
Звіт  
про проведення Державною архівною службою України консультацій з громадськістю  

за IV 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 
періоду 
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2. Детальна інформація  
№ 
з/п 

Питання 
(проект 
рішення), 
винесені на 
обговорення

Форми 
проведення 
обговорення 

Ініціатор 
обговорен-

ня 

Строк 
проведення 
обговорення 

Кількість 
учасників 
обговорення

Категорії 
учасників 
обговорення 

Адреса розміщення на 
офіційному сайті органу 
виконавчої влади звіту 

про результати 
проведення обговорення 

1. Питання 
реставрації 
документів 
Національ-
ного 
архівного 
фонду: 
1. Нормати-

1) Семінар; 
2) Розміщення 
відповідної 
інформації на 
офіційному 
веб-порталі 
Укрдержархіву 
у рубриці 

Державна 
архівна 
служба 
України 

17-18 
листопада 
2011 р. 

Понад 40 
осіб 

Реставратори 
архівних та 
реставрацій-
них установ 
України, 
представники 
організацій, 
що 

Інформація про семінар 
розміщена на офіційному 
веб-порталі 
Укрдержархіву у рубриці 
«Архів новин» 
http://www.archives.gov.ua/
News/ 
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вно-методи-
чне 
забезпечен-
ня та 
організація 
роботи з 
реставрації 
документів 
Національ-
ного 
архівного 
фонду у 
державних 
архівних 
установах; 
2.Досвід 
роботи та 
перспективи 
розвитку 
Державного 
центру 
збереження 
документів 
Національ-
ного 
архівного 
фонду; 
3. Новітні 
технології 
збереження 
та 
відновлення 
документ-
тальної 

«Новини» презентують 
обладнання 
для 
покращення 
фізичного 
стану 
документів, 
експерти, 
науковці тощо
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спадщини. 
Міжнаро-
дний досвід; 
4. Сучасні 
технології та 
нові 
матеріали 
для 
реставрації 
документів 
на паперових 
носіях; 
5. Досвід 
реставрації 
документів 
Національ-
ного 
архівного 
фонду у 
державних 
архівах тощо

2. Питання 
організації 
діловодства 
в 
центральних 
державних 
архівах, 
центральних 
державних 
архівних 
установах, 
державних 
архівах 

1) Семінар-
нарада, 
круглий стіл; 
2) Розміщення 
відповідної 
інформації на 
офіційному 
веб-порталі 
Укрдержархіву 
у рубриці 
«Новини» 

Державна 
архівна 
служба 
України 

25 листопада 
2011 р. 

Близько 30 
осіб 

Експерти, 
науковці 

Інформація про семінар 
розміщена на офіційному 
веб-порталі 
Укрдержархіву у рубриці 
«Архів новин» 
http://www.archives.gov.ua/
News/ 



4 

м. Києва та 
Київської 
області 

3. Проект 
постанови 
"Про 
затверджен-
ня Типової 
інструкції 
про порядок 
обліку, 
зберігання і 
використан-
ня 
документів 
та інших 
носіїв 
інформації, 
які містять 
службову 
інформацію" 
та Проект 
Типової 
інструкція 
про порядок 
обліку, 
зберігання і 
використан-
ня 
документів 
та інших 
носіїв 
інформації, 

1) Надання 
консультацій 
громадськості у 
рамках 
спільного 
засідання 
Громадської та 
науково-
експертної рад 
при 
Укрдержархіві 
(4.11.2011 р.); 
2)Шляхом 
публікації 
відповідної 
інформації на 
офіційному 
веб-порталі 
Укрдержархіву
у рубриці 
“Обговорюємо 
проекти 
документів”; 
3) Електронні 
консультації 
 

Державна 
архівна 
служба 
України 

IV квартал 
2011 р. 
Обговорення 
продовжуєть-
ся. 

