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Про введення в дію рішення дирекції 
УНДІАСД від 02.07.2015 № 3/2 «Про стан 
видання наукових щорічників “Студії з 
архівної справи та документознавства” і 
“Пам’ятки”» 

 
 

Відповідно до п. 2.3 Положення про дирекцію Українського науково-
дослідного інституту архівної справи та документознавства (УНДІАСД), 
затвердженого наказом УНДІАСД від 10 січня 2012 р. № 04 

НАКАЗУЮ: 
1. Ввести в дію рішення дирекції УНДІАСД від 02.07.2015 № 3/2 «Про 

стан видання наукових щорічників “Студії з архівної справи та 
документознавства” і “Пам’ятки”». 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
 

Директор інституту       О. Я. Гаранін 
 
 
 
 
 
 
 



УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 

 
РІШЕННЯ ДИРЕКЦІЇ 

 
 

02.07.2015 Київ № 3/2 
 
 
Про стан видання наукових  
щорічників “Студії з архівної справи  
та документознавства” і “Пам’ятки” 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 

М. В. Горбатюка «Про стан видання наукових щорічників “Студії з архівної 
справи та документознавства” і “Пам’ятки”», дирекція зазначає, що зазначені 
щорічники регулярно виходили до 2013 р. У 2014 р. видання чергових томів 
щорічників здійснено не було у зв’язку із відсутністю коштів у кошторисі 
інституту на їх публікацію, а також з огляду на вимоги Рахункової палати 
України зробити ці видання самоокупними (с. 37–39 Акту перевірки 
ефективності використання коштів державного бюджету, виділених 
Українському науково-дослідному інституту архівної справи та 
документознавства на виконання прикладних розробок № 05-10/03-31 від 
31.10.2014). 

З метою забезпечення регулярного видання щорічників УНДІАСД 
дирекція вирішила: 

2.1. Інформацію М. В. Горбатюка «Про стан видання наукових 
щорічників “Студії з архівної справи та документознавства” і “Пам’ятки”» 
взяти до відома. 

2.2. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 28 липня 
2003 р. № 1180 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 
надаватися бюджетними науковими установами» встановити плату за 
публікацію у збірниках інституту. 

2.3. Головному бухгалтеру УНДІАСД В. В. Поліщук у місячний термін 
зробити розрахунок кошторисної вартості публікації 1 сторінки у щорічниках 
“Студії з архівної справи та документознавства” і “Пам’ятки”. 

2.4. З метою заохочення до публікації у щорічниках УНДІАСД 
докторів наук і співробітників архівних установ встановити для них вартість 
публікації 1 сторінки тексту статті у розмірі 50%. 

 
 

Голова дирекції, 
директор УНДІАСД       О. Я. Гаранін 

 
 

Секретар дирекції        Л. В. Андрієвська 


