План найважливіших заходів Державної архівної служби України,
що проводитимуться у 2014 році у рамках реалізації системних соціально-економічних реформ,
інших пріоритетних напрямках діяльності Укрдержархіву
№
п/п

Орган
виконавчої
влади

Захід

Орієнтовна
дата
проведення

Місце
проведення

1

Державна
архівна
служба
України
(Укрдержархів)

Проведення
роз’яснювальної роботи
з питань, пов’язаних з
розвитком громадянського суспільства, у
тому числі через
висвітлення
у засобах масової
інформації, фахових
друкованих виданнях
(“Вісник
Укрдержархіву”,
журнал “Архіви
України”),
а також шляхом участі у
спеціальних телета радіопрограмах

протягом року

Електронні
та друковані ЗМІ,
мережа
Інтернет

Учасники

Керівництво
Державної
архівної служби

Пропозиції
щодо
інформаційного
супроводження
заходу
Урядовий портал,
офіційний вебпортал “Архіви
України”, фахові
друковані видання
“Вісник
Укрдержархіву”,
“Архіви України”,
Інтернет-видання

Очікуваний
результат
проведення
заходу
Інформування
громадськості
про діяльність
Державної
архівної служби
України,
державних
архівних
установ її
системи та
установ СФД

2

Вивчення і проведення
аналізу громадської
думки щодо діяльності
Державної архівної
служби, у тому числі
через проведення
опитувань
громадськості,
моніторингу
оприлюднених у засобах
масової інформації
зауважень і пропозицій
інститутів
громадянського
суспільства та окремих
громадян до діяльності
Державної архівної
служби

протягом року

Укрдержархів
(м. Київ,
вул.
Солом'янська, 24)

Керівництво та
відповідальні
працівники
Укрдержархіву

Офіційний вебпортал “Архіви
України”,
ЗМІ

3

Розгляд пропозицій
щодо удосконалення
процедури
обслуговування
відвідувачів та
процедури надання
послуг на оперативних
нарадах при Голові
Державної архівної
служби

протягом року

Укрдержархів
(м. Київ,
вул.
Солом'янська, 24)

Керівництво та
відповідальні
працівники
Укрдержархіву

Офіційний вебпортал “Архіви
України”

Вивчення і
проведення
аналізу
громадської
думки щодо
діяльності
Державної
архівної
служби,
врахування
зауважень і
пропозицій
громадськості
та публічне
реагування на
них, оприлюднення аналітичної інформації на вебпорталі Укрдержархіву
Врахування
зауважень та
пропозицій
громадськості,
покращення
інформаційного обслуговування
громадян

4

Систематичне
наповнення та постійне
оновлення спеціальних
рубрик “Звернення
громадян”,
“Громадянське
суспільство і влада”,
“Інформуємо громадськість”, “Інформаційна
політика”, “Доступ до
публічної інформації”

протягом року

Офіційний
веб-портал
“Архіви
України”

Керівництво та
відповідальні
працівники
Укрдержархіву

Офіційний вебпортал “Архіви
України”

5

Надання інформаційних
послуг на офіційному
веб-порталі “Архіви
України”

протягом року

Офіційний
веб-портал
“Архіви
України”

Керівництво та
відповідальні
працівники
Укрдержархіву

Офіційний вебпортал “Архіви
України”

Інформування
громадськості
про основну
діяльність
Державної
архівної служби
України,
забезпечення
постійного
діалогу
з громадськістю з метою
роз'яснення
змісту та цілей
соціальноекономічних
реформ,
врахування
громадської
думки під час їх
проведення
Удоступнення
архівної
ретроспективної інформації,
інформації про
склад та зміст
документів
НАФ

6

Консультації з громадськістю з питань
формування та
реалізації державної
політики у сфері
архівної справи і
діловодства та у системі
страхового фонду
документації, у тому
числі із застосуванням
офіційного веб-порталу
“Архіви України”

протягом року

7

Участь в обговореннях
та надання роз'яснень
щодо пріоритетних
питань розвитку
архівної справи,
документознавства,
страхового фонду
документації

протягом року

Офіційний
веб-портал
“Архіви
України”

Керівництво та
відповідальні
працівники
Укрдержархіву

Форуми вебДепартамент
порталів
діловодства,
“Кадровик”,
формування,
“Асоціація
зберігання
та обліку
секретарів
документів
та офісменеджеНаціонального
рів”, “Ліга архівного фонду
секретарів”, Укрдержархіву,
УНДІАСД
журнали
“Кадровик.
Трудове
право і
управління
персоналом”,
“Секретарреферент”,
ін.

