
Колегія 
 
 
 
 

Колегія Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва 

України (ЦДАМЛМ України) є консультативно-дорадчим органом, 

утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до його 

компетенції та для колективного і вільного обговорення найважливіших 

напрямів його діяльності. 
 

Рішення про утворення колегії приймається Директором ЦДАМЛМ 

України. 
 

Колегія ЦДАМЛМ України : 

 

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив 

і найважливіших напрямів діяльності ЦДАМЛМ України;  
2) розглядає пропозиції щодо:  
реалізації державної політики у сфері архівної справи, діловодства 

забезпечення її реалізації; розширення міжнародного співробітництва у сфері 

архівної справи, діловодства; обговорює прогнози і проекти програм 

розвитку архівної справи, діловодства , інші програми та визначає шляхи їх 

реалізації; розглядає питання про стан дотримання законодавства з питань 

архівної справи, діловодства, державної служби, організаційно-кадрової 

роботи та виконавської дисципліни; розглядає питання про стан дотримання 

ЦДАМЛМ України фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та 

використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового 

контролю та усунення виявлених недоліків; розробляє пропозиції щодо 

вдосконалення діяльності ЦДАМЛМ України та його структурних 

підрозділів; розглядає результати роботи ЦДАМЛМ України, його 

структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій незалежно від 

форми власності й підпорядкування (в межах компетенції); аналізує стан 

роботи ЦДАМЛМ України, з питань забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина; розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, 

покладених на ЦДАМЛМ України. 



До складу колегії входять: 
 

Директор ЦДАМЛМ України (голова колегії), його заступники за 

посадою та інші керівні працівники ЦДАМЛМ України; посадова особа 
Укрдержархіву, визначена Головою, представники установ, організацій 

профілю ЦДАМЛМ України, діячі культури і мистецтва (за згодою). 
 

Кількісний та персональний склад колегії затверджується Головою 

Укрдержархіву. 

 

 

СКЛАД  

колегії  Центрального державного архіву – музею  

літератури і мистецтва України   

 

   

 

Голова колегії, директор ЦДАМЛМ 

України 

 

Головний науковий співробітник відділу 

науково – творчих досліджень, інформації 

та аналізу ІПСМ  АМУ, доктор 

мистецтвознавства, професор(за згодою)  

 

Директор Українського науково - 

дослідного інституту 

архівної  справи та документознавства 

 

Начальник фінансово – економічного 

відділу –  

головний бухгалтер 

 

Заступник директора 

 

 

Провідний юрисконсульт 

 

Начальник відділу довідкового апарату 

документів 

 

Заступник директора – головний зберігач 

фондів 

 

  

Чижова Олена Валеріївна 

 

 

Веселовська Ганна 

Іванівна                     

 

 

 

Гаранін Олександр 

Якович  

 

 

Давидова Леся Борисівна 

 

 

 

Кирилюк Ганна 

Василівна 

 

Кириченко Віта Іванівна  

 

Ловчинська Оксана 

Володимирівна 

 

Малярчук Тамара 

Миколаївна 

 



Завідувач відділу «Літературно – 

мистецькі Плюти»  

з основної діяльності 

 

Начальник управління  міжнародного 

співробітництва та документального 

забезпечення Укрдержархіву, кандидат 

історичних наук 

 

Начальник відділу формування НАФ  

 

 

 

Головний спеціаліст  сектора управління 

персоналом, Голова Профспілкової 

організації ЦДАМЛМ України 

 

Начальник відділу забезпечення 

збереженості документів 

 

  

Подворна Лілія  

Сергіївна 

 

 

Прилепішева  Юлія 

Анатоліївна                

 

 

 

Рачковська Олена 

Зиновіївна    

 

 

Скосір Тамара 

Миколаївна 

 

 

Снєжкова Тетяна 

Миколаївна  

 

 

       

Провідний архівіст сектору зберігання                            Щукіна Ольга  

друкованих видань відділу забезпечення                         Володимирівна 

збереженості документів, секретар колегії                            О.В. Щукіна 

 

 

 

 

 

 

 

 


