рджЕно
,Щержавного

i областi

Вiкторiя КРИВИЦЬКА
.4\.-. "ло+оuёlГл

202| року

ý;'-;6

Ан

областi
роботи колегii [ержавного apxiBy Луганськоi
на 2022 piK

м

l

Назва пLtmання, tцо розzляdа€mься

з/п

|
I

I розширене засiдання (лютий 2022 року)

I

I zoz1

l

,l

рочi та прiоритетнi завдання на2022

piK

|,
I

l
2.

Iрина Решетняк
керlвники
структурних
l
l пlдроздtлlв
l Тетяна Шувасва
I
I

Про стан роботи щодо контролю за виконанням яна Сiлюкова
рiшень колегii !ержавного apxiBy ЛуганськоI Iрина Решетняк

керiвники
структурних
пiдроздiлiв
Тетяна Шувасва

областi за2021 piK (протокольно)

J.

вiаповidальнi за
пidzоmовку пumання

Про стан виконання рiчних планiв
Щержархiву
(протокольно)

та

архiвних установ

роботи яна Сiлюкова
областi Iрина Решетняк

II засiдання (березень 2022 року)
1.

2.

Про стан роботи зi зверненнями громадян та яна Сiлюкова
запитами народних депутатiв УкраТни у Олена Сидоренко

Щержавному apxiBi та архiвних установах областi
у 2021 роцi
Про стан виконання Закону УкраТни <Про
202l роцi та визначення
державну службу>
завдань
реалiзацii прiоритетних напрямкiв
,Щержавному apxiBi
державноI служби
Луганськоi областi на2022 piK

з

J.

у

Iрина Решетняк

сiлюкова Яна
Свiтлана Ведiнеева

в

експертно-перевiрноI KoMicii тетяна Лисенко
роботу
Вергасова
,.Щержархiву та експертних комiсiй архiвних Ельвiра
установ областi у 2021 роцi

Про

прО .rriurrрачю ,l'{ержавного apxiBy Луганськоi яна Сiлюкова
областi iз засобами масовоi iнформаuii та Олена Сидоренко

4.

громадськiстю у 2021 роцi
III засiдання (травень 2022 року

'l'етяна Jlисенко
Свiтлана Овчаренко

Про пiдсумки коIчIплексних перевiрок роботи
служб дiловодства, експертних комiсiй та

1.

архiвних пiдроздiлiв

комунального
rrекомерцiйного пiдприемства Луганськоi
обласноi ради <луганський обласний клiнiчний
дочiрнього
онкологiчний
диспансер)),
облавтодор>
<Луганський
пiдприсмства
вiдкритого акцiонерного товариства <,щержавна
акцiонерна компанiя кАвтомобiльнi дороги
Украiнп>
Про пiдсумки тематичних перевlрок архlвних
вiддiлiв Севсродонецькоi, Старобiльськоi
районних державних адмiнiстрацiй
Про виконання Щержавним apxiBoM Луганськоi
областi норм законодавства про запобiгання
корупцii у 2О2| роцi та здiйснення заходiв щодо
виявлення та протидii корупцiйним проявам у
2022 роцi
Про охорону працi, пожежну безпеку, пiдготовку
архiвних установ областi до роботи в ociHHboзимовий перiод

2.

a

J

4,

яна Сiлюкова
Iрина Решетняк

яна Сiлюкова

Тетяна Шувасва

яна Сiлюкова
Iрина Решетняк
олена Потаповапанасенко

IV засiдання (вересень 2022 року)

служб дiловодства, експертних комiсiй

та | Свiтлана овчаренко
архiвних пiдроздiлiв Луганськоi комунальноТ
|
| установи <Обласна рятувально-водолазна
санаторноТ
службa>,
l
| -"J
^t"*, Северодонецькоi обласноТ|

|

l

l

|

l
2.

школи

l
l

про пiдсумки комплексноi перевiрки архlвного яна Сiлюкова
вiддiлу Рубiжанськоi Micbkoi ради, тематичних

перевiрок архiвних вiддiлiв

Iрина Решrетняк

CBaTiBcbKoi,

lЩастинСькоi райОнниХ державних адмiнiстрацiй
з.

про стан забезпечення збереженостi документiв тетяна Лисенко
Нацiонального архiвного фонду
apxiBi ЛуганськоТ областi

в

.Щержавному

олена Потаповапанасенко

J

4,

опрацювання яна Сiлюкова
науково-технi,lного urrрацк,l,сtгr
сТан HayKoBo-TexHlLlHOr,tr
документiв НацiонаJIьного архiвного фонду та з Iрина Решетняк

llpo

кадрових питань (особового складу) юридичних
осiб - джерел комплектування архiвних установ

1.

V засiдання (листопад 2022 року)
Пр" пiдсумки комплексних перевiрок роботи тетяна Лисенко
служб дiловодства, експертних комiсiй та Свiтлана Овчаренко
архiвних пiдроздiлiв Управлiння молодi та спорту
облдержадмiнiстрацii, Луганськоi обласноi школи
вищоi спортивноi майстерностi

2,

фо .ru"

iнформаrдiйноi та видавни,tоi дiяльностi
Щержавного apxiBy Луганськоi областi

яна Сiлюкова

a

Про технiчний супровiд,

адмiнiстрування,
iнформацiйне наповнення вебсайту,Щержавного

яна Сiлюкова

J.

оцифрування та
Нацiонального архiвного фонду

i

довiдкового

Олена Сидоренко

тетяна Лисенко
олена Потаповапанасенко
Iрина Решетняк

апарату до них

4.

про стан виконавськоi дисtдиплiни в .щержавному яна Сiлюкова
apxiBi Луганськоi областi у 2822 роцi та вжитi Вiкторiя Никифорова

заходи щодо посилення контролю за ii
дотриманням

Заступник директора

Яна СIЛЮкоВА

