
ЗВІТ 

про проведення консультацій з громадськістю  

у ІІІ кварталі 2015 року 

№ 

з/п 

Питання (проект 

рішення), винесені 

на обговорення 

Назва заходу, 

проведеного в рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Дата (строк) 

проведення 

Кількість 

учасників 

Категорії 

учасників 

Адреса розміщення на веб-

сайті органу виконавчої 

влади звіту про результати 

консультацій, підготовленого 

з урахуванням вимог п. 20, 24 

Порядку, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів від 03.11.2010 р. 

№ 966 

Засідання Громадської та Науково-експертної рад при Укрдержархіві, інших консультативно-дорадчих органів. 

Електронні консультації (обговорення на офіційному веб-порталі Укрдержархів 

1. проект постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

затвердження Типової 

інструкції про 

порядок ведення 

обліку, зберігання і 

використання 

документів та інших 

матеріальних носіїв 

інформації, що 

містять службову 

інформацію» 

обговорення членами 

громадської та науково-

експертної рад при 

Укрдержархіві  

 

організація 

електронних 

консультацій через веб-

портал Укрдержархіву 

9 липня 2015 р. 

 

 

 

 

 

липень 

15 члени 

громадської та 

науково-

експертної рад 

при 

Укрдержархіві  

 

громадськість 

Інформація розміщена на 

офіційному веб-порталі 

Укрдержархіву «Архіви 

України» 

(http://www.archives.gov.ua/) у 

рубриках «Новини», 

«Громадянське суспільство і 

влада» 

2. законопроект «Про 

консультації з 

громадськістю» 

обговорення членами 

громадської та науково-

експертної рад при 

Укрдержархіві – орга-

нізація електронних 

консультацій через веб-

портал Укрдержархіву 

4–16 вересня 2015 р. 

 

17 Члени 

громадської та 

науково-

експертної рад 

при 

Укрдержархіві,  

громадськість 

Інформація розміщена на офіці-

йному веб-порталі Укрдерж-

архіву «Архіви України» 

(http://www.archives.gov.ua/) у 

рубриках «Новини»,  

«Громадянське суспільство і 

влада» 

http://www.archives.gov.ua/
http://www.archives.gov.ua/
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Зустрічі з громадськістю, інформаційні заходи, інтерв'ю 

1 Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 

Баранова взяла участь 

у відкритій зустріч зі 

студентами 

Київського Націона-

льного університету 

ім. Тараса Шевченка 

та громадськістю на 

тему: «Збережена 

пам’ять – відкрите 

суспільство», 

організованої 

Укрдержархівом 

спільно із Спілкою 

архівістів України 

зустріч з 

громадськістю 

9 липня 2015 року 

 

200 Від Державної 

архівної служ-

би: Голова 

Укрдержархіву 

Баранова Т. І., 

відповідальні 

працівники 

Укрдержархіву 

Інформація розміщена на офіці-

йному веб-порталі Укрдерж-

архіву «Архіви України» 

(http://www.archives.gov.ua/) у 

рубриці «Новини» 

2. Голова Державної 

архівної служби взяла 

участь у повторному 

громадському 

обговоренні проекту 

постанови Кабінету 

Міністрів України 

«Про затвердження 

Типової інструкції 

про порядок ведення 

обліку, зберігання і 

використання 

документів та інших 

матеріальних носіїв 

інформації, що 

містять службову 

інформацію» 

зустріч з 

громадськістю 

9 липня 

2015 року 

 

23 Від Державної 

архівної служ-

би: Голова 

Укрдержархіву 

Баранова Т. І., 

відповідальні 

працівники 

Укрдержархіву, 

Інформація розміщена на офіці-

йному веб-порталі Укрдерж-

архіву «Архіви України» 

(http://www.archives.gov.ua/) у 

рубриці «Новини» 

http://www.archives.gov.ua/
http://www.archives.gov.ua/
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3. Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 

Баранова надала 

інтерв'ю для газети 

«Вечірній Київ» 

інтерв’ю 11 серпня 

2015 року 

5 Від Державної 

архівної служ-

би: Голова 

Укрдержархіву 

Баранова Т. І., 

відповідальні 

працівники 

Укрдержархіву 

Інформація розміщена на офіці-

йному веб-порталі Укрдерж-

архіву «Архіви України» 

(http://www.archives.gov.ua/) у 

рубриці «Новини» 

4. Голова Державної 

архівної служби взяла 

участь у роботі ХІ 

Київської міської 

звітно-виборної 

конференції 

профспілки 

працівників 

державних установ 

зустріч з 

громадськістю 

10 вересня 2015 р. 

