ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ

07.12.2009

№

153-к

Про відзначення до Дня
працівників архівних установ
У зв’язку з відзначенням Дня працівників архівних установ
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити Почесною Грамотою Державного комітету архівів
України:
за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток архівної
справи та з нагоди Дня працівників архівних установ:
Андрієвську
Ларису Вікторівну

-

вченого секретаря Українського науководослідного інституту архівної справи та
документознавства;

Багнюк
Марію Григорівну

-

заступника директора
Волинської області;

Білоконь
Тетяну Ігорівну

-

начальника
архіву
Вінницькій області;

Білокур
Наталію Миколаївну

-

провідного спеціаліста відділу інформації та
використання документів Державного архіву
Івано-Франківської області;

Благочесту
Наталію Володимирівну

-

начальника архіву
Полтавській області;

ГУМВС

України

у

Богданевича
Віктора Івановича

-

начальника
архіву
УМВС
Автономній Республіці Крим;

України

в

Бондаренко
Ларису Миколаївну

-

головного спеціаліста відділу бухгалтерського
обліку
та
господарського
забезпечення
Державного архіву Полтавської області;

Бугайченка
Івана Миколайовича

-

начальника архівного відділу Олександрійської
міської ради Кіровоградської області;

Васькув
Аліцію Іванівну

-

архівіста І категорії відділу забезпечення
зберігання документів №1 Державного архіву
Львівської області;

Державного
УМВС

архіву

України

у

Власенко
Тетяну Олександрівну

-

начальника архівного відділу Коростишівської
райдержадміністрації Житомирської області;

Гаврилюк
Любов Володимирівну

-

начальника архівного відділу Хмільницької
райдержадміністрації Вінницької області;

Голяк
Ольгу Іванівну

-

головного спеціаліста відділу координації
архівної справи в області, організаційноаналітичної та кадрової роботи Державного
архіву Полтавської області;

Горлову
Аллу Григорівну

-

начальника архіву
Запорізькій області;

Гришину
Людмилу Сергіївну

-

начальника архівного відділу Розівської
райдержадміністрації Запорізької області;

Грушу
Тамару Миколаївну

-

завідувача відділу реставрації і оправлення
документів Державного центру збереження
документів НАФ;

Дідківську
Вікторію Андріївну

-

головного спеціаліста відділу інформації та
використання документів Державного архіву
Житомирської області;

Дмитерко
Ірину Ярославівну

-

начальника архівного відділу Богородчанської
райдержадміністрації
Івано-Франківської
області;

Дудяк
Ірину Вікторівну

-

провідного спеціаліста відділу інформації та
використання документів Державного архіву
Полтавської області;

Жук
Олену Климівну

-

начальника відділу зберігання, обліку та
довідкового апарату Державного архіву
Кіровоградської області;

Зінченко
Аллу Андріївну

-

начальника відділу бухгалтерського обліку та
господарського
забезпечення
Державного
архіву Полтавської області;

Іванців
Орисю Миколаївну

-

начальника архівного відділу Рогатинської
райдержадміністрації
Івано-Франківської
області;

Корбут
Марію Василівну

-

начальника архівного відділу Коломийської
міської ради Івано-Франківської області;

Козаченко
Валентину Михайлівну

-

провідного реставратора архівних документів
відділу
консерваційно-реставраційного
оброблення документів Державного центру
збереження документів НАФ;

Кордіяку
Галину Олімпівну

-

начальника відділу обліку та довідкового
апарату Державного архіву Львівської області;

Краснокутську
Катерину Андріївну

-

начальника архівного відділу Кременчуцької
райдержадміністрації Полтавської області;

Кривицького
Володимира Валер'яновича

начальника архівного відділу Нововолинської
міської ради Волинської області;

ГУМВС

України

у

Кулешова
Сергія Георгійовича

-

завідувача відділу Українського науководослідного інституту архівної справи та
документознавства;

Малишеву
Ярославу Миколаївну

-

начальника відділу інформації та використання
документів
Державного
архіву
ІваноФранківської області;

Меленчук
Надію Романівну

-

головного спеціаліста відділу формування
НАФ та діловодства Державного архіву
Рівненської області;

