
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ 
Державне підприємство 

«Український науково-дослідний і навчальний центр  
проблем стандартизації, сертифікації та якості» 

(ДП «УкрНДНЦ») 
 

НАКАЗ 

 
06  грудня 2016                                    м. Київ                                         № 407 

 
Про внесення змін до керівного складу ТК 144 та  

внесення змін до структури ТК 144 
 

Відповідно  до   Закону   України «Про  стандартизацію» від  05.06.2014 

№ 1315-VII, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р, 

протоколу засідання ТК 144 від 01.11.2016 № 20 

НАКАЗУЮ: 

1. Уповноважити виконувати функції секретаріату ТК 144 «Інформація і 

документація» Державну наукову установу «Український інститут науково-

технічної експертизи та інформації» (УкрІНТЕІ) у зв'язку з реорганізацією 

Українського інституту науково-технічної і економічної інформації. 

2. Звільнити від виконання обов’язків голови ТК 144 Ямчука Анатолія 

Владиславовича.  

3. Призначити головою ТК 144 Чеботарьова Валентина Павловича, 

директора Державної наукової установи  «Український інститут науково-

технічної експертизи та інформації». 

4. Припинити повноваження індивідуального члена ТК 144, 

відповідального секретаря ТК 144, голови підкомітету (далі – ПК) ПК 1 Санченко 

Раїси Олександрівни. 

5. Призначити відповідальним секретарем ТК 144 Земцеву Валентину 

Михайлівну, старшого наукового співробітника УкрІНТЕІ. 



6. Змінити назву ПК 1 з «Інформаційна діяльність, документація та 

видавнича справа» на «Інформаційна діяльність, обмін інформацією у галузі 

культурної спадщини, документація та видавнича справа». 

7. Призначити головою ПК 1 «Інформаційна діяльність, обмін 

інформацією у галузі культурної спадщини, документація та видавнича справа» 

Баркову  Ольгу  Валентинівну,  індивідуального члена ТК 144, заступника голови 

ТК 144. 

8. Закріпити за ПК 1 «Інформаційна діяльність, обмін інформацією у 

галузі культурної спадщини, документація та видавнича справа» сферу діяльності 

та об’єкти стандартизації згідно з додатком. 

9. Закріпити за ПК 2 «Інформаційні технології в створенні та організації 

документації» сферу діяльності та об’єкти стандартизації згідно з додатком. 

10. Змінити назву ПК 3 з «Бібліотечна та архівна справи» на «Архівна 

справа». 

11. Призначити  головою ПК 3 Гараніна  Олександра  Яковича,  

директора Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 

документознавства (УНДІАСД). 

12. Закріпити за ПК 3 «Архівна справа» сферу діяльності та об’єкти 

стандартизації згідно з додатком. 

13. Утворити у складі ТК 144 ПК 4 «Бібліотечна діяльність».  

14. Призначити  головою ПК 4 Василенко Ольгу Миколаївну, директора 

Інституту  бібліотекознавства  Національної  бібліотеки  України  імені                  

В.І. Вернадського (НБУВ). 

15. Закріпити за ПК 4 «Бібліотечна діяльність» сферу діяльності та об’єкт 

стандартизації згідно з додатком. 

16. Припинити повноваження колективного члена ТК 144 Рівненського 

центру науково-технічної і економічної інформації (далі - ЦНТЕІ). 



17. Припинити повноваження колективного члена ТК 144 Черкаського 

ЦНТЕІ. 

18. Припинити повноваження колективного члена ТК 144 Чернігівського 

ЦНТЕІ. 

19. Припинити повноваження колективного члена ТК 144 Житомирського 

ЦНТЕІ.  

20. Припинити повноваження колективного члена ТК 144 Інституту 

проблем реєстрації інформації НАН України. 

21. Припинити повноваження колективного члена ТК 144 Державної 

наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова». 

22. Прийняти  до складу ТК 144 індивідуального  члена ТК 144 Кулешова 

Сергія Георгійовича. 

23. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити 

оприлюднення цього наказу на веб-сайті ДП «УкрНДНЦ». 

24. Начальнику Національного фонду нормативних документів 

забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного 

інформаційного покажчика «Стандарти». 

25. Провідному інженеру адміністративного відділу довести цей наказ до 

відома виконавців. 

26. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником 

підприємства чи особою, яка виконує його обов’язки. 

 

В. о. генерального директора                                                         Д. В. Сазонов 

 

 

 

 



 

 Проект наказу підготовлено: 

Провідний інженер відділу планування,  
        моніторингу та взаємодії з ТК                                               В. В. Хоменко                                                                                                                    

 

Погоджено: 
 

 

Начальник управління національної  
та міжнародної стандартизації  
 

 
               І. С. Шустєва  
 

  
Начальник юридичного відділу                                                                                               
 

                  Ю. С. Козачук 
 
 

Відредаговано: 
 
Провідний редактор видавничо- 
поліграфічного відділу                                                           О.Ю. Рождественська  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
     Додаток до наказу 
     національного органу стандартизації  
     ДП «УкрНДНЦ» 
     від 06 грудня 2016 № 407 
 

  

 

Сфера діяльності  
 

Код та назва об’єкта стандартизації 
згідно з ДК 004:2008 

ПК 1 Інформаційна діяльність, 
обмін інформацією у галузі 
культурної спадщини, 
документація та видавнича справа 

01.140.10 – Письмо та транслітерування 
01.140.20 – Інформатика 
01.140.40 – Видавнича справа  
35.240.30 – Застосування інформаційних 
технологій в інформаційній діяльності, 
документуванні та видавничій справі  
(в частині документування та уніфікації 
інформації, яка належить так званим 
установам пам'яті: бібліотекам, архівам, 
музеям та іншим аналогічним установам 
і зібранням, охоплюючи інформацію 
щодо обліку, зв'язку, обміну, доступу та 
цифрового збереження із застосуванням 
інформаційних систем і технологій) 
 

ПК 2 Інформаційні технології в 
створенні та організації 
документації 
 

35.040 – Набори знаків і кодування 
інформації 
35.240.30 – Застосування інформаційних 
технологій в інформаційній діяльності, 
документуванні та видавничій справі  
(в частині створення та організації 
документації) 

ПК 3 Архівна справа 01.140.20 Інформатика (в частині 
архівної справи) 
01.140.30 Організаційно-розпорядча, 
торговельна та виробнича документація 

ПК 4 Бібліотечна діяльність 01.140.20 Інформатика (в частині 
бібліотечної справи) 

 

 