 

100 Від Державної 

архівної служ-

би: Голова 

Укрдержархіву 

Баранова Т. І., 

відповідальні 

працівники 

Укрдержархіву 

Інформація розміщена на офіці-

йному веб-порталі Укрдерж-

архіву «Архіви України» 

(http://www.archives.gov.ua/) у 

рубриці «Новини» 

5. Голова Державної 

архівної служби взяла 

участь у програмі 

«Громадська 

приймальня» 

телеканалу «Київ» 

інтерв’ю 11 вересня 2015 р. надано 

відповіді під 

час прямого 

ефіру на 

звернення 

громадян 

Від Державної 

архівної служ-

би: Голова 

Укрдержархіву 

Баранова Т. І., 

відповідальні 

працівники 

Укрдержархіву 

Інформація розміщена на офіці-

йному веб-порталі Укрдерж-

архіву «Архіви України» 

(http://www.archives.gov.ua/) у 

рубриці «Новини» 

6. Заступник Голови 

Державної архівної 

служби України Ігор 

Бондарчук взяв участь 

у прямій телефонній 

лінії Кабінету 

Міністрів України та 

надав відповіді на 

звернення громадян 

зустріч з 

громадськістю 

22 вересня 2015 р. надано 

відповіді на 

звернення 

громадян 

Від Державної 

архівної служ-

би: Голова 

Укрдержархіву 

Баранова Т. І., 

відповідальні 

працівники 

Укрдержархіву 

Інформація розміщена на офіці-

йному веб-порталі Укрдерж-

архіву «Архіви України» 

(http://www.archives.gov.ua/) у 

рубриці «Новини» 

http://www.archives.gov.ua/
http://www.archives.gov.ua/
http://www.archives.gov.ua/
http://www.archives.gov.ua/
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Інші заходи за участю представників громадськості 

1. засідання колегії 

Укрдержархіву 
засідання 21 липня 

2015 року 

 

30 Керівництво та 

відповідальні 

працівники 

Укрдержархіву, 

представники 

громадських та 

наукових 

інституцій, 

директори 

державних 

архівів 

Інформація розміщена на офіці-

йному веб-порталі Укрдерж-

архіву «Архіви України» 

(http://www.archives.gov.ua/) у 

рубриці «Новини» 

2. Круглий  

стіл «Інформаційно-

комунікативні 

ресурси просування 

українських цінностей 

в умовах інформа-

ційної агресії», що 

відбувся у приміщенні 

Укрінформу 

засідання 
20 серпня  

2015 року 

 

25 Перший 

заступник 

Голови 

Державної 

архівної 

служби Іван 

Кісіль, 

директори 

центральних 

державних 

архівів, 

відповідальні 

працівники 

КМДА, 

представники 

громадських та 

наукових інсти-

туцій, 

 

 

 

Інформація розміщена на офіці-

йному веб-порталі Укрдерж-

архіву «Архіви України» 

(http://www.archives.gov.ua/) у 

рубриці «Новини» 

http://www.archives.gov.ua/
http://www.archives.gov.ua/
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3. відкриття у Централь-

ному державному 

архіві громадських 

об`єднань України 

виставки документів, 

присвяченої Дню 

партизанської слави. 

 

інформаційний захід 
22 вересня 

2015 року 

50 Керівництво та 

відповідальні 

працівники 

Укрдержархіву, 

представники 

громадських та 

наукових інсти-

туцій, директо-

ри державних 

архівів 

Інформація розміщена на офіці-

йному веб-порталі Укрдерж-

архіву «Архіви України» 

(http://www.archives.gov.ua/) у 

рубриці «Новини» 

 

http://www.archives.gov.ua/