Мирошниченко
Наталію Борисівну

-

заступника начальника відділу організації та
координації архівної справи Державного архіву
Харківської області;

Михайлову
Наталію Олексіївну

-

завідувача відділу організації впорядкування
документів Центрального державного архіву
вищих органів влади та управління України;

Михальчишину
Людмилу Сидорівну

-

начальника архівного відділу Апостолівської
райдержадміністрації
Дніпропетровської
області;

Назаренко
Тетяну Віталіївну

-

начальника відділу інформаційних технологій
Центрального
державного
архіву-музею
літератури і мистецтва України;

Нецьку
Людмилу Миколаївну

-

начальника
відділу
обліку,
науководовідкового
апарату,
інформації
та
забезпечення роботи дослідників Галузевого
державного архіву Міністерства оборони
України;

Новікову
Людмилу Михайлівну

-

заступника начальника відділу зберігання,
обліку та довідкового апарату Державного
архіву Дніпропетровської області;

Олара
Драгоша Георгійовича

-

начальника відділу забезпечення збереженості
документів Державного архіву Чернівецької
області;

Олексієнко
Світлану Дмитрівну

-

старшого зберігача фондів відділу зберігання,
обліку та довідкового апарату Державного
архіву Вінницької області;

Олійник
Валентину Григорівну

-

начальника архівного відділу Тальнівської
райдержадміністрації Черкаської області;

Осадчу
Людмилу Іванівну

-

начальника архівного відділу Таращанської
райдержадміністрації Київської області;

Павлюк
Інну Іванівну

-

старшого зберігача фондів відділу зберігання,
обліку та довідкового апарату Державного
архіву Дніпропетровської області;

Панченко
Людмилу Іванівну

-

спеціаліста І категорії — архіваріуса Трудового
архіву
Новгородківського
району
Кіровоградської області;

Перова
Михайла Яковича

-

завідувача лабораторії мікрофільмування та
реставрації документів Державного архіву
Хмельницької області;

Покотило
Ольгу Анатоліївну

-

начальника відділу організаційно-фінансового
забезпечення
Державного
архіву
Кіровоградської області;

Попову
Калерію Володимирівну

-

начальника відділу зберігання, обліку та
довідкового апарату Державного архіву
Дніпропетровської області;

Ринжук
Галину Степанівну

-

начальника відділу обліку та довідкового
апарату Державного архіву Чернівецької
області;

Роздобудько
Людмилу Іванівну

-

начальника архівного відділу Кам'янської
райдержадміністрації Черкаської області;

Сбітнєву
Світлану Миколаївну

-

завідувача відділу інформаційних технологій
Державного центру збереження документів
НАФ;

Семчук
Розу Мансурівну

-

головного спеціаліста відділу міжнародного
співробітництва та використання інформації
Держкомархіву;

Соловйову
Тетяну Василівну

-

начальника відділу формування НАФ та
діловодства Державного архіву Полтавської
області;

Солодовник
Ларису Миколаївну

-

головного спеціаліста сектора організації
апараті
діловодства
в
центральному
Держкомархіву;

Стефанишин
Дануте Альфонсасівну

-

заступника директора Державного
Івано-Франківської області;

Третякову
Людмилу Іванівну

-

завідувача
сектора
комплектування
та
діловодства Центрального державного архівумузею літератури і мистецтва України;

Трусова
Рема Семеновича

-

провідного інженера відділу “Літературномистецькі Плюти” Центрального державного
архіву-музею літератури і мистецтва України;

Тумарець
Юлію Володимирівну

-

провідного спеціаліста Державного архіву
Міністерства внутрішніх справ України;

Тутову
Надію Олексіївну

-

начальника архівного відділу Артемівської
райдержадміністрації Донецької області;

Федорову
Людмилу Миколаївну

-

старшого
наукового
співробітника
Українського науково-дослідного інституту
архівної справи та документознавства;

Франц
Тетяну Миколаївну

-

начальника відділу формування НАФ та
діловодства Державного архіву Житомирської
області;

Хілобок
Валентину Михайлівну

-

начальника відділу використання інформації
документів Державного архіву Черкаської
області;

