Д Е РЖ А В Н А А РХ І В Н А СЛ У Ж БА У К РА Ї Н И

НАКАЗ
22.12.2014

Київ

№

157

Про присудження премії імені
Василя Веретенникова

Відповідно до Положення про конкурс наукових праць імені Василя
Веретенникова у галузі архівознавства, археографії і документознавства,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 04 березня 2013 року
№ 370/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2013 року
за № 357/22889, та на підставі рішення Науково-видавничої ради Укрдержархіву
від 19 грудня 2014 року (протокол № 2),
НАКАЗУЮ:
1. Присудити премію імені Василя Веретенникова у номінації
документознавство завідувачу відділу документознавства Українського науководослідного інституту архівної справи та документознавства Кулешову Сергію
Георгійовичу
за
підготовку
навчального
посібника
«Загальне
документознавство».
2. Присудити премію імені Василя Веретенникова у номінації археографія,
архівна евристика заступнику директора Центрального державного науковотехнічного архіву України Балишеву Марату Артуровичу, начальнику відділу
використання інформації документів Центрального державного науковотехнічного архіву України Алєксєєнко Анні Олександрівні, провідному
спеціалісту відділу використання інформації документів Центрального
державного науково-технічного архіву України Дождьовій Ользі Євгенівні за
підготовку довідника «Картографічні матеріали у складі проектної документації
ЦДНТА України».
3. Відзначити дипломами за кращу науково-інформаційну роботу
директора Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва
України Кульчий Олену Валеріївну, заступника директора – головного
зберігача фондів Центрального державного архіву-музею літератури і
мистецтва України Малярчук Тамару Миколаївну, завідувача сектору
просвітньої та виставкової роботи Центрального державного архіву-музею

літератури і мистецтва України Бентю Юлію Валентинівну за підготовку видання «Документальна скарбниця Шевченківських Лауреатів».
4. Керівникам державних архівних установ вжити заходів щодо заохочення
працівників до наукових досліджень у сфері архівознавства, археографії і
документознавства та активніше залучати до участі у конкурсі на здобуття
премії імені Василя Веретенникова архівну та наукову громадськість.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
Голови Кісіля І. М.

Голова

Т. І. Баранова

Перший заступник Голови
____________________________І. М. Кісіль
Директор департаменту організації архівної
роботи
____________________________Т. П. Прись
Заступник директора департаменту –
начальник відділу нормативно-методичного
забезпечення діловодства
________________________О. В. Денисенко
Завідувач сектору
забезпечення

нормативно-правового

____________________________О. І. Швець
Головний спеціаліст відділу організаційноаналітичної роботи та міжрегіонального
співробітництва
_________________________О. Ю. Ткаченко

