ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ

Н А К А З
01.04.2011

м. Київ

№

42

Про науково-експертну раду

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 7 лютого
2011 року № 6042/0/1–11 щодо створення науково-експертних рад міністерств
та підвідомчих органів виконавчої влади як постійних або тимчасових
консультативних, дорадчих органів
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити склад науково-експертної
консультативного, дорадчого органу (Додаток № 1).

ради

як

тимчасового

2. Науково-експертна рада як тимчасовий консультативний, дорадчий
орган:
забезпечує постійну роботу в напрямку експертної оцінки реформ, які
здійснюються в Україні;
здійснює експертизу проектів нормативно-правових актів з питань
реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства;
отримує в установленому порядку від Державної архівної служби
інформацію, необхідну для забезпечення своєї роботи;
проводить засідання, які є основною формою її роботи;
запрошує до участі у засіданнях уповноваженого представника Державної
архівної служби з правом дорадчого голосу;
приймає рішення які мають рекомендаційний характер та доводяться до
відома керівництва Державної архівної служби;
оприлюднює інформацію про свою діяльність в мережі Інтернет.
3. Управлінню інформації
Держкомархіву (Прилепішева Ю. А.):

та

міжнародного

співробітництва

оприлюднити на офіційному веб-порталі Держкомархіву інформацію про
створення науково-експертної ради як тимчасового консультативного,
дорадчого органу;
головному спеціалісту відділу міжнародного співробітництва та
використання інформації (Даниленко Т. В.) забезпечити виконання функцій
секретаря науково-експертної ради та постійний зв’язок з членами ради;
забезпечити інформування про діяльність науково-експертної ради.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
Голови Державного комітету, голову комісії з реорганізації Матяш І. Б.
Голова Державної архівної служби

О. П. Гінзбург

Додаток № 1
до наказу Держкомархіву
№ 42
від 01.04.2011
1.

Верстюк В. Ф.

2.

Брехуненко В. А.

3.

Даниленко Т. В.

4.

Железняк М. Г.

5.

Маврін О. О.

6.

Пиріг Р. Я.

7.

Христова Н. М.

Начальник управління інформації
та міжнародного співробітництва
Держкомархіву

завідувач відділу історії Української революції
(1917–1921 рр.) Інституту історії України НАН
України, доктор історичних наук, професор
(Голова науково-експертної ради) (за згодою);
завідувач відділу історії і теорії археографії
та споріднених джерелознавчих наук Інституту
української археографії та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського НАН України, доктор
історичних наук, професор (за згодою);
головний спеціаліст відділу міжнародного
співробітництва та використання інформації
Держкомархіву (секретар ради);
в. о. директора Інституту енциклопедичних
досліджень НАН України, кандидат
філологічних наук (за згодою);
заступник директора з наукової роботи
Інституту української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН
України, кандидат історичних наук (за згодою);
завідувач відділу історії української революції
(1917–1921 рр.) Інституту історії України НАН
України, доктор історичних наук, професор (за
згодою);
професор кафедри соціальних комунікацій
Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв, кандидат історичних наук
(за згодою);

Ю. А. Прилепішева

