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Розширене засідання колегії
Державного комітету архівів України
25–26 лютого 2010 р. відбулося розширене засідання колегії Державного комітету архівів України, участь в якому взяли керівники
Держкомархіву, державних архівів в Автономній Республіці Крим, областей, міст Києва і Севастополя. Перший день було присвячено аналізу діяльності архівних установ у 2009 р. З доповіддю про підсумки
роботи архівних установ України за 2009 рік та завдання на 2010 рік
виступила Голова Державного комітету архівів України О. П. Гінзбург. На засіданні відбулося зацікавлене обговорення доповіді. Внесено пропозиції щодо вдосконалення роботи архівних установ, прийнято
відповідне рішення колегії.
За значний особистий внесок у забезпечення розвитку архівної
справи, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм ди
ректорам держархівів Чернівецької області Д. Д. Жмундуляку та Жи
томирської області І. О. Рафальському вручено нагороди Прем’єрміністра України.

Голова Держкомархіву О. П. Гінзбург вручає диплом лауреата щорічної премії
Держкомархіву України та Спілки архівістів України
ім. В. Веретенникова директору Держархіву Чернігівської області Р. Б. Воробей
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За підготовку бібліогра
фічного довідника “Черни
говские губернаторы и ви
це-губернаторы: личности и
государственно-общественные
деятели” директор Держархіву
Чернігівської області Р. Б. Воробей, начальник відділу використання інформації Н. М. По
летун та головний спеціаліст
цього відділу А. В. Морозова
Нагрудний знак
удостоєні професійних відзнак
“Почесний архівіст України”
та дипломів лауреатів щорічної
премії Держкомархіву України та Спілки архівістів України ім. В. Ве
ретенникова.
Учасників засідання проінформовано про затвердження Положення
про нагрудний знак Державного комітету архівів України “Почесний
архівіст України”, яким будуть нагороджуватися працівники архівних
установ, керівники центральних органів виконавчої влади, державні,
політичні, громадські діячі, науковці, іноземні громадяни за особистий
вагомий внесок у розвиток архівної справи.
Нагрудним знаком № 1 вирішено відзначити багаторічну самовіддану працю в архівній галузі, видатного архівіста О. Г. Мітюкова.
Упродовж другого дня відбулося три тематичні семінари.
Перед присутніми виступила заступник Голови Держкомархіву
О. В. Музичук на тему “Основні завдання державних архівів у сфері
забезпечення збереженості документів НАФ у 2010 році”. З аналізом
результатів рейтингового оцінювання ефективності діяльності місцевих державних архівів учасників засідання ознайомила в.о. начальника
управління організаційно-аналітичного, правового та кадрового забезпечення Держкомархіву Н. К. Богунова, а заступник начальника управління – начальник відділу інформаційних технологій Ю. І. Забенько
провів семінар з питань інформаційного наповнення електронної бази
даних “Український мартиролог ХХ ст.”.
Нижче подаємо звіт про розширене засідання колегії Держком
архіву.

