
ЗВІТ 

про проведення консультацій з громадськістю  

у ІІ 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 

внесення змін до 

порядку утворення та 

діяльності комісій з 

проведення 

експертизи цінності 

документів» 

обговорення членами 

громадської та науково-

експертної рад при 

Укрдержархіві  

 

організація 

електронних 

консультацій через веб-

портал Укрдержархіву 

3 квітня 2015 р. 

 

 

 

 

 

квітень 

17 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. проект Закону про 

внесення змін до 

Закону України 

«Про Національний 

архівний фонд та 

архівні установи» 

(щодо 

повернення 

культового майна 

релігійним 

організаціям) 

обговорення членами 

громадської та науково-

експертної рад при 

Укрдержархіві  

 

 

 

організація 

електронних 

консультацій через веб-

портал Укрдержархіву 

3 квітня 2015 р. 

 

 

 

 

 

 

квітень 

17 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» 

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

Верховної Ради 

України народним 

депутатом України 

Фельдманом О. 

Б. (номер, дата 

реєстрації - 2392 від 

17.03.2015) 

 

3. проект Закону 

України «Про доступ 

до архівів 

репресивних 

органів 

комуністичного 

тоталітарного 

режиму 1917–1991 

років» 

 

обговорення членами 

громадської та науково-

експертної рад при 

Укрдержархіві  

 

 

 

організація 

електронних 

консультацій через веб-

портал Укрдержархіву 

 

3 квітня 2015 р. 

 

 

 

 

 

 

квітень 

17 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» 

4. проект наказу 

Міністерства юстиції 

«Про затвердження 

Порядку створення 

копій унікальних 

документів для 

страхового фонду і 

фонду користування, 

реставрацію, ремонт 

або консервацію 

унікальних 

документів» 

 

обговорення членами 

громадської та науково-

експертної рад при 

Укрдержархіві  

 

 

 

організація 

електронних 

консультацій через веб-

портал Укрдержархіву 

16 червня 2015 р. 

 

 

 

 

 

 

червень-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» 

http://www.archives.gov.ua/
http://www.archives.gov.ua/
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5. проект наказу 

Міністерства юстиції 

України «Про внесен-

ня змін до Порядку 

користування доку-

ментами Національ-

ного архівного фонду 

України, що належать 

державі, територі-

альним громадам» 

обговорення членами 

громадської та науково-

експертної рад при 

Укрдержархіві  

 

 

організація 

електронних 

консультацій через веб-

портал Укрдержархіву 

16 червня 2015 р. 

 

 

 

 

 

червень-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» 

Зустрічі з громадськістю, інформаційні заходи, інтерв'ю 

1 Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 

Баранова відвідала 

Урядовий контактний 

центр, де 

ознайомилася з 

роботою Центру, 

поспілкувалася з 

фахівцями та 

відповіла на актуальні 

звернення громадян 

зустріч з 

громадськістю 

28 квітня  

2015 року 

 

15 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 у 

передачі «Під 

контролем» УР 1 

розповіла про заходи 

Укрдержархіву та 

державних архівів з 

підготовки та 

відзначення 70-ї 

річниці Перемоги над 

нацизмом 

інтерв’ю 9 травня 

2015 року 

 

15 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/
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3. За участі Голови 

Державної архівної 

служби вийшла в ефір 

передача «Державні 

архіви» телепрограми 

«Уряд на зв’язку з 

громадянами» 

Першого 

національного 

телеканалу, у якій 

було надано відповіді 

на актуальні 

звернення громадян, у 

тому числі щодо 

пріоритетів у роботі 

Укрдержархіву 

інтерв’ю 2 червня  

2015 року 

15 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» 

Інші заходи за участю представників громадськості 

1. засідання Науково-ви-

давничої ради при 

Укрдержархіві 

 

засідання 13 травня  

2015 року 

 

15 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. засідання колегії 

Укрдержархіву 

засідання 
26 травня  

2015 року 

 

40 Керівництво та 

відповідальні 

працівники 

Укрдержархіву, 

представники 

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/
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громадських та 

наукових інсти-

туцій, директо-

ри державних 

архівів 

3. засідання Спілки 

архівістів України 

засідання 
2 квітня 

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» 

4. інформаційний захід 

«Весна в Плютах» до 

Міжнародного Дня 

музеїв та 70-річчя 

Перемоги у Другій 

світовій війні 

інформаційний захід 
15 травня 

2015 року 

60 Керівництво та 

відповідальні 

працівники 

Мін’юсту, 

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» 

5. експертна зустріч на 

тему «Актуальні 

питання забезпечення 

органами виконавчої 

влади доступу до 

публічної інформації» 
у Комунікативному 

центрі Уряду 

експертна зустріч 
11 червня  

2015 року 

35 Відповідальні 

працівники 

Кабінету 

Міністрів 

України, 

Держкомтеле-

радіо, 

заступник 

директора 

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/
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департаменту-

начальник 

відділу 

нормативно-

методичного 

забезпечення 

діловодства 

Укрдержархіву 

Денисенко О.В. 

та начальник 

відділу 

використання 

інформації 

Укрдержархіву  

Ярошенко Д.В., 

представники 

громадських та 

наукових 

інституцій 

 


