
                                                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ  

                                                                                             Директор ЦДАМЛМ   

                                                                                             України 

                                                                                             _________О.В. Чижова 

                                                                      22.11.2019 

 

Програма засідання колегії 

Центрального державного архіву – музею 

літератури і мистецтва України 

(м. Київ, вул. Володимирська -22а) 

 

29 листопада 2019 року – п’ятниця  

 

13.50 – 14.00 – реєстрація 

14.00 – 14.10 – відкриття засідання колегії Центрального державного архіву –     

                          музею літератури і мистецтва України  

14.10 – 16:00 – доповіді, обговорення (регламент до 7 хвилин) 

 

До виступів запрошуються: 

Завідувач сектору  взаємодії з юридичними особами та дорадчими органами 

відділу формування НАФ Третякова Л.І. 

- «Про основні етапи розвитку літератури і мистецтва. Про нові підходи у 

комплектуванні архівної колекції ЦДАМЛМ України» 

Заступник директора – головний зберігач фондів Малярчук Т.М. 

- «Про дотримання Закону України «Про звернення громадян»; 

Завідувач сектору зберігання друкованих видань  відділу забезпечення 

збереженості документів Алєксєєнко О.С. 

-    «Про  забезпечення збереженості друкованих видань у   ЦДАМЛМ 

України»; 

Начальник відділу довідкового апарату документів  Ловчинська О.В.  

 «Про особливості ведення та зберігання баз даних: «Архівні фонди 

ЦДАМЛМ України» та «Архівні фонди України». Перспективи розвитку. 

Завідувач сектору зберігання та обліку музейних предметів Іванцова Н.І. 

«Про результати роботи сектору зберігання та обліку музейних предметів по 

звірці і обліку наявності предметів групи «ордени, медалі, значки», їх 

атрибуції та фото фіксації за  9 місяців 2019 року»  

Завідувач відділу «Літературно - мистецькі Плюти» Подворна Л.С. 

- «Перспективи організації спільних культурно - просвітницьких проектів 

архівно-музейного комплексу «Літературно-мистецькі Плюти»; 

Заступник директора – головний зберігач фондів Малярчук Т.М. 

Головний спеціаліст сектору управління персоналом Скосір Т.М. 

«Про стан дотримання законів України у сфері кадрової політики. Заходи по 

запобіганню корупції» 

 

 



Головний інженер Савченко В.П. 

«Підбиття підсумків роботи у сфері пожежної безпеки у 2019 році та 

визначення основних завдань в зазначений період у 2020 році» 

(у порядку контролю) 

Заступник директора Кирилюк Г.В. 

«Про організацію роботи з охорони праці в ЦДАМЛМ України» (у порядку 

контролю) 

Провідний архівіст сектору зберігання друкованих видань відділу 

забезпечення збереженості документів  Щукіна О.В. 

«Про контроль за виконанням рішень колегії ЦДАМЛМ України» 

 

16:00-16:10 – закриття засідання колегії Центрального державного архіву –     

                        музею літератури і мистецтва України  

 


