
 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1/1 

спільного засідання Громадської та Науково-експертної рад при 
Державній архівній службі України 

 
м. Київ          25 січня 2012 р. 

 
Головуючий   Клепак Г. О. 
Секретарі    Божук Н. С. 
      Даниленко Т. В. 

 
 
1. ПРИСУТНІ: члени Громадської ради при Укрдержархіві (6), члени Науково-
експертної ради при Укрдержархіві (2).  
 
2. ЗАПРОШЕНІ: представник Міністерства юстиції України (1), представники 
Укрдержархіву (9), представники Головної редколегії Книги Пам’яті України 
(8), директори державних архівних установ (2), науковці (3). 

 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про переобрання нового Голови Громадської ради при Державній 
архівній службі у зв’язку з офіційною відмовою від посади Р. Я Пирога; 

2. Про обговорення Проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про віднесення цілісного майнового комплексу Пошуково-видавничого 

агентства «Книга Пам’яті України» та створення електронного реєстру 

загиблих у роки Великої Вітчизняної війни»; 

3. Про обговорення проекту нової редакції Порядку користування 

документами Національного архівного фонду України, що належать державі, 

територіальним громадам; 

4. Про обговорення проекту Порядку роботи з електронними 

документами у діловодстві та їх підготовки до передання на архівне зберігання. 
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1. СЛУХАЛИ: про переобрання нового Голови Громадської ради при 
Державній архівній службі у зв’язку з офіційною відмовою від посади 
Р. Я. Пирога. 

… 
1. ВИРІШИЛИ: обрати Головою Громадської ради при Державній 

архівній службі – Григорія Олексійовича Клепака. 
 
1.1. СЛУХАЛИ: про обрання головуючого на спільному засіданні 

Громадської та науково-експертної рад при Державній архівній службі 
України. 

… 
1.1. ВИРІШИЛИ: обрати головуючим спільного засіданні 

Громадської та науково-експертної рад при Державній архівній службі України 
Голову Громадської ради Г. О. Клепака. 

 

2. СЛУХАЛИ: про обговорення Проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про віднесення цілісного майнового комплексу 
Пошуково-видавничого агентства «Книга пам’яті України» до сфери 
управління Державної архівної служби України та створення 
електронного реєстру загиблих у роки Великої Вітчизняної війни». 

… 

2. ВИРІШИЛИ: 
1. Підтримати проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

віднесення цілісного майнового комплексу Пошуково видавничого агентства 
«Книга Пам’яті України» до сфери управління Державної архівної служби 
України та створення електронного реєстру загиблих у роки Великої 
Вітчизняної війни» розроблений Державною архівною службою України та 
Головною редколегією Книги Пам’яті України; 

2. Рекомендувати Державній архівній службі України звернутися з 
відповідним листом до Адміністрації Президента України та Кабінету 
Міністрів України щодо вирішення у двомісячний термін питання відновлення 
діяльності Пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України»; 

3. Взяти до уваги та обговорення пропозиції та зауваження, висловлені 
всіма учасниками засідання. 
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3. СЛУХАЛИ: про обговорення проекту нової редакції Порядку 
користування документами Національного архівного фонду України, що 
належать державі, територіальним громадам. 

… 

3. ВИРІШИЛИ: Передати проект Порядку користування документами 
Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним 
громадам на обговорення науково-методичної ради, для розгляду всіх 
пропозицій висловлених в процесі обговорення. 

 

4. СЛУХАЛИ: про обговорення проекту Порядку роботи з 
електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передання на 
архівне зберігання. 

… 

4. ВИРІШИЛИ: взяти до уваги сказане та внести відповідні відомості до 
протоколу засідання. 

 
 
 
Головуючий        Г. О. Клепак 
 
Секретарі         Н. С. Божук 
 
          Т. В. Даниленко 


