
 

 
 

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

 

                         _____                       м. Харків     №       _____       

 

 

 

 

 

Про затвердження цін на 

роботи (послуги), що 

виконуються Державним 

архівом Харківської області 

на договірних засадах 

 

 

Відповідно до статті 35 Закону України «Про Національний архівний 

фонд та архівні установи», Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», Переліку платних послуг, які 

можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок 

бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 07 травня 1998 року № 639 (із змінами), Порядку ціноутворення на роботи 

(послуги), що виконуються державними архівними установами, затвердженого 

наказом Державного комітету архівів України від 24 січня 2001 року № 6, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 року  

за № 179/5370, з метою упорядкування цін на роботи (послуги),  

що виконуються Державним архівом Харківської області на договірних 

засадах, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», 
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НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити ціни на роботи (послуги), що виконуються Державним 

архівом Харківської області на договірних засадах (додаються). 

2. Визнати такими, що втратили чинність: 

наказ директора Державного архіву Харківської області від 14 липня  

2009 року № 53 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються 

Державним архівом Харківської області на договірних засадах», 

зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Харківській області 27 липня 

2009 року за № 32/1062; 

наказ заступника директора Державного архіву Харківської області  

від 19 листопада 2012 року № 95 «Про внесення змін до цін на роботи 

(послуги), що виконуються Державним архівом Харківської області на 

договірних засадах», зареєстрований в Головному управлінні юстиції  

у Харківській області 12 грудня 2012 року за № 54/1417. 

 

3. Завідувачу сектору кадрової роботи Державного архіву Харківської 

області Буличевій О.О. подати цей наказ на державну реєстрацію  

у встановленому порядку. 

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на завідувача сектору 

бухгалтерського обліку – головного бухгалтера Державного архіву Харківської 

області І.П. Герасимову. 

 

 

Заступник директора Державного 

архіву Харківської області                                                                       Є.О. Кущ 
 

 

 


