




















1 2 3 4 5 6 

  Зведений кошторис Державної 

служби охорони культурної 

спадщини   та перелік змін до 

нього на 2004 р. 

 

  Див. 

спр. № 1 

  Штатний розпис Служби. та 

перелік змін до нього на 2004 р 

 

 

  Див. 

спр. № 2 

2005 р. 

 

4  Накази №№ 1-23 голови 

Державної служби охорони 

культурної спадщини  з 

основної діяльності 

 

11 січня - 

28 грудня 

2005 р. 

60  

  Зведений кошторис Державної 

служби охорони культурної 

спадщини   та перелік змін до 

нього на 2005 р. 

 

 

  Див. 

спр. № 1 

2006 р. 

 

5  Накази №№ 1-10 голови 

Державної служби охорони 

культурної спадщини з основної 

діяльності 

 

17 січня - 

01 серпня 

2006 р. 

20  

6  Те саме, №№ 1-10 голови 

Державної служби з питань 

національної культурної 

спадщини з основної діяльності 

 

07 вересня - 

11 грудня 

2006 р. 

37  

7  Протоколи засідань конкурсних 

комісій на заміщення вакантних 

посад 

30 жовтня 

2006 р. - 

24 січня 

2011 р. 

 

 

55  



1 2 3 4 5 6 

  Штатний розпис Служби на 

2006 р. та перелік змін до нього 

 

 

  Див. 

спр. № 2 

2007 р. 

 

8  Накази №№ 1-22 голови 

Державної служби з питань 

національної культурної 

спадщини з основної діяльності 

 

04 січня - 

20 грудня 

2007 р. 

81  

9  Накази про закордоні 

відрядження 

21 вересня 

2007 р. - 

27 липня 

2009 р. 

 

23  

10  Зведений кошторис Державної 

служби з питань національної 

культурної  спадщини  та 

перелік змін до нього 

на 2007-2009 рр. 

 

 38  

  Штатний розпис Служби на 

2007 р. та перелік змін до нього 

 

  Див. 

спр. № 2 

  Протоколи засідань конкурсних 

комісій на заміщення вакантних 

посад 

 

  Див. 

спр. № 7 

2008 р. 

 

11  Накази голови Державної 

служби з питань національної 

культурної спадщини з основної 

діяльності 

 

10 січня - 

26 грудня 

2008 р. 

 

200  

  Те саме, про закордоні 

відрядження за 2008 р. 

 

 

 

 

 Див. 

спр. № 9 



1 2 3 4 5 6 

  Зведений кошторис Державної 

служби з питань національної 

культурної  спадщини  та 

перелік змін до нього 

на 2008 р. 

 

  Див. 

спр. 

№ 10 

12  Кошторис апарату Державної 

служби з питань національної 

культурної спадщини  та 

перелік змін до нього на 2008 р. 

 

 29  

  Штатний розпис Служби на 

2008 р. та перелік змін до нього 

 

  Див. 

спр. № 2 

  Протоколи засідань конкурсних 

комісій на заміщення вакантних 

посад 

 

  Див. 

спр. № 7 

2009 р. 

 

13  Накази голови Державної 

служби з питань національної 

культурної спадщини з основної 

діяльності 

 

15 січня - 

12 грудня 

2009 р. 

37  

  Те саме, про закордоні 

відрядження за 2009 р. 

 

 

 

 Див. 

спр. № 9 

  Зведений кошторис Державної 

служби з питань національної 

культурної  спадщини  та 

перелік змін до нього 

на 2009 р. 

 

  Див. 

спр. № 

10 

14  Кошторис апарату Державної 

служби з питань національної 

культурної спадщини  та 

перелік змін до нього на 2009 р. 

 

 

 26  



1 2 3 4 5 6 

  Протоколи засідань конкурсних 

комісій на заміщення вакантних 

посад 

 

  Див. 

спр. № 7 

2010 р. 

 

15  Накази №№ 1-35 голови 

Державної служби з питань 

національної культурної 

спадщини з основної діяльності 

 

12 січня - 

24 грудня 

2010 р. 

158  

  Штатний розпис Служби на 

2010 р. та перелік змін до нього 

 

  Див. 

спр. № 2 

16  Звіт про фінансово-

господарську діяльність 

Служби за 2010 р. 

 

 36  

2011 р. 

 

17  Накази №№ 1-20 голови 

Державної служби з питань 

національної культурної 

спадщини з основної діяльності 

 

05 січня - 

07 листопада 

2011 р. 

179  

18  Протоколи №№ 1-5 засідань 

ліквідаційної комісії служби 

28 квітня - 

17 жовтня 

2011 р. 

 

5  

19  Кошторис Державної служби з 

питань національної культурної 

спадщини  та перелік змін до 

нього на 2011 р. 

 

 46  

  Штатний розпис Служби на 

2011 р. та перелік змін до нього 

  Див. 

спр. № 2 

  Протоколи засідань конкурсних 

комісій на заміщення вакантних 

посад 

  Див. 

спр. № 7 

 








