ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
18.02.2013

Про внесення змін до наказу
Укрдержархіву від 12 серпня
2011 року № 36 «Про Наукововидавничу раду Укрдержархіву»

Київ

№

22

Відповідно до Положення про Державну архівну службу України,
затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 407/2011
Н А К А З У Ю:
1. Вивести зі складу Науково-видавничої ради:
Скрипку Л. В. – директора ЦДАМЛМ України, кандидата біологічних
наук;
Лозицького В. С. – директора Центрального державного архіву
громадських об’єднань України, кандидата історичних наук;
Степаненка В. Л. – директора Державного департаменту страхового
фонду документації Укрдержархіву, кандидата економічних наук, доцента;
Яценюк А. М. – директора Державного центру збереження документів
НАФ;
2. Ввести до складу Науково-видавничої ради:
Вєдєнєєва Д. В. – заступника Українського інституту національної
пам’яті, доктора історичних наук, професора (за згодою);
Венгеля Г. О. – директора Державного центру збереження документів
НАФ;
Чайковського А. С. – заступника директора Національного науководослідного інституту українознавства та всесвітньої історії, доктора історичних
наук, професора (за згодою).
3. Керівникам архівних установ забезпечити дотримання вимог до видань,
що подаються на розгляд Науково-видавничої ради Укрдержархіву:
1) до розгляду Науково-видавничою радою Укрдержархіву приймаються
роздруковані оригінал-макети (рукописи) збірників архівних документів,
путівників, довідників, каталогів, описів та іншої довідково-інформаційної
літератури про склад і зміст Національного архівного фонду, документальних
публікацій, монографій, видань, що продовжуються, а також іншої наукової,

2

науково-популярної,
навчальної,
довідкової
рекламно-інформаційної
літератури, виконані в плановому або ініціативному порядку;
2) диск з файлом видання;
3) видання подаються щокварталу, до 20 числа завершення кожного
кварталу разом з такими документами:
витягом з протоколу засідання науково-дорадчого органу архівної
установи про розгляд видання та рекомендацію його до друку;
рецензією на видання;
листом-клопотанням від керівництва архівної установи.
За необхідності на засідання Науково-видавничої ради Укрдержархіву
відряджається відповідальний за підготовку видання працівник архівної
установи.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
Голови Державної архівної служби Вороніна В. М.
Голова Державної служби

О. П. Гінзбург

перший заступник Голови Державної архівної служби

В. М. Воронін

заступник директора департаменту–начальник
відділу міжнародного співробітництва
департаменту організації архівної справи

Ю. А. Прилепішева

завідувач сектору нормативно-правового забезпечення

О. І. Швець

