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ПРОГРАМА
заходів 28–29 лютого 2012 року
за участю керівників державних архівних
установ України,
регіональних центрів СФД

КИЇВ

27 лютого – понеділок
Заїзд учасників заходів, поселення, одержання матеріалів
(вул. Солом’янська, 24)
28 лютого – вівторок
9.30 – 10.00 – реєстрація, (м. Київ, вул. Грушевського, 5, конференц-зал
Верховної Ради України)
10.00 – 10.20 – відкриття розширеного засідання колегії Державної
архівної служби України за участі Комітету Верховної Ради України з
питань культури і духовності, присвяченого обговоренню підсумків
роботи архівних установ та установ системи СФД у 2011 році та їх
завдань на 2012 рік. Представлення осіб, запрошених для участі у
засіданні колегії, новопризначених директорів державних архівних
установ, регіональних центрів СФД.
10.20 – 10.30 – виступ Міністра юстиції України Лавриновича О. В.
10.30 – 11.10 – доповідь Голови Укрдержархіву Гінзбург О. П.
11.10 – 11.20 – виступ Голови Комітету Верховної Ради України з
питань культури і духовності Яворівського В.О.
11.20 – 13.00 – обговорення доповіді (регламент до 10 хвилин).
До обговорення доповіді запрошуються:
Музичук О. В.
Клименко Т. А.
Воробей Р. Б.
Гриник І. І.
Ус О. М.
Берковський В.Г.
Нікіфоров Ю. П.
Труфанов М. І.

–
–
–
–
–
–
–
–

заступник Голови Укрдержархіву
директор Держархіву Черкаської області
директор Держархіву Чернігівської області
директор Держархіву Івано-Франківської області
директор ЦДЕА України
директор ЦДАЗУ
директор Західного регіонального центру СФД
директор Північно-східного регіонального
центру СФД

13.00 – 14.00 – обід.
14.00 – 14.15 – вручення відзнак Укрдержархіву.
14.15 – 15.30 – продовження засідання колегії у приміщенні Верховної
Ради України, завершення обговорення доповіді,
відповіді на запитання, прийняття рішення колегії.
15.40 – 17.30 – переїзд до Національного історико-культурного
заповідника Києво-Печерська лавра, екскурсія по
заповіднику.
Відвідування
музею
історичних
коштовностей України.

18.00 – переїзд до приміщення ЦДАГО України, перегляд відеофільму,
вечеря, повернення до готелю.
29 лютого – середа
10.00 – 10.15

–

ранкова кава.

10.15 – 10.30

–

підписання Угоди між Укрдержархівом та ЦК
профспілки працівників державних установ
України на 2012 – 2017 роки.

10.30 – 10.45

–

аналіз результатів рейтингового оцінювання
ефективності діяльності місцевих державних
архівів
заступник директора департаменту-начальник
відділу організаційно-аналітичної роботи та
міжрегіонального співробітництва Богунова Н. К.

10.45 – 11.00

–

питання організації співпраці з Національним
інститутом
стратегічних
досліджень
при
Президентові України
секретар робочої групи з питань оцінки стану
збереження національних культурних цінностей
Кобцев К.Л.

11.00 - 11.15

–

Техніко-технологічні аспекти створення СФД
архівних установ
директор
Науково-дослідного,
проектноконструкторського та технологічного інституту
мікрографії Приходько В. М.

11.15 – 12.45

–

13.00 – 14.00
з 14.00

–

виробничі наради, консультації керівників
структурних підрозділів Укрдержархіву
Обід.
від’їзд учасників колегії.

–

