
ЗВІТ 
про проведення консультацій з громадськістю  

у І 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 Закону 
України «Про порядок 
повернення у власні-
сть релігійних органі-
зацій культових буді-
вель, їх комплексів» у 
частині, що стосу-
ється компетенції 
Укрдержархіву 

обговорення членами 
громадської та науково-
експертної рад при 
Укрдержархіві  
 
організація 
електронних 
консультацій через веб-
портал Укрдержархіву 

20 лютого 2015 р. 
 
 
 
 
 
 
лютий 

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. доцільність відне-
сення архівних уста-
нов до закладів куль-
тури та внесення від-
повідних змін до 
Закону України «Про 
культуру» 

обговорення членами 
громадської та науково-
експертної рад при 
Укрдержархіві  
 
 
 
організація 
електронних 
консультацій через веб-
портал Укрдержархіву 

20 лютого 2015 р. 
 
 
 
 
 
 
лютий 

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» 
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3. проект річного плану 
заходів Державної 
архівної служби 
України з реалізації у 
2015 році Стратегії 
державної політики 
сприяння розвитку 
громадянського 
суспільства в Україні 
 
 

обговорення членами 
громадської та науково-
експертної рад при 
Укрдержархіві шляхом 
організації електрон-
них консультацій через 
веб-портал Укрдерж-
архіву 
 

кінець  
грудня 2014 –  
до 20 січня  
2015 року 

23 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», 
«Обговорюємо проекти 
документів» 

Зустрічі з громадськістю, інформаційні заходи, інтерв'ю 
1 «Імплементація За-

кону України «Про 
доступ до публічної 
інформації»: міжна-
родні зобов’язання, 
поточні виклики та 
законодавчі ініці-
ативи» 

круглий стіл 17 лютого  
2015 року 
 

40 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. «Відкриті архіви: 
законодавче регу-
лювання доступу до 
документів з архівів 
комуністичних спец-
служб» 

круглий стіл 18 лютого  
2015 року 
 

50 Від Державної 
архівної служ-
би: Голова 
Укрдержархіву 
Баранова Т. І., 
відповідальні 
працівники 
Укрдержархіву,
директори дер-
жавних архів-
них установ, 
Голова Громад-
ської ради при 
Укрдержархіві 
Клепак Г. О. 

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

1. засідання Науково-ви-
давничої ради при 
Укрдержархіві 

 

засідання 6 лютого  
2015 року 
 

16 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. розширене засідання 
колегії Укрдержархіву 

засідання 25 лютого  

2015 року 
 

60 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» 

 


