
  
Програма наради – семінару 

 «Робота з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на
архівне зберігання»

Місце проведення Зелена  зала ЦДАМЛМ України

Дата  проведення 14 грудня 2017 року 
Час проведення 14.00 – 18.00
Учасники

Представники  Державної архівної служби України,
Центрального  державного  електронного  архіву
України, Українського  науково-дослідного  інституту
архівної  справи  та  документознавства,   директор
ЦДАМЛМ України,  заступник директора –  головний
зберігач  фондів,  начальники  відділів,  працівники
ЦДАМЛМ  України,  представники  установ  та
організацій  джерел  формування  НАФ  ЦДАМЛМ
України 

13.45 – 14.00 Реєстрація учасників 

14.00 – 14.10 Відкриття наради – семінару:
Малярчук  Тамара  Миколаївна,  заступник  директора  –
головний зберігання фондів ЦДАМЛМ України

14.10 – 14.25 Про  стан  збереженості  та  впорядкування  документів
Національного архівного фонду в установах та організаціях
джерелах формування ЦДАМЛМ України 
Малярчук  Тамара  Миколаївна,  заступник  директора  –
головний зберігання фондів ЦДАМЛМ України 

14.25 – 14.30 Обговорення та відповіді на питання

14.30 – 15.00 Проведення  експертизи  цінності  документів  на  паперовій
основі 
Кузнєцова  Марина  Ігорівна,  начальник  відділу

формування Національного архівного фонду  Департамент
діловодства,  формування,  зберігання  та  обліку
документів Національного архівного фонду та науково-
методологічного забезпечення 
Державної архівної служби України

15.00 – 15.10 Обговорення та відповіді на питання

15.10 – 15.45   Впровадження  Порядку роботи  з  електронними  документами  у
діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання

Ковтанюк  Юрій  Славович,  директор  Центрального
державного електронного архіву України 

15.45 – 15.55 Обговорення та відповіді на питання
15.55 – 16.15 Науково – методичне  забезпечення установ та організацій з



архівної справи та документознавства
Гаранін  Олександр  Якович,  директор   Українського
науково-дослідного   інституту  архівної  справи  та

документознавства.
16.15-16.20 Обговорення та відповіді на питання

16.20 – 16.50 Оглядова екскурсія по ЦДАМЛМ України

Снєжкова  Тетяна  Миколаївна –  начальник  відділу
забезпечення збереження документів,
Клімович  Наталя  Миколаївна –  завідувачка  сектора
виставкової та просвітньої роботи
Мойсик  Марія  Несторівна  -  працівник  відділу
використання інформації документів.  
 

17.00 – 18.00 Презентація видання «Дивлюсь я на небо та думку гадаю» в
перекладах  мовами  світу»  з  нагоди  200  –  річчя  Михайла
Петренка 
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