
ЗВІТ 
про проведення консультацій з громадськістю  

у ІІ кварталі 2014 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 Закону 
України «Про 
внесення змін до 
Закону України «Про 
Національний 
архівний фонд та 
архівні установи»; 
проект Закону 
України «Про 
внесення змін до 
Закону України «Про 
Національний 
архівний фонд та 
архівні установи» в 
частині діяльності га-
лузевих державних 
архівів»; 
проект спільного 
наказу Мін’юсту та 
МЗС «Про 
затвердження 

Спільне засідання 
громадської та науково-
експертної рад при 
Укрдержархіві 

21 травня 2014 р. 28 Члени 
громадської та 
науково-
експертної рад 
при 
Укрдержархіві, 
відповідальні 
працівники 
Укрдержархіву 

 Інформація розміщена на 
офіційному веб-порталі 
Укрдержархіву «Архіви 
України» 
(http://www.archives.gov.ua/) у 
рубриках «Новини», 
«Обговорюємо проекти 
документів», «Обговорення 
змін до Конституції України 
щодо децентралізації влади» та 
«Громадське суспільство і 
влада» (розділ «Громадська 
рада») 



2 

Інструкції про 
порядок витребування 
документів соціально-
правового характеру 
для громадян України, 
іноземців та осіб без 
громадянства»; 
проект 
«Концептуальних 
засад розвитку 
архівної справи в 
Україні на найближчі 
роки» 

2. проект 
«Концептуальних 
засад розвитку 
архівної справи в 
Україні на найближчі 
роки»; 
проект наказу 
Міністерства юстиції 
«Про внесення змін до 
Порядку користу-
вання документами 
Національного 
архівного фонду 
України, що належать 
державі, 
територіальним 
громадам»; 
щодо можливості 
відновлення діяль-
ності Пошуково-
видавничого аген-
тства «Книга Пам’яті 
України» 

Засідання спільної 
робочої групи 
громадської та науково-
експертної рад при 
Укрдержархіві 

11 червня 2014 р. 12 Члени 
громадської та 
науково-
експертної рад 
при 
Укрдержархіві, 
відповідальні 
працівники 
Укрдержархіву 

Інформація розміщена на 
офіційному веб-порталі 
Укрдержархіву «Архіви 
України» 
(http://www.archives.gov.ua/) у 
рубриках «Новини», 
«Обговорюємо проекти 
документів», «Обговорення 
змін до Конституції України 
щодо децентралізації влади»  та 
«Громадське суспільство і 
влада» (розділ «Громадська 
рада») 
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3. проект 
«Концептуальних 
засад розвитку 
архівної справи в 
Україні на найближчі 
роки»; 
порівняльна таблиця 
до проекту Закону 
України «Про 
внесення змін до 
Конституції України 
(щодо децентралізації 
влади)» 

Засідання спільної 
робочої групи 
громадської та науково-
експертної рад при 
Укрдержархіві 

18 червня 2014 р. 11 Члени 
громадської та 
науково-
експертної рад 
при 
Укрдержархіві, 
відповідальні 
працівники 
Укрдержархіву 

Інформація розміщена на 
офіційному веб-порталі 
Укрдержархіву «Архіви 
України» 
(http://www.archives.gov.ua/) у 
рубриках «Новини», 
«Обговорюємо проекти 
документів», «Обговорення 
змін до Конституції України 
щодо децентралізації влади»  та 
«Громадське суспільство і 
влада» (розділ «Громадська 
рада») 

4. порівняльна таблиця 
до проекту Закону 
України «Про 
внесення змін до 
Конституції України 
(щодо децентралізації 
влади)» 

Електронні 
консультації 

16 червня – 16 липня 
2014 р. 

 Члени 
громадської та 
науково-
експертної рад 
при 
Укрдержархіві, 
відвідувачі веб-
порталу 

Інформація розміщена на 
офіційному веб-порталі 
Укрдержархіву «Архіви 
України» 
(http://www.archives.gov.ua/) у 
рубриці «Обговорення змін до 
Конституції України щодо 
децентралізації влади»   

Зустрічі з громадськістю, інформаційні заходи, інтерв'ю 
 

1 Виїзний прийом 
громадян 
начальником 
Головного управління 
юстиції Львівської 
області та директором 
Центрального 
державного 
історичного архіву 
України, м. Львів 
 

Зустріч з 
громадськістю 

28 травня 2014 р.  Заступник 
Голови 
Укрдержархіву 
О. В. Музичук 

Інформація розміщена на офіці-
йному веб-порталі Укрдерж-
архіву «Архіви України» 
(http://www.archives.gov.ua/) у 
рубриці «Новини»  
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2. Участь у телепередачі 
«Шлях у вічність», 
присвяченій 200-
річчю від дня 
народження 
Т. Г. Шевченка, яка 
вийшла в ефір 
телеканалу 
«Культура» 

