
                                                              

УКРАЇНА 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З 

 

09 січня 2020  року     м. Рівне                                            № 4 

       

 

Про затвердження складу 

експертно-перевірної комісії 

Державного архіву Рівненської області 

 

Відповідно до Закону України  “Про Національний архівний фонд та архівні 

установи” (далі – НАФ), Положення про Державний архів Рівненської області, 

затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації  від 20 березня 2013 

року № 144 (зі змінами), Положення про експертно-перевірну комісію (далі – 

ЕПК) Державного архіву Рівненської області, затвердженого наказом держархіву 

від 09 вересня   2013 року № 36 (зі змінами), рішення ЕПК держархіву області від 

21 грудня     2019 року, протокол засідання № 12, наказів держархіву області від 

28 листопада 2019 року № 63 Про розподіл обов’язків між керівниками 

Державного архіву Рівненської області, від 08 січня 2020  року № 2 Про 

призначення працівників відділу формування НАФ і діловодства кураторами 

юридичних осіб-джерел формування НАФ та у зв’язку з кадровими змінами  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити експертно-перевірну комісію держархіву області у складі:  

1) Олег ПЕКАРСЬКИЙ – заступник директора-начальник відділу 

управлінської документації, голова ЕПК; 

2) Олена ГАЛАМАЙ – начальник відділу формування НАФ і діловодства,  

заступник голови ЕПК; 

3) Катерина ЛЮБЧЕНКО - головний спеціаліст відділу формування НАФ і 

діловодства; секретар ЕПК; 

Члени ЕПК: 

4) Ірина АВРАМЕНКО – головний архівіст відділу формування НАФ і 

діловодства;  
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спеціаліст відділу формування НАФ і 5) Алла БАБІЧ – провідний 

діловодства;  

6) Іван ДЕМЯНЮК – заступник директора-начальник відділу забезпечення 

збереженості документів; 

7) Оксана КОНДРАТЮК – начальник організаційно-аналітичного відділу; 

8) Людмила ЛЕОНОВА – начальник відділу використання інформації      

документів; 

9) Олена МАРТИНОВСЬКА – головний спеціаліст організаційно-

аналітичного відділу; 

10) Оксана МЕЛЬНИЧУК – начальник відділу обліку та довідкового апарату; 

11) Інна МОЛОДИКО – завідувач сектора режимно-секретної роботи; 

12) Оксана НІКІТЮК – головний спеціаліст відділу обліку та довідкового 

апарату; 

13) Катерина ПОЛЄЖАЄВА – головний спеціаліст організаційно-

аналітичного відділу; 

14) Павло ПОЛІЩУК – начальник архівного відділу виконавчого комітету 

Рівненської міської ради; 

15) Тетяна ТАРАСЮК – в.о. завідувача відділу з основної діяльності. 

 

2. Призначити членів ЕПК відповідальними за розгляд документів, що 

подаються юридичними та фізичними особами до експертно-перевірної комісії 

держархіву області: 

 

1) АВРАМЕНКО І. – відповідальною за розгляд документів, що 

подаються юридичними особами Корецького району – джерелами формування 

НАФ, які передають документи до держархіву області та юридичними особами 

обласного рівня – джерелами формування НАФ, відповідно до розподілу – 

призначення за наказом держархіву області від 08 січня  2020 року № 2, а також 

фізичними особами-джерелами формування НАФ, які передають (або можуть 

передавати) документи до держархіву області; 

 

2) БАБІЧ А. – відповідальною за розгляд документів, що подаються 

юридичними особами Березнівського району – джерелами формування НАФ, які 

передають документи до держархіву області; юридичними особами обласного 

рівня – джерелами формування НАФ, відповідно до розподілу – призначення за 

наказом держархіву області від 08 січня 2020 року № 2; 

 

3) ГАЛАМАЙ О. – відповідальною за розгляд документів, що подаються 

юридичними особами Рівненського та Дубровицького районів – джерелами 

формування НАФ, які передають документи до держархіву області;  судами 

першої інстанції; юридичними особами обласного рівня – джерелами формування 
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НАФ, відповідно до розподілу – призначення за наказом держархіву 

області від    08 січня  2020 року № 2; 

 

 

4) ДЕМЯНЮКА І. – відповідальним за розгляд документів, що 

подаються юридичними особами Зарічненського району та м. Вараш – джерелами 

формування НАФ, які передають документи до держархіву області;  

