ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
28.12.2017

Івано-Франківськ

№ 80

Про введення в дію структури
Державного архіву області
На виконання розпорядження облдержадміністрації від 14.12.2017 № 759
«Про упорядкування структури Державного архіву Івано-Франківської області»

НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію 02 січня 2018 року структуру і штатну чисельність
працівників Державного архіву області (додається).
2. Відповідно до структури Державного архіву області:
2.1. Вивести посаду заступника директора архіву;
2.2. Вивести посаду начальника відділу використання інформації
документів;
2.3. Вивести зі складу відділу забезпечення збереженості документів,
обліку та довідкового апарату три посади провідних наукових співробітників;
2.4. Вивести зі складу відділу використання інформації документів
посаду головного спеціаліста, посаду спеціаліста, посаду провідного наукового
співробітника;
2.5. Вивести зі складу відділу організаційно-аналітичної та режимносекретної роботи посаду головного спеціаліста з питань персоналу, головного
спеціаліста-юрисконсульта, дві посади провідних наукових співробітників;
2.6. Вивести зі складу відділу формування Національного архівного
фонду, діловодства та науково-технічного опрацювання документів посаду
провідного наукового співробітника;
3. Відповідно до структури Державного архіву області:
3.1. Ввести посаду заступника директора – начальника відділу
використання інформації документів;
3.2. Утворити відділ звернень громадян, діловодного забезпечення та
контролю зі штатною чисельністю чотири одиниці;
3.3. Ввести до складу відділу звернень громадян, діловодного
забезпечення та контролю посаду начальника відділу, посаду головного

спеціаліста, посаду спеціаліста, посаду наукового співробітника;
3.4. Ввести до складу відділу організаційно-аналітичної та режимносекретної роботи посаду старшого наукового співробітника, дві посади
наукових співробітників;
3.5. Ввести до складу відділу використання інформації документів
посаду провідного наукового співробітника;
3.6. Ввести до складу відділу забезпечення збереженості документів,
обліку та довідкового апарату дві посади наукових співробітників;
3.7. Ввести посаду головного спеціаліста з питань персоналу, посаду
головного спеціаліста-юрисконсульта.
4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та матеріально-технічного
забезпечення – головному бухгалтеру (Козак О. Ф.) до 05.01.2018 року внести
відповідні зміни до штатного розпису працівників Державного архіву області
та подати його на затвердження в обласну державну адміністрацію.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор архіву

І. І. Гриник