Офіційний вебпортал “Архіви
України”

Забезпечення
електронного
обговорення
громадськістю
нормативноправових актів,
розроблених
Державною
архівною
службою
України

Форуми вебпорталів
“Кадровик”,
“Асоціація
секретарів та офісменеджерів”, “Ліга
секретарів”, журнали “Кадровик.
Трудове право і
управління
персоналом”,
“Секретарреферент”

Забезпечення
електронного
обговорення
громадськістю
нормативноправових актів,
розроблених
Держав-ною
архівною
службою у
сфері діловодства та документознавства

8

Організація роботи
Громадської та
Науково-експертної рад
при Укрдержархіві

9

Спільні засідання
Громадської та
Науково-експертної рад
при Укрдержархіві з
метою обговорення
проектів нормативноправових актів,
підготовлених
Укрдержархівом:
проект спільного наказу
Міністерства юстиції та
Міністерства
закордонних справ
України “Про внесення
змін до Інструкції про
порядок витребування

9.1

протягом року

січень — лютий
2014 р.

Укрдержархів
(м. Київ,
вул.
Солом'янська, 24),
офіційний
веб-портал
“Архіви
України”

Керівництво та
відповідальні
працівники
Укрдержархіву,
редколегії
видань

Укрдержархів
(м. Київ,
вул.
Солом'янська, 24),
галузевий
веб-портал
“Архіви
України”

Керівництво та
відповідальні
працівники
Укрдержархіву,
члени Громадської та Науково-експертної
рад при
Укрдержархіві,
представники
громадськості
та ЗМІ

Офіційний вебпортал “Архіви
України”, фахові
друковані видання
“Вісник
Укрдержархіву”,
“Архіви України”,
Інтернет-видання

Висвітлення на
офіційному вебпорталі Укрдержархіву, Урядовому
порталі, ЗМІ,
Інтернет-виданнях

Проведення
публічного
громадського
обговорення
текстів проектів
актів, винесених
на обговорення,
у тому числі за
допомогою
Урядового вебсайту
“Громадянське
суспільство і
влада” та
офіційного вебпорталу “Архіви
України”
Проведення
публічного
громадського
обговорення
текстів проектів
актів

документів соціальноправового характеру для
громадян України,
іноземних громадян та
осіб без громадянства”
9.2

9.3

9.4

проект наказу
Міністерства юстиції
України “Про
затвердження
положення про конкурс
науково-методичних і
науково-інформаційних
робіт у галузі
архівознавства,
документознавства і
археографії”
проект наказу
Міністерства юстиції
України “Про
затвердження Порядку
перегляду грифів
секретності
матеріальних носіїв
інформації в державних
архівних установах
України”
проект наказу
Міністерства юстиції
України “Про
затвердження Порядку
організації роботи
архівів”

березень 2014 р.

травень 2014 р.

червень 2014 р.

9.5

9.6

9.7

9.8

проект наказу
вересень 2014 р.
Міністерства юстиції
України “Про
затвердження збірника
форм “Планово-звітна
документація архівних
установ України”
проект постанови
вересень 2014 р.
Кабінету Міністрів
України “Про створення
галузевого державного
архіву для зберігання
геологічних документів”
проект наказу
листопад 2014 р.
Міністерства юстиції
України “Про
затвердження Порядку
передавання кіно-,
відео-, фото-,
фонодокументів на
постійне зберігання”
(нова редакція)
проект наказу
грудень 2014 р.
Міністерства юстиції
України “Про
затвердження Правил
діловодства та архівного
зберігання документів в
органах державної
влади, місцевого
самоврядування,
підприємствах,
установах і

