ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держкомархіву
О. П. Гінзбург
10.02.2010 р.

ПРОГРАМА
заходів 25–26 лютого 2010 року
за участю керівників державних архівних
установ України

КИЇВ.

25 лютого – четвер
Заїзд учасників заходів, поселення.
10.30 – 11.00 – реєстрація, одержання матеріалів
(вул. Солом'янська, 24, конференц-зал, III поверх комплексу споруд ЦДА)
11.00 – 11.20 – відкриття розширеного засідання колегії Держкомархіву, присвяченого обговоренню підсумків роботи
архівних установ у 2009 році та їх завдань на 2010 рік.
Представлення осіб, запрошених для участі у засіданні
колегії, новопризначених директорів державних архівів
Вручення професійних відзнак, дипломів лауреатів
премії ім. В.Веретеннікова
11.20 – 12.10 – доповідь Голови Держкомархіву О. П. Гінзбург
12.10 – 13.00 – обговорення доповіді. (Регламент до 10 хвилин)
До обговорення доповіді запрошуються:
Матяш І. Б.
Топішко Н. О.
Кісіль І. М.
Тедєєв О. С.
Кушнір З. В.
Білоус Г. П.
Буценко Н. Д.

–
–
–
–
–
–
–

перший заст. Голови Держкомархіву
директор ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного
директор ЦДІАК України
директор Держархіву Запорізької обл.
заст. директора Держархіву в АРК
директор Держархіву Полтавської обл.
директор Держархіву Донецької обл.

13.00 – 14.00 – обід
14.00 – 16.00 – завершення обговорення доповіді, відповіді на запитання
16.00 – 16.10 – обговорення проекту рішення колегії, прийняття
рішення колегії
17.00 – від’їзд учасників колегії до архівно-музейного комплексу
“Літературно-мистецькі Плюти”
Огляд художньо-документальних виставок, присвячених 105 річчю з
дня народження В. Василевської та творчості М. Чабанівського, А.
Малишка, О. Дяченка
Концерт, вечеря

26 лютого – п’ятниця
10.00 – 10.15

–

ранкова кава.

10.15 – 11.00

–

основні завдання державних архівів у сфері
забезпечення збереженості документів НАФ у
2010 році
заст. Голови Держкомархіву Музичук О.В.

11.00 – 11.15

–

аналіз результатів рейтингового оцінювання
ефективності діяльності місцевих державних
архівів
в.о. начальника управління організаційноаналітичного,
правового
та
кадрового
забезпечення Держкомархіву Богунова Н. К.

11.15 – 12.15

–

семінар з питань інформаційного наповнення
електронної бази даних «Український мартиролог
ХХ ст.»
заступник начальника управління-начальник
відділу інформаційних технологій Забенько Ю. І.

13.00 – 14.00

–

обід

з 14.00

–

від’їзд учасників колегії

