
Розширене засідання колегії Державного архіву Одеської області

24 грудня 2014 року відбулося розширене засідання
колегії Державного архіву Одеської області, присвячене
Дню працівників архівних установ України, за участю
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад,
трудових архівів, представників наукових і громадських
установ Одещини. 

Захід відбувся у приміщенні партнерів архіву - Одеського
літературного музею. За доброю традицією, початок
колегії супроводжувався музичним вітанням у виконанні  струнного квартету «Щедрик»  -
студентів Одеського училища мистецтв і культури імені К.Ф.Данькевича. 

 

 

 

Розширене засідання проходило під головуванням директора Державного архіву Одеської
області Володимира Володимировича Левчука; до складу президії колегії увійшли заступник
директора  Лілія Григорівна Білоусова, заступник директора  Олена Іванівна Ксендзик  та
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почесні гості: заступник голови – керівник апарату Одеської обласної державної
адміністраціїВолодимир Ілліч Кулаков  і заступник голови Одеської обласної ради  Петро
Володимирович Хлицов. 

 

 

Після вітального слова до гостей та поздоровлення архівістів із професійним святом, директор
Державного архіву Одеської області Володимир Володимирович Левчук ознайомив присутніх
із кадровими змінами, які відбулися в архівних установах Одещини протягом 2014 року. 

 

У Державному архіві Одеської області були призначені:

- на посаду начальника відділу науково-довідкового апарату - Олена Юріївна Штепко;

- на посаду головного наукового співробітника відділу науково-довідкового апарату -  Ольга
Леонідівна Церковна;

- на посаду старшого наукового співробітника відділу використання документів, інформації,
публікацій та зовнішніх зв’язків - Євгенія Теймуразівна Мхатварі;

- на посаду архівіста І категорії відділу формування Національного архівного фонду діловодства
- Людмила Ігорівна Лісунець та Вікторія Володимирівна Платовська. 

 

В архівних відділах райдержадміністрацій та трудових архівах Одеської області були
призначені:

- на посаду начальника архівного відділу Балтської райдержадміністрації -  Вікторія Юріївна
Волошина;

- на посаду начальника архівного відділу Ізмаїльської райдержадміністрації - Оксана Іванівна
Лепська;

- на посаду завідувача відділом «Трудовий архів Березівської райдержадміністрації» -  Тетяна
Іванівна Мосійчук;

- на посаду завідувача відділом «Трудовий архів при Роздільнянській райраді» -  Микола
Вікторович Платіка;

- на посаду завідувача трудовим архівом Ширяєвської райради - Сергій Сергійович Ротар. 

 

На пленарному засіданні з вітальними словами архівістам
виступили перший заступник голови – керівник апарату Одеської
обласної державної адміністрації  Володимир Ілліч Кулаков  і
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заступник голови Одеської обласної ради Петро Володимирович
Хлицов.  Почесні члени президії та директор Державного архіву
Одеської області  Володимир Володимирович
Левчук  провелиурочисте нагородження працівників архівної
галузі Одещини. Відзнаки отримали: 

 

Почесну Грамоту Верховної Ради України  - за багаторічну
сумлінну працю, вагомий внесок у збереження історико-
культурного надбання українського народу, відданість архівній
справі та з нагоди ювілею 70-річчя з дня народження - головний
інженер Державного архіву Одеської області Михайло Макарович
Цобенко. 

 

Почесні Грамоти Одеської обласної державної адміністрації:

- за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у збереження
Національного архівного фонду та з нагоди відзначення 25-річчя
роботи в Державному архіві Одеської області - головний спеціаліст
відділу використання документів, інформації, публікацій та
зовнішніх зв’язків Олена Георгіївна Гейтан;

- за сумлінну працю, вагомий внесок у збереження Національного
архівного фонду та з нагоди відзначення 15-річчя роботи в
Державному архіві Одеської області - заступник начальника
відділу зберігання та обліку документів Національного архівного
фондуВалентина Костянтинівна Січкаренко;

- за сумлінну працю, сприяння розвитку архівної справи та
вагомий внесок у збереження та поповнення історико-культурного
надбання українського народу - начальник архівного відділу
Біляївської райдержадміністрації  Євген Вікторович Синтюк  та
начальник архівного відділу Арцизької
райдержадміністрації Лілія Вікторівна Небога. 

 

Цінні подарунки Одеської обласної ради: 

- за багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання посадових
обов’язків, відданість архівній справі та з нагоди ювілею 70-річчя з
дня народження - реставратор лабораторії з фізичної схоронності
документів Державного архіву Одеської області  Любов
Олександрівна Хомутовська;

- за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків та з
нагоди ювілею 55-річчя з дня народження - старший зберігач
фондів відділу зберігання та обліку документів Державного архіву
Одеської області Тетяна Іванівна Сороковська. 