9.9

10

організаціях”
проект наказу
Міністерства юстиції
України “Про умови
оплати праці
працівників
Українського науководослідного інституту
архівної справи та
документознавства і
Науково-дослідного,
проектноконструкторського та
технологічного
інституту мікрографії”

Участь членів
Громадської та
Науково-експертної рад
при Укрдержархіві у
роботі колегії
Державної архівної
служби

після прийняття
постанови
“Деякі питання
оплати праці
працівників
державних,
комунальних
архівних
установ,
науководослідних
установ,
спеціальних
установ
страхового
фонду
документації”
протягом року

Укрдержархів
(м. Київ,
вул.
Солом'янська, 24)

Керівництво та
відповідальні
працівники
Укрдержархіву,
члени
Громадської та
Науковоекспертної
рад при
Укрдержархіві

Урядовий портал,
офіційний вебпортал “Архіви
України”,
ЗМІ

Обговорення
пріоритетних
питань розвитку
архівної справи
в Україні
Доведення до
членів Громадської та Науково-експертної
рад при
Укрдержархіві
підсумків
роботи
Державної
архівної

служби,
державних
архівних
установ України
та установ СФД
у 2013 р.
Інформування
наукової
громадськості,
інших верств
населення про
склад та зміст
документів
НАФ

11

Продовження роботи із
зняття обмежень на
доступ до секретних
архівних документів, що
не становлять державної
таємниці та організації
оприлюднення цих
документів з актуальних
історичних тем

протягом року

Укрдержархів
(м. Київ,
вул.
Солом'янська, 24)

Керівництво та
відповідальні
працівники
Укрдержархіву

12

Участь у тематичних
короткотермінових
семінарах при
Національній академії
державного управління
при Президентові
України

протягом року

Керівники та
співробітники
структурних
підрозділів
Укрдержархіву

Офіційний вебпортал “Архіви
України

Інформування
громадськості
про основну
діяльність
Укрдержархіву
та її результати

13

Забезпечення співпраці
зі Спілкою архівістів
України

протягом року

Національна
академія
державного
управління
при
Президентов
і України
Укрдержархів
(м. Київ,
вул.
Солом'янська, 24)

Керівництво та
відповідальні
працівники
Укрдержархіву

Офіційний вебпортал “Архіви
України, ЗМІ

Врахування
зауважень та
пропозицій
щодо
покращення
ефективності
надання послуг
з доступу до
документів
НАФ

Рубрика
“Розсекречення
архівних
матеріалів”
офіційного вебпорталу “Архіви
України”

14

14.1

14.2

14.3

Організація та
проведення за участю
державних архівних
установ, що належать
до сфери управління
Державної архівної
служби України,
виставок фото- та
архівних документів
виставка фото- та
архівних документів до
200-річчя
від дня народження
Тараса
Шевченка та круглого
столу
“Життя та творча
спадщина
Т. Г. Шевченка”
70-річчя визволення
міста Орджонікідзе
Дніпропетровської
області від німецькофашистських
загарбників
70-річчя визволення
міста Нікополя
Дніпропетровської
області від німецькофашистських
загарбників, здобутого в
результаті проведення
наступальної

лютий 2014 р.

лютий 2014 р.

лютий 2014 р.

Керівництво та
відповідальні
працівники
Укрдержархіву,
керівники
державних
архівних
установ
України,
представники
ЗМІ та
громадськості

Офіційний вебпортал “Архіви
України,
ЗМІ

Інформування
громадськості
про основну
діяльність
Державної
архівної
служби,
державних
архівних
установ України
та установ СФД
про склад і
зміст
документів
НАФ,
удоступнення
архівної
інформації для
широких верств
населення,
популяризація
історичного
минулого
українського
народу

14.4

14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10

14.11

14.12
15

НікопольськоКриворізької операції
військами 3-го і 4-го
Українських фронтів
25-ї річниці виведення
військ колишнього
СРСР з Республіки
Афганістан
69-ї річниці Перемоги у
Великій
Вітчизняній
війні 1941–1945 років
18-ї річниці Конституції
України
100-річчя
початку
Першої світової війни
1914–1918 років
23-ї річниці
незалежності України
до Дня партизанської
слави
70-ї річниці визволення
України від
фашистських
загарбників
70-ї річниці визволення
України від
фашистських
загарбників
(міжнародна)
до Дня працівників
архівних
установ
Публікації в місцевих

лютий 2014 р.

