобами масової інформації у 2012 році» 

128 Наказ 03.12.12 
№ 128 

Про виконання наказу Укрдержархіву від 21.06.12 № 104 «Про 
організацію роботи із науково-технічного опрацювання документів 
фондів у Державному архіві Харківської області та інших 
державних архівах» 

129 Наказ 04.12.12 
№ 129 

Про внесення змін до наказу директора від 04.08.10 № 59 

130 Наказ 04.12.12 
№ 130 

Про затвердження Методичних рекомендацій з виконання запитів 
про розкуркулення та репресії (затверджено НМР, протокол від 
29.11.12       № 13» 

131 Наказ 04.12.12 
№ 131 

Про внесення змін до наказу директора від 04.10.10 № 69 

132 Наказ 05.12.12 
№ 132 

Про введення корегуючи коефіцієнтів списання бензину на 2013 рік 

133 Наказ 14.12.12 Про виконання наказу Укрдержархіву від 21.11.12 № 176 «Про 
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№ 133 введення в дію рішення колегії від 20.11.12 №13/2 «Про стан 
усунення недоліків, виявлених під час комплексної перевірки 
держархіву в Автономній Республіці Крим» 

134 Наказ 20.12.12 
№ 134 

Про виконання наказу Укрдержархіву від 19.11.12 №174 «Про 
затвердження нової редакції Регламенту функціонування 
офіційного веб-порталу Державної архівної служби України 
«Архіви України» 

135 Наказ 25.12.12 
№ 135 

Про проведення чергової колегії держархіву області 

136 Наказ 28.12.12 
№ 136 

Про затвердження списку кадрового резерву для держаної служби 
на 2013 рік 

137 Наказ 28.12.12 
№ 137 

Про чергування відповідальних працівників держархіву під час 
святкування новорічних та різдвяних свят 

138 Наказ 28.12.12 
№ 138 

Про затвердження інструкції з діловодства в Державному архіві 
Миколаївської області 

    

   Директор держархіву              ______________                Л.Л.Левченко  

   М.П 

   ____ ______________ 20__ року 