Хіль
Наталію Михайлівну

-

підполковника
внутрішньої
служби,
начальника
секретної
частини
відділу
документаційного забезпечення, режимно-

архіву

секретної роботи та архівної справи управління
Державного департаменту України з питань
виконання покарань у Луганській області;
Чегут
Галину Іванівну

-

начальника архівного відділу Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області;

Шевчук
Дарію Михайлівну

-

реставратора
документів
лабораторії
мікрофільмування та реставрації документів
Центрального державного історичного архіву
України, м. Львів;

Широбокову
Людмилу Іванівну

-

першого заступника директора Державного
архіву Донецької області;

Штелю
Магдалину Павлівну

-

заступника директора
Закарпатської області;

Яковишену
Любов Василівну

-

начальника архівного відділу Жмеринської
райдержадміністрації Вінницької області;

Державного

архіву

за сумлінну працю, особистий внесок у розвиток архівної справи та з
нагоди Дня працівників архівних установ:
Буряк
Тетяну Євгенівну

-

провідного спеціаліста фінансово-економічного
відділу
Центрального
державного
кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного;

Гайдучик
Тетяну Георгіївну

-

провідного реставратора архівних документів
Державного центру збереження документів
НАФ;

Губську
Ольгу Миколаївну

-

начальника архівного відділу Кіровоградської
райдержадміністрації Кіровоградської області;

Данилюк
Ірину Петрівну

-

завідувача
сектора
організаційно-кадрової
роботи
Центрального
державного
кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного;

Доліновського
Володимира Івановича

-

Коваль
Валерію Миколаївну

-

зберігача
фондів
відділу
давніх
актів
Центрального державного історичного архіву
України, м. Львів;
головного спеціаліста відділу обліку та
архіву
довідкового
апарату
Державного
Львівської області;

Лошук
Наталію Іванівну

-

начальника архівного відділу Золотоніської
райдержадміністрації Черкаської області;

Макарову
Тетяну Олександрівну

-

головного спеціаліста відділу використання
інформації
документів
Центрального
державного
кінофотофоноархіву
України
ім. Г. С. Пшеничного;

Невмержицьку
Ніну Петрівну

-

начальника відділу забезпечення збереженості
та обліку документів Центрального державного
кінофотофоноархіву
України
ім. Г. С. Пшеничного;

Нестерчука
Дмитра Васильовича

-

головного спеціаліста відділу використання
інформації
документів
Центрального
державного
архіву-музею
літератури
і

мистецтва України;
Познякова
Андрія Антоновича

-

директора Тарутинської районної комунальної
установи “Трудовий архів” Одеської області;

Полухіну
Марину Петрівну

-

провідного спеціаліста Державного архіву
Міністерства внутрішніх справ України;

Пугасей
Ганну Яківну

-

начальника архівного відділу Кременчуцької
міської ради Полтавської області;

Пшенишнюка
Ігоря Васильовича

-

заступника начальника Галузевого державного
архіву Служби зовнішньої розвідки України;

Стешину
Тетяну Миколаївну

-

завідувача
відділу
відомчих
архівів,
комплектування
та
експертизи
цінності
документів Державного архіву Полтавської
області;

Телішевську
Тетяну Стефанівну

-

головного спеціаліста відділу використання
інформації документів Державного архіву
Львівської області;

Шевчугу
Марину Юріївну

-

начальника архівного відділу Хорольської
райдержадміністрації Полтавської області;

Шишку
Любов Григорівну

-

завідувача Трудового архіву
району Кіровоградської області;

Ямборську
Валентину
Володимирівну

-

начальника архівного відділу Черкаської
райдержадміністрації Черкаської області;

Петрівського

за успішну реалізацію державної політики у сфері архівної справи та
діловодства, вагомий внесок працівників архіву у збереження національної
історико-культурної спадщини, та з нагоди Дня працівників архівних установ,
90-річчя створення першої архівної установи на Черкащині:
− колектив Державного архіву Черкаської області;
за успішну реалізацію державної політики у сфері архівної справи та
діловодства, вагомий внесок працівників у збереження національної історикокультурної спадщини та з нагоди Дня працівників архівних установ:
- колектив архівного відділу Ірпінської міської ради Київської області;
за вагомий внесок у організацію та проведення наради-семінару для
керівників архівних установ України та з нагоди Дня працівників архівних
установ:
Глухова
Миколу Володимировича
Онищенка
Володимира Вікторовича