травень 2014 р.
червень 2014 р.
серпень 2014 р.
серпень 2014 р.
вересень 2014 р.
жовтень 2014 р.

жовтень 2014 р.

грудень 2014 р.
протягом року

Місцеві

Керівництво та

Офіційний веб-

Інформування

періодичних ЗМІ

16

Участь керівництва
Укрдержархіву у запису
телевізійної програми
“Соціальний статус:
упорядкування
трудових архівів”

14 січня 2014 р.

періодичні
ЗМІ

відповідальні
працівники
Укрдержархіву,
керівники
державних
архівних
установ України

портал “Архіви
України,
ЗМІ

Телеканал
“Тоніс”

Спікер: Голова
Укрдержархіву
О. П. Гінзбург

Офіційний вебпортал “Архіви
України”,
телеканал “Тоніс”

громадськості
про основну
діяльність
Державної
архівної
служби,
державних
архівних
установ України
та установ СФД
про склад і
зміст
документів
НАФ,
удоступнення
архівної
інформації для
широких верств
населення,
популяризація
історичного
минулого
українського
народу
Оприлюднення
інформації про
проблеми,
пов'язані із
пошуком
документів, що
підтверджують
страховий стаж
та роль архівів у

17

Участь керівництва
Укрдержархіву у запису
телевізійної програми
“Власний погляд”

16 січня 2014 р.

Парламентський
телеканал
“Рада”

Спікер: Голова
Укрдержархіву
О. П. Гінзбург

Офіційний вебпортал “Архіви
України”,
телеканал “Рада”

18

Круглий стіл “Життя та
творчість
Т. Г. Шевченка”

27 лютого 2014 р. Місцеві ЗМІ Керівництво та
відповідальні
співробітники
Укрдержархіву,
шевченкознавці
та архівісти
України, Росії,
Казахстану,
інших держав

Офіційний вебпортал “Архіви
України”, місцеві
ЗМІ

19

Телепередача “Про
підсумки роботи
державних архівних
установ та установ СФД
у 2013 році: основні
досягнення у реалізації
державної політики у
сфері архівної справи,
діловодства та

початок березня
2014 р.

Телеканал “Київ”,
офіційний вебпортал “Архіви
України”,
ЗМІ

Телеканал
“Київ”
(можливі
зміни)

Керівництво та
відповідальні
співробітники
Укрдержархіву
Спікер: Голова
Державної
архівної служби
України

цьому процесі
Оприлюднення
інформації про
діяльність
Державної
архівної
служби,
державних
архівних
установ України
та установ СФД
Оприлюднення
інформації,
присвяченої
життю та
творчій
діяльності
відомого
українського
письменника,
поета,
художника,
філософа
Т. Г. Шевченка.
Інформування
громадськості
про підсумки
роботи
Державної
архівної
служби,
державних
архівних

створення і
функціонування
державної системи
страхового фонду
документації”

О. П. Гінзбург

20

Участь керівництва
Укрдержархіву у запису
телевізійної програми
“Секрети успіху”

4 березня 2014 р.

Телеканал
“Перший
Національний”

Спікер: Голова
Укрдержархіву
О. П. Гінзбург

21

Участь керівництва
Укрдержархіву у
відеоконференції

березень 2014 р.

