
 

 

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 НАКАЗ
06.07.2012 Київ № 118

Про скасування деяких наказів 
 Державного комітету архівів
 України 

Відповідно  до  пункту 1  Указу  Президента  України  від  09 грудня 
2010 року  № 1085/2010  “Про  оптимізацію  системи  центральних  органів 
виконавчої влади”

НАКАЗУЮ:

1. Скасувати  накази  Державного  комітету  архівів  України  від  05 червня 
2002 року  № 42  “Про  затвердження  Примірного  положення  про  архівний 
підрозділ підприємства, установи та організації, заснованих на приватній формі 
власності, об'єднання громадян, релігійної організації”, від 30 квітня 2003 року 
№ 65  “Про  затвердження  Примірного  положення  про  архівний  підрозділ 
державної  наукової  установи,  музею  і  бібліотеки”,  від 27     квітня  2007     року   
№     63   “Про внесення змін до Примірного положення про архівний підрозділ 
підприємства,  установи  та  організації,  заснованих  на  приватній  формі 
власності, об'єднання громадян, релігійної організації, затвердженого наказом 
Держкомархіву  України  від  05.06.2002  № 42”,  від  27 квітня  2007 року  № 64 
“Про  внесення  змін  до  Примірного  положення  про  архівний  підрозділ 
державної  наукової  установи,  музею  і  бібліотеки,  затвердженого  наказом 
Держкомархіву України від 30.04.2003 № 65”.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 
Укрдержархіву Музичук О. В.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург

http://www.archives.gov.ua/Law-base/SCAU/index.php?2007-63
http://www.archives.gov.ua/Law-base/SCAU/index.php?2007-63
http://www.archives.gov.ua/Law-base/SCAU/index.php?2007-63
http://www.archives.gov.ua/Law-base/SCAU/index.php?2007-63
http://www.archives.gov.ua/Law-base/SCAU/index.php?2007-63
http://www.archives.gov.ua/Law-base/SCAU/index.php?2007-63


 

 
Начальник  відділу  формування 
Національного архівного фонду

 
                                   М. І. Кузнєцова

Директор  департаменту  діловодства, 
формування,  зберігання та  обліку 
документів   Національного  архівного 
фонду                                   С. В. Сельченкова

В. о. завідувача сектору 
нормативно
-правового забезпечення 

                                О. І. Швець

Заступник Голови Укрдержархіву                                   О. В. Музичук 
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