
Форма подання інформації 
про діяльність Громадської ради при Державній архівній службі України 

у першому кварталі 2014 року 

Кількість наданих 
громадською 

радою пропозицій 
щодо: 

Кількість та 
тематика запитів 
громадської ради 
щодо проведення 

Кількість 
засідань 
громад-
ської 
ради 

Перелік  
проектів  

нормативно- 
правових актів,  
що надавалися 

органом  
громадській  
раді для  

обговорення 

Перелік 
проектів 
норма-
тивно-

правових 
актів, що 
обговорю-
валися на 
засіданнях 
громадсь-
кої ради 

Перелік 
проектів 
норма-
тивно-

правових 
актів,  
до яких 
громадсь-
кою радою 

були 
висловлені 
пропозиції 

та 
зауваження

Перелік 
питань, що 
розгляда-
лися на 

засіданнях 
громадсь-
кої ради 

органі-
зації 
консу-
льтацій 
з грома-
дські-
стю 

удоско-
налення 
роботи 
органу 

грома-
дської 
експерт-
тизи 

анти-
коруп-
ційної 
грома-
дської 
експер
т-тизи 

Кількість та 
тематика 
публічних  
заходів, 

організованих 
громадською 

радою 
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 Електронні 

консультації: 
Проект наказу 
Мін’юсту 
України «Про 
затвердження 
Положення про 
конкурс 
науково-
методичних і 
науково-
інформаційних 

        
Участь у 
проведенні: 
18 березня 
2014 року 
колегії 
Укрдержархів
у «Про 
підсумки 
роботи 
державних 
архівних 
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праць з 
архівознавства, 
документознав
ства, 
археографії» 

 Проект 
спільного 
наказу Мін’юту 
та МЗС 
України «Про 
затвердження 
Інструкції про 
порядок 
витребування 
документів 
соціально-
правового 
характеру для 
громадян 
України, 
іноземців та 
осіб без 
громадянства» 

       

установ і 
установ СФД 
у 2013 році та 
їх завдання на 
2014 рік» 
 
Участь у: 
15 січня  
2014 року 
відкритті у 
Національній 
бібліотеці 
України імені 
В. І. Вернад-
ського доку-
ментально-
книжкової 
виставки 
«Леонід 
Кравчук. 80 
років з 
Україною» 
16 січня  
2014 року 
у запису 
телевізійної 
програми 
«Власний 
погляд» на 
парламент-
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ському 
телеканалі 
«Рада» 
16 січня  
2014 року 
у підготовці 
запису 
телевізійної 
програми 
«Соціальний 
статус: 
упорядкуван-
ня трудових 
архівів» на 
телеканалі 
«Тоніс» 
17 січня  
2014 року 
у кінолекторії 
до 200-річчя 
від дня 
народження 
Тараса 
Шевченка 
«Сторінки 
документальн
о кіношевчен-
кіани (1918-
1964 роки)» 
13 лютого 
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2014 року 
відкритті 
виставки 
документів і 
фотоматеріалі
в «Незагоєна 
рана афгансь-
кої війни» до 
25-ї річниці 
виведення 
радянських 
військ з 
Афганістану 
в ЦДАГО 
України 
27 лютого 
2014 року 
церемонії 
відкриття 
виставки фо-
то- та архів-
них докумен-
тів і матеріа-
лів «На вічно-
му шляху до 
Тараса (1814-
1861)»  у 
ЦДАМЛМ 
України 

 