Комунікатив
ний центр
Уряду
(Будинок
Уряду,
к. 141)

Спікер: Голова
Укрдержархіву
О. П. Гінзбург

22

Брифінг та пряма
телефонна лінія
Кабінету Міністрів
України

кінець березня —
квітень 2014 р.
(можливі зміни)

Клуб
Кабінету
Міністрів
України
(м. Київ,
вул. Інститутська, 7)

Голова
Державної
архівної служби
О. П. Гінзбург,
представники
ЗМІ та
громадськості
Спікер: Голова
Державної
архівної служби
України
О. П. Гінзбург

установ України
та установ СФД
у 2013 р.
Офіційний вебпортал “Архіви
України”,
телеканал “Перший
Національний”
Офіційний вебпортал “Архіви
України”, ЗМІ

Урядовий портал,
офіційний вебпортал “Архіви
України”,
ЗМІ

Інформування
громадськості
про роботу
Державної
архівної служби
Обговорення та
роз'яснення
цілей і змісту
соціальноекономічних
реформ, тема
“Соціальна
функція
державних
архівів”
Відповіді на
запитання
громадян

23

24

Публікація “Досягнення
Державної архівної
служби”

Щорічна тристороння
зустріч керівників
державних архівних
служб України, Росії та
Білорусі за участі
директорів державних
архівних установ цих
держав.

квітень 2014 р.

червень 2014 р.

Газета
“Тижневик
2000”

м. Нижній
Новгород,
Російська
Федерація

Брифінг для ЗМІ

25

Брифінг та пряма
телефонна лінія
Кабінету Міністрів
України

вересень 2014 р.
(можливі зміни)

Клуб
Кабінету
Міністрів
України

Керівництво та
відповідальні
співробітники
Укрдержархіву
Спікер: Голова
Державної
архівної служби
України
О. П. Гінзбург
Учасники:
керівники
державних
архівних служб
та директори
державних
архівних
установ
України, Росії
та Білорусі,
представники
органів влади та
ЗМІ
Спікер: Голова
Державної
архівної служби
України
О. П. Гінзбург
Голова
Державної
архівної служби
О. П. Гінзбург,

Газета “Тижневик
2000”, офіційний
веб-портал “Архіви
України”,
ЗМІ

Інформування
громадськості
про досягнення
Державної
архівної служби

Урядовий портал,
офіційний вебпортал “Архіви
України”,
ЗМІ

Інформування
громадськості
про міжнародне співробітництво
Державної
архівної служби
України

Урядовий портал,
офіційний вебпортал “Архіви
України”,

Відповіді на
запитання
громадян

(м. Київ,
вул. Інститутська, 7)

26

Участь у засіданні
Євроазійського
регіонального
відділення МРА та
Консультативній раді
держав-учасниць СНД

жовтень 2014 р.

м. Астана,
Республіка
Казахстан

Брифінг для ЗМІ

27

Участь у Міжнародній
конференції архівів

11-15 жовтня
2014 р.

м. Жірона,
Іспанія

представники
ЗМІ та
громадськості
Спікер: Голова
Державної
архівної служби
України
О. П. Гінзбург
Учасники:
керівники
державних
архівних служб
державучасниць СНД,
відповідальні
працівники
Посольства
України у
Республіці
Узбекистан,
представники
органів влади та
ЗМІ
Спікер: Голова
Державної
архівної служби
України
О. П. Гінзбург
Учасники:
Голова
Державної

ЗМІ

Урядовий портал,
офіційний вебпортал “Архіви
України”,
ЗМІ

Інформування
громадськості
про міжнародне співробітництво
Державної
архівної служби
України

Урядовий портал,
офіційний вебпортал “Архіви

Інформування
громадськості
про міжна-

28

Голова

Урочисті збори з нагоди
Дня працівників
архівних установ

24 грудня
2014 р.

архівної служби
України
О. П. Гінзбург,
директори
державних
архівів України
Комплекс
Керівництво та
споруд
працівники
центральних Укрдержархіву,
державних
колективи
архівів
державних
України
архівів,
(м. Київ, вул. розташованих у
Солом'янм. Києві,
ська, 24)
представники
громадськості
та ЗМІ

України”,
ЗМІ

родне співробітництво
Державної
архівної служби
України

Урядовий портал,
офіційний вебпортал “Архіви
України”,
ЗМІ

Підведення
підсумків
діяльності
Державної
архівної
служби,
державних
архівних
установ України
та установ СФД,
їх здобутки та
перспективи

О. П. Гінзбург

