
ЗВІТ 
про проведення консультацій з громадськістю  

у І 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  
1.  Про підсумки роботи 

державних архівних 
установ і установ 
СФД у 2013 році та їх 
завдання на 2014 рік 
 

Чергове засідання 
колегії Укрдержархіву 

18 березня 2014 р. 42 Члени 
Громадської та 
Науково-
експертної рад 
при 
Укрдержархіві 

 Інформація розміщена на 
офіційному веб-порталі 
Укрдержархіву «Архіви 
України» 
(http://www.archives.gov.ua/) у 
рубриці «Новини» 

Зустрічі з громадськістю, інформаційні заходи, інтерв'ю 
1 Запис телевізійної 

програми 
«Соціальний статус: 
упорядкування 
трудових архівів» на 
телеканалі «Тоніс» 

Зустріч з 
громадськістю, 
інтерв’ю 

16 січня  
2014 року 
 

5 Голова 
Державної 
архівної 
служби О. П. 
Гінзбург, 
громадськість 

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

2. Запис телевізійної 
програми «Власний 
погляд» на парламент-
ському телеканалі 
«Рада» 

Зустріч з 
громадськістю, 
інтерв’ю 

16 січня  
2014 року 

6 Голова 
Державної 
архівної 
служби О. П. 
Гінзбург, 
громадськість 

Інформація розміщена на офіці-
йному веб-порталі Укрдерж-
архіву «Архіви України» 
(http://www.archives.gov.ua/) у 
рубриці «Новини» та 
офіційному веб-сайті 
телеканалу «Рада» 
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3. Експертний круглий 
стіл на тему 
«Службова 
інформація: 
Виконання норм 
закону чи спосіб 
приховати 
інформацію?» в 
Секретаріаті 
Уповноваженого 
Верховної Ради 
України з прав 
людини  

Круглий стіл. 
З інформацією щодо 
розроблення Укрдерж-
архівом проекту 
постанови Кабінету 
Міністрів України 
«Про затвердження 
Типової інструкції про 
порядок обліку, 
зберігання і викори-
стання документів та 
інших матеріальних 
носіїв інформації, які 
містять службову 
інформацію» виступив 
заступник директора 
департаменту-
начальник відділу 
нормативно-методич-
ного забезпечення 
діловодства Укрдерж-
архіву О. В. Денисенко.

25 березня  
2014 року 
 

60 за участі 
представників 
громадськості, 
працівників 
державних 
органів, які 
займаються 
питаннями 
забезпечення 
доступу до 
публічної 
інформації,  

Інформація розміщена на офіці-
йному веб-порталі Укрдерж-
архіву «Архіви України» 
(http://www.archives.gov.ua/) у 
рубриці «Новини» 
Проект постанови Кабінету 
Міністрів України розміщено у 
рубриці «Обговорюємо проекти 
документів» 

Засідання Громадської та Науково-експертної рад при Укрдержархіві, інших консультативно-дорадчих органів. 
Електронні консультації (обговорення на офіційному веб-порталі Укрдержархіву) 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект наказу 
Мін’юсту України 
«Про затвердження 
Положення про 
конкурс науково-
методичних і науково-
інформаційних праць 
з архівознавства, 
документознавства, 
археографії» 
 

Електронні 
консультації 

Упродовж першого 
кварталу 2014 р. 

25 Члени 
Громадської та 
Науково-
експертної рад 
при 
Укрдержархіві, 
відповідальні 
працівники 
Укрдержархіву 

Інформація розміщена на офіці-
йному веб-порталі Укрдерж-
архіву “»Архіви України» 
(http://www.archives.gov.ua/) у 
рубриці «Обговорюємо проекти 
документів» 
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2. Проект спільного 
наказу Мін’юту та 
МЗС України «Про 
затвердження 
Інструкції про 
порядок витребування 
документів соціально-
правового характеру 
для громадян України, 
іноземців та осіб без 
громадянства» 

Інші заходи за участю представників громадськості 
1. Відкриття у Націона-

льній бібліотеці Укра-
їни імені В. І. 
Вернадського доку-
ментально-книжкової 
виставки «Леонід 
Кравчук. 80 років з 
Україною» 

Зустріч з 
громадськістю, 
виступи, обговорення 

15 січня  
2014 року 
 

50 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» 

 Кінолекторій до 200-
річчя від дня 
народження Тараса 
Шевченка «Сторінки 
документально 
кіношевченкіани 
(1918-1964 роки)» 

 

Зустріч з 
громадськістю, 
виступи, обговорення 

17 січня  
2014 року 
 

80 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» 
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 Відкриття виставки 
документів і 
фотоматеріалів 
«Незагоєна рана 
афганської війни» до 
25-ї річниці виведення 
радянських військ з 
Афганістану в 
ЦДАГО України 

 

Зустріч з 
громадськістю, 
виступи, обговорення 

13 лютого  
2014 року 
 

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

Інформація розміщена на 
офіційному веб-порталі 
Укрдержархіву «Архіви 
України» 
(http://www.archives.gov.ua/) у 
рубриці «Новини» 

 Церемонія відкриття 
виставки фото- та 
архівних документів і 
матеріалів «На вічно-
му шляху до Тараса 
(1814-1861)»  у 
ЦДАМЛМ України 

Зустріч з 
громадськістю, 
виступи, обговорення 

27 лютого  
2014 року 
 

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

Інформація розміщена на 
офіційному веб-порталі 
Укрдержархіву «Архіви 
України» 
(http://www.archives.gov.ua/) у 
рубриці «Новини» 

 