міського голову м. Кременчук Полтавської області;
першого заступника міського голови м. Кременчук
Полтавської області;

2. Оголосити Подяку Державного комітету архівів України:
за багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових
обов‘язків, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників архівних установ
Бабкіній
- головному спеціалісту відділу давніх актів
Вікторії Леонідівні
Центрального державного історичного архіву
України, м. Київ;
Безхлібній
- провідному спеціалісту відділу давніх актів
Олександрі Іванівні
Центрального державного історичного архіву
України, м. Київ;
Будз
- начальнику
архівного
відділу
Косівської
Наталії Іллівні
райдержадміністрації Івано-Франківської області;
Вароді
Лідії Володимирівні

-

Гайовій
Оксані Василівні

-

завідувачу сектора організації діловодства та
контролю Державного архіву Закарпатської
області;
завідувачу сектора релігієзнавства відділу
використання
інформації
документів
Центрального державного історичного архіву
України, м. Львів;

Горошко
Анжелі Василівні

-

начальнику відділу зберігання Державного архіву
Івано-Франкіської області;

Готліб
Володимирі Еразимівні

-

начальнику
архівного
відділу
Долинської
райдержадміністрації Івано-Франківської області;

Дручинській
Ірині Володимирівні

-

начальнику архівного відділу Богодухівської
райдержадміністрації Харківської області;

Ємець
Ірині Іванівні

-

начальнику архівного відділу Немирівської
райдержадміністрації Вінницької області;

Каширіній
Тетяні Вікторівні

-

начальнику архівного відділу
міської ради Донецької області;

Кудрявцевій
Марині Георгіївні

-

начальнику архівного відділу Першотравневої
райдержадміністрації Донецької області;

П'янковій
Тетяні Юріївні

-

провідному спеціалісту відділу інформації та
використання документів Державного архіву
Хмельницької області;

Пархомюк
Ірині Іванівні

-

бухгалтеру І категорії відділу фінансовоекономічної та організаційно-кадрової роботи
Державного архіву Житомирської області;

Собко
Ірині Петрівні

-

головному спеціалісту відділу інформаційних
технологій Держкомархіву;

Сосновській
Олені Володимирівні

-

головному
архівісту
відділу
організації
впорядкування
документів
Центрального
державного архіву вищих органів влади та
управління України;

Халітовій

-

головному

архівісту

Галузевого

Дзержинської

державного

Оксані Михайлівні

архіву Міністерства оборони України;

Ходзіцькій
Світлані Володимирівні

-

начальнику
архівного відділу
Оратівської
райдержадміністрації Вінницької області;

Цуркан
Любові Валентинівні

-

старшому
інспектору
Державного
Міністерства внутрішніх справ України;

Юськовій
Світлані Григорівні

-

провідному реставратору фільмокопій відділу
створення
страхового
фонду
документів
Державного центру збереження документів НАФ;

архіву

за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов‘язків, високий
професіоналізм та з нагоди Дня працівників архівних установ
Бенті
Юлії Валентинівні

-

провідному спеціалісту відділу довідкового
апарату та обліку документів Центрального
державного архіву-музею літератури і мистецтва
України;

Бульбонюку
Ярославу Миколайовичу

головному спеціалісту сектора використання
інформації Центрального державного історичного
архіву України, м. Київ;

Варвінець
Ірині Василівні

-

головному спеціалісту фінансово-економічного
відділу Держкомархіву;

Гур'євій
Аллі Степанівні

-

головному спеціалісту фінансово-економічного
відділу Держкомархіву;

Даниленко
Тетяні Володимирівні

-

головному спеціалісту відділу міжнародного
співробітництва та використання інформації
Держкомархіву;

Дубовику
Сергію Олександровичу

-

науковому співробітнику відділу використання
інформації документів Центрального державного
архіву-музею літератури і мистецтва України;

