ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Державного архіву
Івано-Франківської області
І. І. Гриник
27 грудня 2013 року

ПЛАН
роботи колегії Державного архіву
Івано-Франківської області на 2014 рік
№
з/п

Назва
питання

Термін
розгляду

Відповідальні
за підготовку

1

2

3

4

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

Колегія №1
Про підсумки роботи держархіву
лютий
області та архівних установ
області за 2013 рік та їх завдання
на 2014 рік
Про хід виконання робіт по
підготовці другого тому
Путівника «Державний архів
Івано-Франківської області» Т.2
Про стан фінансової дисципліни в
державному архіві області

Колегія № 2
Про хід виконання рішення колегії березень
Укрдержархіву від 17.09.2013
№10/3 «Про стан усунення
недоліків, виявлених під час
комплексної перевірки у
Держархіві Івано-Франківської
області»

Заступники
директора архіву
Білінчук Д. В.
Нижник Б. Й.
Заступник
начальника відділу
використання
інформації
документів
Соловка Л. М.
Завідувач сектору
бухгалтерського
обліку та
фінансової
звітності-головний
бухгалтер
Козак О. Ф.
Заступники
директора архіву
Білінчук Д. В.
Нижник Б. Й.
Начальники
відділів
Горошко А. В.
Григорак М. В.
Малишева Я. М.
Харук Л. С.

Відмітка
про
виконання
5

2

Про роботу відділу формування
Національного архівного фонду та
діловодства щодо забезпечення
збереженості та якості
упорядкування документів НАФ в
установах, підприємствах,
організаціях джерелах
комплектування держархіву
області
Про проведення комплексної
перевірки діяльності архівного
відділу Коломийської
райдержадміністрації
Про стан дотримання
антикорупційного законодавства в
державному архіві області
Колегія № 3
Про стан охорони праці у
квітень
державному архіві області

Начальник відділу
формування НАФ
та діловодства
Григорак М. В.

3.2.

Про стан роботи з архівними
підрозділами, службами
діловодства, ЕК установ – джерел
комплектування архівного відділу
виконавчого комітету ІваноФранківської міської ради

Начальник
архівного відділу
Івано-Франківської
міської ради
Сливанюк В. Д

3.3.

Про виконання розпорядження
облдержадміністрації від
10.12.2012 № 893 «Про створення
в області мережі трудових
архівів»
Колегія № 4
Про виконання нормативних
травень
документів Укрдержархіву,
облдержадміністрації та стан
виконавської дисципліни в роботі
з документами

Заступник
директора архіву
Білінчук Д. В.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

4.1.

Заступник
директора архіву
Білінчук Д. В.
Заступник
директора архіву
Білінчук Д. В.
Заступник
директораголовний зберігач
фондів
Нижник Б. Й.

Начальник відділу
організаційноаналітичної та
режимно-секретної
роботи
Харук Л. С.
Головний спеціалістюрисконусульт
Романів І. Б.
Провідний науковий
співробітник
Дмитришин Г. М.

3

4.2.

5.1

6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

Про забезпечення взаємодії із
засобами масової інформації та
супровід веб-сайту держархіву
області

Колегія № 5
Про забезпечення пожежної
червень
безпеки в державному архіві
області на літній період 2014 року

Колегія № 6
Про проведення комплексної
липень
перевірки діяльності архівного
відділу Долинської
райдержадміністрації

Заступник
начальника відділу
використання
інформації
документів
Соловка Л. М.

Заступник
директораголовний зберігач
фондів
Нижник Б.Й.
Начальник відділу
матеріальнотехнічного
забезпечення та
обслуговування
приміщень
Веснін В.М.
Заступник
директора архіву
Білінчук Д. В

Про стан виконання завдань,
визначених актами і дорученнями
Президента України, у сфері
державної кадрової політики за І
півріччя 2014 року
Колегія № 7
Про стан готовності архівних
вересень
установ області до опалювального
сезону 2014-2015 років

Головний
спеціаліст з питань
кадрової роботи та
державної служби
Пилипчук Г. Й.

Про виконання завдань
передбачених Програмою
здійснення контролю за
наявністю, станом і рухом
документів НАФ та уточнення
списку справ, що знаходяться у
розшуку

Начальник відділу
забезпечення
збереженості
документів, обліку
та довідкового
апарату
Горошко А. В.

Заступник
директораголовний зберігач
фондів
Нижник Б. Й.

4

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

Колегія № 8
Про хід виконання планових
жовтень
завдань державного архіву області
за 9 місяців 2014 року

Про підсумки роботи архівних
відділів райдержадміністрацій та
міських рад за 9 місяців 2014 року
Про проведення комплексної
перевірки діяльності архівного
відділу Надвірнянської
райдержадміністрації
Колегія № 9
Про проведення планової
листопад
контрольної перевірки діяльності
архівного сектору Городенківської
райдержадміністрації
Про план розвитку архівної
справи в області на 2015 рік

Про стан роботи зі зверненнями
громадян у державному архіві
області

Колегія 10
10.1. Про виконання рішень колегії
грудень
державного архіву області за 2014
рік
10.2. Про виконання плану роботи
колегії за 2014 рік та
затвердження плану роботи
колегії державного архіву області
на 2015 рік
Укладач: секретар колегії
СХВАЛЕНО

Протокол засідання
колегії Державного архіву
Івано-Франківської області
27.12.2013

Начальник відділу
організаційноаналітичної та
режимно-секретної
роботи
Харук Л. С.
Заступник
директора архіву
Білінчук Д. В.
Заступник
директора архіву
Білінчук Д.В.

Заступник
директора архіву
Білінчук Д. В.
Начальник відділу
організаційноаналітичної та
режимно-секретної
роботи
Харук Л.С.
Начальник відділу
використання
інформації
документів
Малишева Я. М.
Головний спеціаліст,
секретар колегії
Пилипчук Г. Й.
Головний спеціаліст,
секретар колегії
Пилипчук Г. Й.

Г. Й. Пилипчук