 

5) КОНДРАТЮК О. – відповідальною за розгляд документів, що 

подаються юридичними особами Млинівського та Радивилівського району – 

джерелами формування НАФ, які передають документи до держархіву області; 

 

6) ЛЕОНОВУ Л. -  відповідальною за розгляд документів, що подаються 

юридичними особами Гощанського району – джерелами формування НАФ, які 

передають документи до держархіву області;  

 

7) ЛЮБЧЕНКО К. – відповідальною за розгляд документів, що 

подаються юридичними особами Сарненського району – джерелами формування 

НАФ, які передають документи до держархіву області, юридичними особами 

обласного рівня – джерелами формування НАФ, відповідно до розподілу – 

призначення за наказом держархіву від 08 січня 2019 року № 2; за розгляд описів 

на науково – технічну документацію; 

 

8) МАРТИНОВСЬКУ О. – відповідальною за розгляд документів, що 

подаються юридичними особами Здолбунівського та Рокитнівського районів – 

джерелами формування НАФ, які передають документи до держархіву області;  

 

9) МЕЛЬНИЧУК О. – відповідальною за розгляд документів, що 

подаються юридичними особами Костопільського району та м. Рівне – джерелами 

формування НАФ, які передають документи до держархіву області;  

 

10) МОЛОДИКО І. – відповідальною за розгляд документів, що 

подаються режимно-секретними підрозділами установ, організацій, підприємств 

області; 

 

11) НІКІТЮК О. – відповідальною за розгляд документів, що подаються 

юридичними особами Володимирецького району – джерелами формування НАФ, 

які передають документи до держархіву області;  

 

12) ПЕКАРСЬКОГО О. – відповідального за розгляд документів, що 

подаються юридичними особами Острозького району – джерелами формування 

НАФ, які передають документи до держархіву області; 
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13) ПОЛЄЖАЄВУ К. – відповідальною за розгляд документів, що 

подаються юридичними особами Демидівського, Дубенського районів та м. Дубно 

– джерелами формування НАФ, які передають документи до держархіву області; 

 

14) ПОЛІЩУКА П. – відповідальним  за розгляд документів, що 

подаються юридичними особами, в діяльності яких не утворюються документи 

НАФ, у зоні комплектування держархіву області; 

 

15) ТАРАСЮК Т. – відповідальною за розгляд описів на фото-фоно-

відеодокументи.   

  

3. Вважати таким, що втратив чинність наказ держархіву області від                        

16 жовтня 2018 року № 56 “Про затвердження складу експертно-перевірної комісії 

Державного архіву Рівненської області”. 

 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 

 

 

Директор     Олег ДЗЕЦЬКО 
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Начальник відділу формування  НАФ і діловодства 

______________      Олена ГАЛАМАЙ 

___ ____________ 2020 року  

 

 

                                                

Заступник директора - начальник відділу управлінської документації  

______________      Олег ПЕКАРСЬКИЙ 

___ ____________ 2020 року 
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Аркуш ознайомлення з наказом 

від 09 січня 2020 року № 4 

«Про затвердження складу експертно-перевірної комісії 

Державного архіву Рівненської області» 

 

№ 

з/п 

Назва посади Власне ім’я, 

прізвище 

Підпис Дата 

1 Головний архівіст Ірина 

АВРАМЕНКО 
  

2 Провідний спеціаліст Алла  

БАБІЧ 
  

3 Заступник директора – 

начальник відділу 

забезпечення 

збереженості 

документів 

Іван ДЕМЯНЮК   

4 Начальник відділу Оксана 

КОНДРАТЮК 
  

5 Начальник відділу Людмила 

ЛЕОНОВА 
  

6 Головний спеціаліст Катерина 

ЛЮБЧЕНКО 
  

7 Головний спеціаліст  Олена 

МАРТИНОВСЬКА 
  

8 Начальник відділу Оксана 

МЕЛЬНИЧУК 
  

9 Завідувач сектора 

 

Інна МОЛОДИКО   

10 Головний спеціаліст Оксана  

НІКІТЮК 

  

11 Головний спеціаліст Катерина 

ПОЛЄЖАЄВА 

 

  

12 Начальник архівного 

відділу Рівненської 

міської ради 

Павло ПОЛІЩУК   

13 В.о. начальник відділу  

 

Тетяна ТАРАСЮК   
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