 

Почесні Грамоти Одеської обласної ради:

- за багаторічну сумлінну працю, особистий вагомий внесок у збереження та поповнення
історико-культурного надбання українського народу з нагоди відзначення 27-річчя роботи в
Державному архіві Одеської області - начальник відділу зберігання та обліку
документів Світлана Володимирівна Виногловська;

https://archive.odessa.gov.ua/files/derjarhiv/news/news2014/141224_kolegia/141224_08.jpg
https://archive.odessa.gov.ua/files/derjarhiv/news/news2014/141224_kolegia/141224_09.jpg
https://archive.odessa.gov.ua/files/derjarhiv/news/news2014/141224_kolegia/141224_10.jpg
https://archive.odessa.gov.ua/files/derjarhiv/news/news2014/141224_kolegia/141224_11.jpg


- за сумлінну працю, збереження та поповнення історико-культурного надбання українського
народу та з нагоди відзначення 10-річниці роботи в Державному архіві Одеської області -
заступник директора - начальник відділу організації і координації архівної справи, кадрових
питань та контролю за виконанням документів органів влади Олена Іванівна Ксендзик;
начальник відділу фінансово-економічного та матеріально-технічного забезпечення Алла
Юріївна Салфетенко; старший зберігач фондів відділу зберігання та обліку документів Наталія
Вікторівна Мхатварі;

- за сумлінну працю, збереження та поповнення історико-культурного надбання українського
народу - завідуюча трудовим архівом Ренійського району  Тетяна Володимирівна Матвєєва;
начальник відділу трудового архіву Комінтернівської райради Олеся Анатоліївна Стецюк. 

 

Почесні Грамоти Державного архіву Одеської області:

- за зразкове виконання посадових обов’язків, любов і відданість архівній справі та з нагоди Дня
працівників архівних установ - завідуюча архівом Державної академії будівництва і
архітектуриКлавдія Григорівна Абрамова; завідуюча архівом Одеського національного
морського університету  Марина Юріївна Джураєва; відповідальна за архів Комунальної
установи «Одеський обласний протитуберкульозний диспансер»  Тетяна Сергіївна Савчук;
завідуюча архівом Одеського національного політехнічного університету  Тамара Миколаївна
Гавриленко-Ліпарешвілі; секретар-друкарка відділу організації і координації архівної справи,
кадрових питань та контролю за виконанням документів органів влади Державного архіву
Одеської областіІрина Дмитрівна Тітова;

- за активну громадську діяльність та співпрацю з Державним архівом Одеської області -
директор Одеського академічного центру Міжнародної академії наук  Лідія Всеволодівна
Ковальчук. 

 

Подяки Державного архіву Одеської області: 

- за спонсорську допомогу Державному архіву Одеської області -  Руслан Серафимович
Тарпан;Ернест Валентинович Менц; Фемістокл Герасимович Мурадов;

- за активну співпрацю з Державним архівом Одеської області -  струнний квартет
«Щедрик»Одеського училища мистецтва і культури імені К.Ф.Данькевича;

- за поповнення Національного архівного фонду відео документами авторської телепередачі
«Где идём» - журналіст Євген Євгенович Гринкевич.

На цьогорічній колегії було запроваджено нову традицію –  посвяти в архівісти
новопризначених працівників архівних установ Одеської області. Від імені всіх архівістів
Одещини текст посвяти, складений відповідно до положень міжнародного кодексу архівістів,
зачитав заступник начальника відділу інформації, використання документів, публікацій та
зовнішніх зв’язків Степан Андрійович Желясков. 

 



 

На засіданні колегії Державного архіву Одеської області було заслухано доповіді:

- «Одеський архів: від історії до сучасних міжнародних стандартів»  - кандидата історичних
наук, заступника директора Державного архіву Одеської області Лілії Григорівни Білоусової;

- «Формування міжнародного іміджу одеського архіву: участь у проекті «Порти Чорного
Моря»  - головного наукового співробітника відділу інформації, використання документів,
публікації та зовнішніх зв’язків Державного архіву Одеської області  Світлани Миколаївни
Герасимової;

- «Архів і особистість: формування фондів особового походження. Колекція учасників
АТО»  - начальника відділу формування Національного архівного фонду та діловодства
Державного архіву Одеської області Галини Борисівни Успенської;

- «Громадська рада при Державному архіві Одеської області. Перспективи співпраці»  -
кандидата філологічних наук, директора Одеського академічного центру Міжнародної академії
наук, голови Громадської ради при Державному архіві Одеської області  Лідії Всеволодівни
Ковальчук.

 

 

Зі святковими привітаннями працівників архівної галузі виступили  директор Державного
архіву Одеської області у 2003-2014 роках  Іван Іванович Ніточко, директор Одеського
художнього музею  Віталій Олексійович Абрамов, кандидат мистецтвознавства, доцент
Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової  Наталія Володимирівна
Остроухова, начальник архівного відділу Болградської райдержадміністрації  Лариса
Євгеніївна Іонова.

 

https://archive.odessa.gov.ua/files/derjarhiv/news/news2014/141224_kolegia/141224_12.jpg
https://archive.odessa.gov.ua/files/derjarhiv/news/news2014/141224_kolegia/141224_13.jpg
https://archive.odessa.gov.ua/files/derjarhiv/news/news2014/141224_kolegia/141224_14.jpg
https://archive.odessa.gov.ua/files/derjarhiv/news/news2014/141224_kolegia/141224_15.jpg


 

В рамках розширеного засідання колегії було проведено  виставку-презентацію друкованих
видань Державного архіву Одеської області (автор-упорядник – провідний спеціаліст відділу
зберігання та обліку документів, завідуюча бібліотекою  Олена Анатоліївна Корецька) та
відкрито виставку унікальних документів з фондів Державного архіву Одеської області «До
100-річчя початку Першої світової війни»  (автор-упорядник - головний науковий
співробітник відділу інформації, використання документів, публікації та зовнішніх зв’язків
Державного архіву Одеської області Світлана Миколаївна Герасимова).

 

 

 

 

На заході були присутні журналісти місцевих та регіональних засобів масової інформації.
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Докладніше – у випуску новин за 24 грудня 2014 року
на веб-сайті партнерів архіву - телекомпанії «Град»
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