ЗАТВЕРДЖЕНО
ржавного
ькоi областi

Вiкторiя КРИВИЦЬКА

02l року

роботи колегiТ Щержа

м
з/п

1

2.

J.

Назва пumання,

на 2021 piK

вidповidальнi за
пidzоmовку пumання

розzляdа€mься

Про стан виконання рiчних планiв
(протокольно)

2.

ву Луга HcbKoi областi

I розширене засiдання (сiчень-лютий 202l рок)
Про пiдсумки роботи архiвних установ областi у яна Сiлюкова
2020 роцi та прiоритетнi завдання на 2021 piK
Iрина Решетняк
нач€Lпьники вiддiлiв
Свiтлана Всдiнсева
Про стан роботи щодо контролю за виконанням яна Сiлюкова
рiшень колегii Щержавного apxiBy Луганськоi Iрина Решетняк
областi за2020 piK (протокольно)
начапьники вiддiлiв

flержархiву

1

uцo

вfбiffiхi

та

архiвних установ

роботи
областi

яна Сiлюкова
Iрина Решетняк

II засiдання (березень 2021 року)
Про стан роботлr зi зверненнями громадян та яна Сiлюкова
запитами народних депутатiв Украiни у Олена Сидоренко
Щержавному apxiBi та архiвних установах областi Iрина Решетняк
у 2020 роцi

Про стан виконання Закону Украiни

у

<Про
визначення

2020 роцi та
завдань з реалiзацii прiоритетних напрямкiв
державноi служби в Щержавному apxiBi
державну службу>

сiлюкова Яна
Свiтлана Ведiнссва

ЛуганськоТ областi на2021 piK
a

1

Про роботу -Експертно-перевiрноТ KoMicii
Щержархiву та експертних комiсiй архiвних

установ областi у 2020 роцi
4.

тетяна Лисенко
Ельвiра Вергасова

Про спiвпрацю .Щержавного apxiBy ЛуганськоТ яна Сiлюкова
областi iз засобами масовоi iнформацii та Олена Сидоренко
громадськiстю у 2020 роцi

III засiлаllня (травень 202| року)
1

Про пiдсумки комплексних перевiрок роботи
служб дiловодства, експертних комiсiй та
архiвних пiдроздiлiв Фiлii <Нацiональна
счсtllльна

телерадiокомпанiя

<Регiональна дирекцiя UA:

тетяна Лисенко
Свiтлана Овчаренко

Украiни>

Щонбас>,
житJI о во- ко му нал ьн о го
ЩепартамеЕIту
господарства облдержадмiнi страчiТ
2.

Про виконання .Щержавним apxiBoM Луганськоi яна Сiлюкова
областi норм законодавства про запобiгання Тетяна Шуваева
корупuiТ у 2020 роцi та здiйснення заходiв щодо
виявлення та протидiТ корупцiйним проявам у
2021 рочi

л

J.

4.

Про охорону працi, пожежну безпеку, пiдготовку яна Сiлюкова
архiвних установ обласr,i до роботи в ociHHbo- Iрина Решетняк
олена Потаповазимовий перiод
панасенко
11ро стан роботи з очифрування документiв тетяна Лисеttко
Нацiонального архiвного фонду та оприлюднення олена Поташовадовiдкового апарату до них на офiцiйному панасенко
вебсайтi Щержавrrого apxiBy ЛуганськоТ областi

IV засiдаrlня (вересень 20Z| року)
l

Про пiдсумки комплексних перевiрок роботи
служб дiловодства, експертних комiсiй та

тетяна Лисенко
Свiтлана Овчаренко

комунального
некомерцiйного пiдприсмства ЛуганськоТ
обласноТ ради <<Лисичанська обласна лiкарня з
надання психiатричttоТ допомоги)), обласного
кому}IаJIьного закладу <Ссвсродонецький коледж
куJIьтури i мистецтв iMeHi Сергiя Прокоф'сва>

архiвtIих

2.

пiдроздiлiв

Про cтalt забезпечеFIня збереженостi документiв тетяна Лисенко
Нацiонального архiвного фопду i з кадрових олена Потаповапитань (особового складу) у Щержархiвi та панасенко
архiвних установ областi

л|

J.

Про стан

Iрина Решетняк

науково-технiчного опрацювання яна Сiлюкова
документiв мiсцевих рад в умовах реалiзацii [рина Решетняк
реформи лецентра-пiзацii влади та розробки
нормативно-методичних документiв iз органiзацiI
дiловодства та apxiBHoi справи створених
об'сднаних територiальних громад

V засiдаrIltя (.lIистопад 202| року)
1

Про пiдсумки комплексних перевiрок роботи
служб дiловодства, експертних комiсiй та
архiвних пiдроздiлiв Головного управлiння

тетяна Лисенко
Свiтлана Овчаренко

у

Луганськiй областi,
Щержпродспоживслужби
кJIчганський
пiдгtриемства
Щержавного
регiональний науково-виробничий центр
стандартизаr(iТ, метрологiТ та сертифiкашii>

2.
a

J.

4.

Про стан реорганiзашii архiвних вiддiлiв районних яна Сiлюкова
Iрина Решетняк
державних адмiнiстрашiй
Про стан iнформачiйноi та видавничоТ дiяльностi яна Сiлюкова
Олена Сидоренко
Щержавного apxiBy Луганськоi областi

Про

iнформачiйне наповнення

i

пiдтримку
вебсайту Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi

Заступник директора

яна Сiлюкова
Iрина Решетняк

Яна СIЛЮкоВА

