
 

 
   

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ  
 

 Н А К А З  

 

14.07.2011               м. Київ № 8 
 
Про чисельність працівників 
центральних державних архівних 
установ 
   
 
 
           У зв’язку з реорганізацією Державного комітету архівів України і 
утворенням Державної архівної служби України, з метою забезпечення 
ефективної діяльності центральних державних архівних установ 
 
 
НАКАЗУЮ: 
 
         1. Затвердити на 2011 рік штатну чисельність працівників центральних 
державних архівних установ у кількості 677 штатних одиниць: 
- Український науково-дослідний інститут архівної справи та 
документознавства — 38 одиниць; 
- Центральний державний архів вищих органів влади та управління України— 
88 одиниць; 
- Центральний державний архів громадських об'єднань України — 50 одиниць; 
- Центральний державний історичний архів України, м. Київ — 61 одиниця; 
- Центральний державний історичний архів України, м. Львів — 73 одиниці; 
- Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С Пшеничного 
— 77 одиниць; 
- Центральний державний науково-технічний архів України — 41 одиниця; 
- Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України — 
79 одиниць; 
- Центральний державний електронний архів України — 29 одиниць; 
- Центральний державний архів зарубіжної україніки — 27 одиниць; 
- Державний центр збереження документів НАФ — 41 одиниця; 
- Державна наукова архівна бібліотека, м. Київ — 11 одиниць; 
Дирекція по експлуатації комплексу споруд центральних державних архівів 
України — 62 одиниці. 
         2. Керівникам ЦДАВО (Маковська Н.В.), ЦДАМЛМ (Скрипка Л.В.), 
ДЦЗД НАФ (Яценюк А.М.) та ДЕКС ЦДАУ (Зенченко Є.М.) до 1 серпня 2011 
року подати структури та штатні розписи на затвердження Голові Державної 
архівної служби України з чисельністю працівників, відповідно до наказу. 



  

3. Вважати такими, що втратили чинність, накази Державного комітету 
архівів України від 14.04.2008 N 71 "Про приведення чисельності працівників 
центральних державних архівних установ у відповідність з нормативом 
чисельності", від 26.09.2008 № 197 «Про внесення змін до наказу від 
14.04.2008 № 71»,  від 15.09.2010 № 141 «Про внесення змін до наказу від 
14.04.2008 № 71 «Про приведення чисельності працівників центральних 
державних архівних установ у відповідність з нормативом чисельності». 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.   
 
 
 
 
В.о. Голови Державної архівної служби                                        В. М. Воронін 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проект наказу підготовлено: 
Головний спеціаліст  
відділу планово-економічної  
діяльності та бюджетної звітності     
______________________Л.С.Малишева                                             
 
                                                                              
Погоджено:
Начальник відділу кадрового  
забезпечення 
_______________________О.В.Баранова 
 
 
Начальник відділу планово-економічної  
діяльності та бюджетної звітності  
_________________________О.О.Тюрін 
 
 
Заступник директора департаменту –  
начальник відділу організаційно- 
аналітичної і правової роботи 
_______________________Н.К.Богунова 


