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Н. К. Богунова*

Зустріч колективу Науково-дослідного інституту
мікрографії з Головою Державної архівної
служби України О. П. Гінзбург
17 червня 2013 року під час робочої поїздки до м. Харкова відбулася зустріч Голови Державної архівної служби О. П. Гінзбург з колективом науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії. Обговорено завдання та пріоритетні напрями
діяльності уряду з реалізації державної політики у сфері створення та
забезпечення функціонування державної системи страхового фонду документації, стану соціально-економічного розвитку міста.
У зустрічі взяв участь Харківський міський голова Г. А. Кернес. У
своєму виступі він підкреслив важливість підтримки науково-дослідних установ міською радою та обласною адміністраціями, наголосив на
виконаних у Фрунзенському р-ні м. Харкова загальноміських заходів
та побажав успіхів у роботі НДІ мікрографії.
Також трудовому колективу НДІ мікрографії було представлено
нового директора, кандидата технічних наук Сергія Михайловича Бобрицького.
Крім того, О. П. Гінзбург провела виробничу нараду в приміщенні
Центрального державного науково-технічного архіву, на якій розглядалися першочергові завдання та проблемні питання із забезпечення
збереженості документів НАФ в ЦДНТА України. На нараді обговорювалися можливі заходи, спрямовані на виконання доручення Президента України від 28 лютого 2013 р. № 1-1/484, протокольного доручення
наради у Віце-прем’єр-міністра України від 27.06.2013 № 26156/0/1-13
щодо надання архівним установам, які розміщуються у культових будівлях, інших приміщень, зокрема, будівель колишніх військових містечок.

* Богунова Надія Костянтинівна – заступник директора департаментуначальник відділу організаційно-аналітичної роботи та міжрегіонального
співробітництва департаменту організації архівної роботи Украдержархіву.
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Харківський міський голова Г. А. Кернес, Голова Державної архівної служби
України О. П. Гінзбург, заступник директора НДІ мікрографії з наукової роботи
І. М. Кривулькін (зліва направо). Під час зустрічі з колективом інституту.

У тісній співпраці з міською радою та обласною держадміністрацією було досягнуто домовленості щодо сприяння Державній архівній
службі у невідкладному вирішенні питання передачі зі сфери управління Міністерства оборони до сфери управління Державної архівної
служби України будівлі № 47 військового містечка по вул. Володарського, 46 у м. Харкові для розміщення ЦДНТА України.