Захарчуку
Володимиру Ігнатовичу

-

провідному науковому співробітнику сектора
використання
інформації
Центрального
державного історичного архіву України, м. Київ;

Іващенко
Валентині Миколаївні

-

головному спеціалісту Галузевого державного
архіву Служби зовнішньої розвідки України;

Кусь
Таїсії Іванівні

-

начальнику
архівного
відділу
Лугинської
райдержадміністрації Житомирської області;

Кучерявому
Юрію Ростиславовичу

-

головному спеціалісту відділу формування НАФ
та діловодства Центрального державного архіву
зарубіжної україніки;

Малюк
Ганні Володимирівні

-

головному спеціалісту відділу правового та
кадрового забезпечення Держкомархіву;

Мельниченко
Олені Василівні

-

головному
спеціалісту
організаційноаналітичного відділу Держкомархіву;

Михайлику
Олексію Миколайовичу

-

інженеру 1-ої категорії з охорони праці Дирекції з
експлуатації комплексу споруд центральних
державних архівних установ України;

Оліферу
Михайлу Миколайовичу

столяру Дирекції з експлуатації комплексу споруд
центральних державних архівних установ
України;

Панченко
Наталії Григорівні

-

завідувачу сектора зберігання
фотодокументів
Центрального
кінофотофоноархіву
ім. Г. С. Пшеничного;

Петровій
Аллі Петрівні

-

головному спеціалісту фінансово-економічного
відділу
Центрального
державного
архіву
зарубіжної україніки;

Романович
Світлані Володимирівні

-

головному спеціалісту відділу міжнародного
співробітництва та використання інформації
Держкомархіву;

Романчук
Ніні Вікторівні

-

завідувачу сектора кадрової та режимносекретної роботи Центрального державного
електронного архіву України;

Северенчуку
Сергію Олександровичу

-

провідному економісту фінансово-економічного
відділу Центрального державного електронного
архіву України;

Співак
Олесі Олександрівні

-

головному бухгалтеру Державної
архівної бібліотеки, м. Київ;

Тихенку
Володимиру
Олександровичу

-

начальнику відділу формування НАФ та
діловодства Центрального державного архіву
зарубіжної україніки;

Чернезі
Володимиру Івановичу

-

головному
спеціалісту
сектора
секретної
та
мобілізаційної
Держкомархіву;

Шумин
Наталії Володимирівні

-

провідному спеціалісту відділу забезпечення
збереженості
документів
Центрального
державного історичного архіву України, м. Львів;

та обліку
державного
України

наукової

режимнороботи

3. Вручити Вітальний лист Державного комітету архівів України:
за багаторічну сумлінну працю, відповідальне ставлення до виконання
службових обов'язків та з нагоди Дня працівників архівних установ:
Груник
Олені Іванівні

-

реставратору
документів
лабораторії
мікрофільмування та реставрації документів
Центрального державного історичного архіву
України, м. Львів;

Костенко
Інні Олексіївні

-

Кравчук
Наталії Григорівні

-

Мороз
Тетяні Йосипівні

-

провідному спеціалісту сектора інформаційних
технологій Державного архіву Волинської
області;
архівісту І категорії сектора організації і
координації архівної справи Державного архіву
Житомирської області;
архівісту І категорії архівного відділу
Коростенської
райдержадміністрації

Житомирської області;
начальнику архівного відділу Борівської
райдержадміністрації Харківської області;

Ніконовій
Наталії Михайлівні

-

Церковніковій
Тамарі Григорівні

-

начальнику відділу збереження, обліку та
довідкового
апарату
Державного
архіву
Донецької області;

Чорній
Олександрі
Володимирівні

-

завідувачу
сектора
науково-технічного
опрацювання фондів Центрального державного
історичного архіву України, м. Львів;

за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди
Дня працівників архівних установ:
Погорєловій
Тамарі Володимирівні

-

прибиральниці
виробничих
приміщень
Центрального державного історичного архіву
України, м. Київ;

Голова Державного комітету

Головний спеціаліст:
______________________І. В. Добринчук
Начальник відділу правового та
кадрового забезпечення:
______________________О. В. Баранова

О. П. Гінзбург