Зустріч з 
громадськістю, 
інтерв’ю 

травень 2014 року  Заступник 
Голови 
Укрдержархіву 
О. В. Музичук, 
директор 
ЦДІАК І. М. 
Кісіль та 
відповідальні 
працівники 
ЦДКФФА  
Т. О. Макарова 
та ЦДАМЛМ 
В. М. Шепелюк

Інформація розміщена на офіці-
йному веб-порталі Укрдерж-
архіву «Архіви України» 
(http://www.archives.gov.ua/) у 
рубриці «Новини», «Прес-
центр» та офіційному веб-сайті 
телеканалу «Культура» 

3. Участь у запису 
радіопередачі 
«Порядок денний» 
Національної 
радіокомпанії України 

Зустріч з 
громадськістю, 
інтерв’ю 

3 червня 2014 р. 
 

 Заступник 
Голови 
Укрдержархіву 
О. В. Музичук 

Інформація розміщена на офіці-
йному веб-порталі Укрдерж-
архіву «Архіви України» 
(http://www.archives.gov.ua/) у 
рубриці «Новини» 
 

Засідання  
1. Питання функ-

ціонування Державної 
архівної служби та 
розвитку архівної 
справи 
 

Нарада під 
головуванням Віце-
прем`єр-міністра 
України О. М. Сича  

16 квітня 2014 р. 
 

 Керівництво та 
відповідальні 
працівники 
Кабінету 
Міністрів 
України, 
Укрдержархіву, 
галузевих 
державних 
архівів МВС, 
СБУ, МО, 
голова 
громадської 
ради при 
Укрдержархіві, 

Інформація розміщена на офіці-
йному веб-порталі Укрдерж-
архіву “»Архіви України» 
(http://www.archives.gov.ua/) у 
рубриці «Новини» 
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науковці, 
громадськість 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про підсумки 
комплексної перевірки 
діяльності ЦДЕА 
України; 
Про стан 
використання 
бюджетних коштів 
Державною архівною 
службою, 
центральними 
державними 
архівними установами 
та спеціальними 
установами СФД у 
2013 році; 
Про участь державних 
архівів у заходах з 
відзначення 200-річчя 
від дня народження 
Тараса Шевченка; 
Про стан виконання 
Укрдержархівом 
законів України, 
постанов Верховної 
Ради України, актів 
Президента України, 
Кабінету Міністрів 
України, власних 
рішень 
 
 
 
 
 

Чергове засідання 
колегії Укрдержархіву 

17 квітня 2014 р.; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члени 
Громадської та 
Науково-
експертної рад 
при 
Укрдержархіві 

Інформація розміщена на офіці-
йному веб-порталі Укрдерж-
архіву “»Архіви України» 
(http://www.archives.gov.ua/)  
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

Про хід виконання 
Угоди між Державною 
архівною службою 
України та Проф-
спілкою працівників 
державних установ 
України на 2012-2017 
роки у 2013 році; 
Про дотримання Укр-
держархівом законо-
давства у сфері зовні-
шніх зносин; Про стан 
виконання анти кору-
пційного законо-
давства в Державній 
архівній службі 
 
Про стан виконання 
Державною архівною 
службою у I півріччі 
2014 року завдань, 
визначених актами і 
дорученнями 
Президента України, 
Кабінету Міністрів 
України у сфері 
державної кадрової 
політики; 
Про стан виконання 
Укрдержархівом 
законів України, пос-
танов Верховної Ради 
України, актів Прези-
дента України, Кабі-
нету Міністрів Укра-
їни, власних рішень 

20 травня 2014 р.; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 червня 2014 р. 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
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Інші заходи за участю представників громадськості 
1. Щорічне літературно-

мистецьке свято 
«Весна в Плютах» в 
архівно-музейному 
комплексі 
«Літературно-
мистецькі Плюти»  
 

Зустріч з 
громадськістю, 
виступи, обговорення 

16 травня 2014 р. 
 

150 Члени 
Громадської та 
Науково-
експертної рад 
при 
Укрдержархіві, 
відповідальні 
працівники 
Укрдержархіву, 
центральних 
державних 
архівів 

Інформація розміщена на офіці-
йному веб-порталі Укрдерж-
архіву «Архіви України» 
(http://www.archives.gov.ua/) у 
рубриці «Новини» 

2. Читання, присвячені 
100-річчю від дня 
народження 
Г. С. Пшеничного в 
Центральному 
державному 
кінофотофоноархіві 
України ім. Г. С. Пше-
ничного 
 

Зустріч з 
громадськістю, 
виступи, обговорення 

20 червня 2014 р. 
 

50 Члени Громад-
ської та Нау-
ково-експер-
тної рад при 
Укрдержархіві, 
відповідальні 
працівники 
Укрдержархіву, 
центральних 
державних 
архівів 

Інформація розміщена на офіці-
йному веб-порталі Укрдерж-
архіву «Архіви України» 
(http://www.archives.gov.ua/) у 
рубриці «Новини» 

 


