
 

 
 

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Н А К А З  

   

01.07.2016 Харків        № 72 

   

   

Про затвердження складу 

експертно-перевірної комісії 

Державного архіву Харківської області  

  

  

 

 Відповідно до Положення про Державний архів Харківської області, 

затвердженого розпорядженням голови Харківської обласної державної 

адміністрації 25 березня 2013 року № 107, Типового положення про експертно-

перевірну комісію Державного архіву в Автономній Республіці Крим, 

державного архіву області, міст Києва і Севастополя, затвердженого наказом 

Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 р. № 1228/5 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 р. за                 

№ 1063/23595 (із змінами), керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», 

 

НАКАЗУЮ: 
 

  1. Затвердити склад експертно-перевірної комісії Державного архіву 

Харківської області (додається). 
 

2. Тимчасово покласти обов’язки голови комісії на заступника голови 

комісії Михасенко Л.О. 
 

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 наказу директора 

Державного архіву Харківської області від 17.07.2013 № 43 «Про утворення 

експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області», у частині 

затвердження персонального складу. 

 

 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Заступник директора Державного архіву 

Харківської області                                                                                    Є.О. Кущ



Начальник відділу формування НАФ 

та діловодства                                                                             Л.О. Михасенко 

 

Заступник начальника відділу  

правового забезпечення діяльності структурних  

підрозділів облдержадміністрації управління  

правової та організаційно-контрольної роботи 

Юридичного департаменту 

Харківської обласної державної адміністрації    Т.В. Олдак 

 

 

З наказом ознайомлені: 

          Л.В. Алад’їн  

 

                                                                                                     В.В. Алейнікова             

 

          Т.Г. Варжаінова 

 

          О.С. Гнезділо 

 

          К.О. Горінова 

 

                                                                                                     Ю.С. Гриньова  

 

                                                                                                     Л.М. Колеснік 

 

          А.М. Кондратьєв 

 

          О.С. Коптєва 

 

          Н.Б. Мирошниченко 

 

          Л.О. Михасенко 

 

          Л.А. Панасенко 

 

          Л.Є. Пантелєєва 

 

          Т.О. Рідна 

 

          Н.М. Шередега 

 

           
           

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ директора 

Державного архіву 

Харківської області 

від 01 липня 2016 року № 72 

 

Персональний склад експертно-перевірної комісії 

Державного архіву Харківської області 
 

МИХАСЕНКО                                                

Любов Олександрівна 

начальник відділу формування Національного 

архівного фонду та діловодства Державного 

архіву Харківської області, заступник голови 

комісії 

 

РІДНА                                                                       

Тетяна Олександрівна 

провідний архівіст відділу формування 

Національного архівного фонду та діловодства 

Державного архіву Харківської області, 

секретар комісії 
 

АЛАД’ЇН   

Леонід Володимирович 

директор ТОВ «Науково-виробничий центр 

обробки документації», за згодою 

 

АЛЕЙНІКОВА 

Вікторія Василівна 

архівіст 1 категорії відділу організації та 

координації архівної справи, обліку та 

довідкового апарату Державного архіву 

Харківської області 
 

ВАРЖАІНОВА 

Тетяна Георгіївна 

начальник Архівного відділу Харківської 

міської ради, за згодою 

 

ГНЕЗДІЛО 

Ольга Сергіївна 

начальник відділу організації та координації 

архівної справи, обліку та довідкового апарату 

Державного архіву Харківської області 

 

ГОРІНОВА                                                     

Катерина Олександрівна                             

провідний архівіст відділу формування 

Національного архівного фонду та діловодства 

Державного архіву Харківської області 

 

ГРИНЬОВА                                                  

Юлія Сергіївна                                             

провідний методист відділу організації та 

координації архівної справи, обліку та 

довідкового апарату Державного архіву 

Харківської області  

 

 

   



КОЛЕСНІК                                                

Лариса Миколаївна                                    

головний спеціаліст відділу організації та 

координації архівної справи, обліку та 

довідкового апарату Державного архіву 

Харківської області  

 

КОНДРАТЬЄВ                                             

Андрій Миколайович 

головний спеціаліст відділу організації та 

координації архівної справи, обліку та 

довідкового апарату Державного архіву 

Харківської області  

 

КОПТЄВА                                                   

Ольга Сергіївна 

головний спеціаліст відділу організації та 

координації архівної справи, обліку та 

довідкового апарату Державного архіву 

Харківської області  

 

МИРОШНИЧЕНКО                                              

Наталія Борисівна                                       

заступник начальника відділу забезпечення 

збереженості та  

реставрації  документів Державного  

архіву Харківської області 
 

ПАНАСЕНКО                                             

Лариса Андріївна 

головний спеціаліст відділу організації та 

координації архівної справи, обліку та 

довідкового апарату Державного архіву 

Харківської області  

 

ПАНТЕЛЄЄВА 

Лідія Єгорівна 

заступник начальника відділу                                 

організації та координації архівної 

справи, обліку та довідкового апарату 

Державного архіву Харківської області 

 

ШЕРЕДЕГА                                                        

Ніна Миколаївна 

провідний архівіст відділу формування 

Національного архівного фонду та діловодства 

Державного архіву Харківської області 
 


