
Експертно–перевірна комісія

Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та
архівні  установи" та Порядку утворення і  діяльності  комісій з  проведення
експертизи  цінності  документів,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1004, Центральний державний
архів-музей  літератури  і  мистецтва  України  (далі  -  ЦДАМЛМ  України)
утворює експертно-перевірну  комісію  (далі  –  ЕПК)  для  розгляду  науково-
методичних  та  практичних  питань,  пов’язаних  з  експертизою  цінності
документів, внесенням їх до Національного архівного фонду (далі – НАФ)
або вилученням документів з нього,  здійснення організаційно-методичного
керівництва  діяльністю  експертних  комісій  (ЕК)  всеукраїнських  творчих
спілок, літературно-мистецьких установ та організації  незалежно від форм
власності , об’єднань громадян.

1. умовах ЦДАМЛМ України Експертно-перевірна комісія поєднує в
собі функції фондової комісії музею, а також вирішує коло питань, пов'язаних
з комплектуванням літературою його науково-довідкової бібліотеки.

ЕПК  є  постійно  діючим  дорадчим  органом.  Рішення  ЕПК
затверджуються директором ЦДАМЛМ України, після чого є обов'язковими
для  виконання  в  ЦДАМЛМ  України,  установах  та  організаціях,  що
перебувають у зоні комплектування державного архіву.

До складу  ЕПК,  який затверджується  наказом директора  ЦДАМЛМ
України , входять: голова, його заступник, секретар і члени комісії  з числа
спеціалістів  ЦДАМЛМ  України  та  представники  творчої  громадськості
відповідно до профілю комплектування ЦДАМЛМ України.

Головою ЕПК призначається заступник директора, а його заступниками
начальники  відділів,  які  займаються  питаннями  формування  НАФ  і
діловодства та забезпеченням збереженості документів.



Голова  ЕПК  організовує  роботу  комісії  згідно  з  річним  планом,
затвердженим директором ЦДАМЛМ України, і звітує перед директором про
проведену роботу.

Секретар ЕПК за вказівками голови забезпечує скликання засідання комісії,
складає  протоколи  засідань,  доводить  до  відома  структурних  підрозділів
ЦДАМЛМ України  та  інформує  зацікавлені  установи  і  фізичні  особи  про
рішення  ЕПК,  здійснює  облік  і  звітність  про  роботу  комісії,  веде
документацію ЕПК і забезпечує її збереженість.

Основними завданнями ЕПК ЦДАМЛМ України є:

- науково-методичне та організаційне забезпечення експертизи
цінності документів;

- визначення  видів  джерел  формування  НАФ  ЦДАМЛМ  України  і
складу  документів  НАФ  України,  музейних  предметів  і  літератури,  що
підлягають зберіганню в ньому;

- розгляд і  прийняття рішень з  питань оптимізації  складу документів
НАФ  України,  методичних  і  практичних  питань  експертизи  цінності
документів та комплектування ними ЦДАМЛМ України;

- перевірка результатів експертизи цінності архівних документів,

музейних предметів, друкованих видань, проведених комісіями з
проведення експертизи цінності;

- здійснення  методичного  керівництва  і  контролю  за  діяльністю
експертних комісій  (ЕК)  Національних та  всеукраїнських  творчих спілок,
літературно-мистецьких  установ  і  організацій  профілю  комплектування
ЦДАМЛМ України.



СКЛАД

Експертно – перевірної комісії ЦДАМЛМ України

Голова ЕПК -  Малярчук Тамара Миколаївна, заступник
   директора – головний зберігач фондів ЦДАМЛМ
   України;

Заступник голови ЕПК -  Третякова Людмила Іванівна, в.о. начальника
   начальника відділу формування НАФ ЦДАМЛМ
   України;

Секретар ЕПК -  Чумаковська Анастасія Юріївна, головний
   спеціаліст відділу довідкового апарату та обліку
   документів ЦДАМЛМ України;

Члени ЕПК -  Климович Наталія Миколаївна в.о. начальника
   відділу використання інформації ЦДАМЛМ
   України;

-  Алєксєєнко Олена Степанівна, завідувачка            
          сектора зберігання друкованих видань відділу 
          забезпечення збереженості документів ЦДАМЛМ
          України;

-  Снєжкова Тетяна Миколаївна, начальник відділу  
   забезпечення збереженості документів   
   ЦДАМЛМ України;

-  Толстова Леся Володимирівна, заступник 
          генерального директора з наукової роботи  
          Національного художнього музею (за згодою);

-  Школьна Ольга Володимирівна, завідувач 
   кафедри образотворчого мистецтва Київського  
   університету імені Бориса Грінченка, доктор 
   мистецтвознавства, професор (за згодою);

-  Христова Наталя Миколаївна, кандидат  
           історичних наук, заслуженний працівник   
           культури (за згодою);


