
Звіт  
про проведення Державною архівною службою України консультацій з громадськістю  

за ІІІ квартал 2011 року  
І. Публічні громадські обговорення 

1. Загальна інформація  
Кількість заходів, проведених в рамках обговорень цих питань (проектів рішень) 
 

Кількість 
питань (проектів 
рішень), винесених 
на обговорення 

протягом звітного 
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2. Детальна інформація  
№ 
з/п 

Питання 
(проект 
рішення), 
винесені на 
обговорення

Форми 
проведення 
обговорення 

Ініціатор 
обговорення

Строк 
проведення 
обговорення 

Кількість 
учасників 
обговорення

Категорії 
учасників 
обговорення 

Адреса розміщення на 
офіційному сайті органу 
виконавчої влади звіту 

про результати 
проведення обговорення 

1. Проект 
розпоряджен
-ня Кабінету 
Міністрів 
України 
“Про 

1) Шляхом 
публікації 
відповідної 
інформації на 
офіційному 
веб-порталі 

Державна 
архівна 
служба 
України 

ІІІ квартал 
2011 р. 

 Представники 
Громадської 
та науково-
експертної 
рад при 
Укрдержархі-

Звіт про результати 
проведеної роботи буде 
опубліковано на 
офіційному веб-порталі 
Державної архівної 
служби по закінченню 



2 

провадження 
діяльності 
Пошуково-
видавничого 
агенства 
“Книга 
пам'яті 
України” та 
створення 
електронної 
Книги 
Пам'яті 
України” 

Державної 
архівної 
служби 
України у 
рубриці 
“Обговорює-
мо проекти 
документів”. 
2) Електронні 
консультації  

ві, 
професійних 
спілок, 
організацій, 
науковці, 
представники 
засобів 
масової 
інформації 

обговорення 
 

2. Проект 
постанови 
"Про 
затверджен-
ня Типової 
інструкції 
про порядок 
обліку, 
зберігання і 
використан-
ня 
документів 
та інших 

1) Шляхом 
публікації 
відповідної 
інформації на 
офіційному 
веб-порталі 
Державної 
архівної 
служби 
України у 
рубриці 
“Обговорює-
мо проекти 

Державна 
архівна 
служба 
України 

ІІІ квартал 
2011 р. 

Близько 100 
осіб 

Представники 
центральних 
органів 
виконавчої 
влади, 
структурних 
підрозділів 
обласних, 
Київської та 
Севастополь-
ської міських 
державних 
адміністрацій 
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носіїв 
інформації, 
які містять 
службову 
інформацію" 
та Проект 
Типової 
інструкція 
про порядок 
обліку, 
зберігання і 
використан-
ня 
документів 
та інших 
носіїв 
інформації, 
які містять 
службову 
інформацію 

документів”; 
 
2)Обговорен-
ня в ході 
Всеукраїн-
ського 
семінару для 
представників 
структурних 
підрозділів 
обласних, 
Київської та 
Севастополь-
ської міських 
державних 
адміністрацій 
України, 
відповідаль-
них за 
організацію 
доступу до 
публічної 
інформації 
(м. Одеса) 

України, 
представники 
засобів 
масової 
інформації 

3. Проект 
наказу "Про 

1) Шляхом 
публікації 

Державна 
архівна 

ІІІ квартал 
2011 р. 

 Представники 
Громадської 
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затверджен-
ня 
Положення 
про 
організацію 
та 
проведення 
інспекційних 
перевірок 
Державною 
технічною 
інспекцією 
Державного 
департамент-
ту 
страхового 
фонду 
документа-
ції" та 
Положення 
про 
організацію 
та 
проведення 
інспекційних 
перевірок 

відповідної 
інформації на 
офіційному 
веб-порталі 
Державної 
архівної 
служби 
України у 
рубриці 
“Обговорює-
мо проекти 
документів”; 
2) Електронні 
консультації 

служба 
України 

та науково-
експертної 
рад при 
Укрдержархі-
ві 
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Державною 
технічною 
інспекцією 
Державного 
департамент-
ту 
страхового 
фонду 
документації 

4. Проект 
наказу "Про 
затверджен-
ня 
Положення 
про 
позаштат-
ного 
(громадсько-
го) 
інспектора з 
питань 
формування 
та ведення 
страхового 
фонду 
документа-

1) Шляхом 
публікації 
відповідної 
інформації на 
офіційному 
веб-порталі 
Державної 
архівної 
служби 
України у 
рубриці 
“Обговорює-
мо проекти 
документів”; 
2) Електронні 
консультації 

Державна 
архівна 
служба 
України 

ІІІ квартал 
2011 р. 

 Представники 
Громадської 
та науково-
експертної 
рад при 
Укрдержархі-
ві 
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ції" та 
Положення 
про 
позаштатно-
го 
(громадсько-
го) 
інспектора з 
питань 
формування 
та ведення 
страхового 
фонду 
документації 

5. Проект 
наказу "Про 
затверджен-
ня Інструкції 
з 
оформлення 
матеріалів 
про 
адміністра-
тивні 
правопору-
шення в 

1) Шляхом 
публікації 
відповідної 
інформації на 
офіційному 
веб-порталі 
Державної 
архівної 
служби 
України у 
рубриці 
“Обговорює-

Державна 
архівна 
служба 
України 

ІІІ квартал 
2011 р. 

 Представники 
Громадської 
та науково-
експертної 
рад при 
Укрдержархі-
ві 
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державній 
системі 
страхового 
фонду 
документа-
ції" та 
Інструкція з 
оформлення 
матеріалів 
про 
адміністрати
вні 
правопоруше
ння в 
державній 
системі 
страхового 
фонду 
документації 

мо проекти 
документів”; 
2) Електронні 
консультації 

 