Близько 30 
осіб 

Представники 
інститутів 
громадянсь-
кого 
суспільства, 
творчих 
спілок, 
організацій, 
Громадської 
та науково-
експертної 
рад при 
Укрдержар-
хіві, науковці, 
експерти 
тощо 

Результати обговорення 
буде опубліковано на веб-
порталі Укрдержархіву по 
закінченню обговорення 
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які містять 
службову 
інформацію 

4. Проект 
розпоряджен
ня «Про 
віднесення 
цілісного 
майнового 
комплексу 
Пошуково-
видавничого 
агентства 
«Книга 
пам’яті 
України» та 
створення 
електрон-
ного реєстру 
загиблих у 
роки Великої 
Вітчизняної 
війни» 

1) Розміщено 
для 
обговорення на 
офіційному 
веб-порталі 
Укрдержархіву 
у рубриці 
“Обговорюємо 
проекти 
документів”; 
2) Електронні 
консультації 

Державна 
архівна 
служба 
України 

IV квартал 
2011 р. 
Обговорення 
продовжує-
ться 

- Представники 
інститутів 
громадянсь-
кого 
суспільства, 
творчих 
спілок, 
організацій, 
Громадської 
та науково-
експертної 
рад при 
Укрдержар-
хіві, науковці, 
експерти 
тощо 

Результати обговорення 
буде опубліковано на веб-
порталі Укрдержархіву по 
закінченню обговорення 
 

5. Проект 
наказу 
Міністерства 
юстиції 
України 
«Про 
затверджен-
ня Порядку 
надання 
платних 

1) Розміщено 
для 
обговорення на 
офіційному 
веб-порталі 
Укрдержархіву 
у рубриці 
“Обговорюємо 
проекти 
документів” та 

Державна 
архівна 
служба 
України 

Листопад-
грудень 
2011 р. 
Обговорення 
продовжуєть-
ся 

- Представники 
інститутів 
громадянсь-
кого 
суспільства, 
творчих 
спілок, 
організацій, 
Громадської 
та науково-

Результати обговорення 
буде опубліковано на веб-
порталі Укрдержархівупо 
закінченню обговорення 
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послуг 
архівними 
установами» 

«Регуляторні 
акти» 
(03.11.2011 р.); 
2) Електронні 
консультації 

експертної 
рад при 
Укрдержар-
хіві, науковці 
тощо 

6. Проект 
наказу 
Міністерства 
юстиції 
України 
«Про 
затверджен-
ня Порядку 
ціноутворе-
ння на 
платні 
роботи 
(послуги), 
які можуть 
надаватися 
архівними 
установами» 

1) Розміщено 
для 
обговорення на 
офіційному 
веб-порталі 
Укрдержархіву 
у рубриці 
“Обговорюємо 
проекти 
документів” та 
«Регуляторні 
акти» 
(10.11.2011 р.); 
2) Електронні 
консультації 

Державна 
архівна 
служба 
України 

Листопад-
грудень 
2011 р. 
Обговорення 
продовжуєть-
ся 

- Представники 
інститутів 
громадянсь-
кого 
суспільства, 
творчих 
спілок, 
організацій, 
Громадської 
та науково-
експертної 
рад при 
Укрдержар-
хіві, науковці 
тощо 

Результати обговорення 
буде опубліковано на веб-
порталі Укрдержархіву по 
закінченню обговорення 

7. Типова 
інструкція з 
діловодства 
у 
центральних 
органах 
виконавчої 
влади, Раді 
міністрів 
Автономної 
Республіки 

1) На 
офіційному 
веб-сайті 
Укрдержархіву 
розміщено 
коментар до 
Типової 
інструкції з 
діловодства у 
центральних 
органах 

Державна 
архівна 
служба  

Листопад-
грудень 2011 
р. 

- Працівники, 
відповідальні 
за 
діловодство, 
науковці, 
експерти 
тощо  

Коментар розміщено на 
офіційному ве-порталі 
Укрдержархіву у рубриці 
«Архів новин» 
http://www.archives.gov.ua/
News/ 
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Крим, 
місцевих 
органах 
виконавчої 
влади 
(затверджена 
постановою 
Кабінету 
Міністрів 
України від 
30 листопада 
2011 р. 
№ 1242) 

виконавчої 
влади, Раді 
міністрів 
Автономної 
Республіки 
Крим, місцевих 
органах 
виконавчої 
влади 
(30.11.2011 р.); 
2) Електронні 
консультації 

 


