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Орієнтовний план 

проведення Державною архівною службою України 
консультацій з громадськістю у 2013 році 

 
№ 
п/п 

Назва заходів Термін 
виконання

Виконавці Очікувані результати 

Удосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку громадянського 
суспільства, діяльності інститутів громадянського суспільства, доступу громадян 

до інформації 
1 Проведення публічного 

громадського 
обговорення текстів 
проектів актів, у т. ч. 
членами Громадської та 
Науково-експертної рад 
при Укрдержархіві, 
винесених на 
обговорення; розгляд 
пропозицій та 
зауважень щодо 
проектів актів, які 
винесено на публічне 
обговорення: 

  Забезпечення 
постійного діалогу  
з громадськістю з 
метою роз'яснення 
змісту та цілей 
соціально-
економічних реформ, 
а також врахування 
громадської думки під 
час їх проведення 

 проекту постанови 
Кабінету Міністрів 
України “Про внесення 
змін до постанови 
Кабінету Міністрів 
України від 23.08.1995 
№ 672 “Про затверд-
ження зразків і описів 
гербових печаток, 
печаток без зображення 
Державного Герба 
України, бланків і 
вивісок обласних, 

червень департамент 
діловодства, 
формування, 
зберігання  

та обліку документів 
Національного 
архівного фонду 
Укрдержархіву 

 



 

 

Київської та 
Севастопольської  
міських, районних, 
районних у містах 
Києві та Севастополі 
державних 
адміністрацій”; 

 проекту розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України “Про внесення 
змін до розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 21.11.2007 
№1041-р” 

вересень фінансово-
економічне 
управління 

Укрдержархіву 

 

 проекту наказу 
Міністерства юстиції 
України “Про 
затвердження  Переліку 
документів постійного 
строку зберігання, що 
створюють у науково-
технічній та виробничій 
діяльності”; 

березень департамент 
діловодства, 
формування, 
зберігання  

та обліку документів 
Національного 
архівного фонду 
Укрдержархіву 

 

 проекту наказу 
Міністерства юстиції 
України “Про  
затвердження Порядку 
оформлення архівних 
довідок державними 
архівними установами” 

березень відділ міжнародного 
співробітництва 
Укрдержархіву 

 

 проекту наказу 
Міністерства юстиції 
України “Про  
затвердження Порядку 
підготовки документів 
Національного 
архівного фонду до 
експонування на 
виставках та 
інформаційних 
заходах” 

березень відділ міжнародного 
співробітництва 
Укрдержархіву 

 

 проекту наказу 
Міністерства юстиції 
України “Про внесення 

квітень департамент 
організації архівної 

роботи, 

 



 

 

змін до наказу 
Міністерства юстиції 
України від 15.11.2011 
№ 3327/5”; 

фінансово-
економічне 
управління 

Укрдержархіву 
 проекту наказу 

Міністерства юстиції 
України “Про внесення 
змін до наказу 
Міністерства юстиції 
України від 09.12.2011 
№ №3496/5”; 

квітень департамент 
організації архівної 

роботи, 
фінансово-
економічне 
управління 

Укрдержархіву 

 

 проекту наказу 
Міністерства юстиції 
України “Про внесення 
змін до наказу 
Міністерства юстиції 
України від 09.12.2011 
№ 3497/5”; 

квітень департамент 
організації архівної 

роботи, 
фінансово-
економічне 
управління 

Укрдержархіву 

 

 проекту наказу 
Міністерства юстиції 
України “Про 
затвердження Порядку 
здійснення контролю за 
дотриманням строків 
зберігання архівних 
документів, вимог щодо 
умов їх зберігання, 
порядку ведення їх 
обліку, а також доступу 
до документів 
Національного 
архівного фонду 
архівними установами, 
заснованими фізичними 
та/або юридичними 
особами приватного 
права”; 

липень департамент 
діловодства, 
формування, 
зберігання  

та обліку документів 
Національного 
архівного фонду 
Укрдержархіву 

 

Розроблення та впровадження ефективного механізму налагодження комунікацій між 
органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства 

2 Забезпечити 
проведення 
роз'яснювальної роботи 
з питань, пов'язаних з 
розвитком громадян-

протягом 
року 

перший заступник 
Голови, редколегії 

видань 

Проведення 
роз'яснювальної 
роботи з питань, 
пов'язаних з 
розвитком 



 

 

ського суспільства, у 
тому числі через 
висвітлення у засобах 
масової інформації, 
фахових друкованих 
виданнях (“Віснику 
Укрдержархіву”, 
науково-практичному 
журналі “Архіви 
України”), створення 
спеціальних теле-, 
радіопрограм 

громадянського 
суспільства 

3 Продовжити роботу із 
зняття обмежень на 
доступ до секретних 
архівних документів, 
що не становлять 
державної таємниці та 
організації оприлюд-
нення цих документів з 
актуальних історичних 
тем 

протягом 
року 

відділ міжнародного 
співробітництва 
департаменту 

організації архівної 
роботи, сектор 

режимно-секретної 
та мобілізаційної 

роботи 
Укрдержархіву 

Широке інформування 
громадськості про 
склад та зміст 
документів 
Національного 
архівного фонду 

4 Організувати роботу 
Громадської та 
Науково-експертної рад 
при Укрдержархіві, 
забезпечити проведення 
публічного громад-
ського обговорення 
текстів проектів актів, 
винесених на 
обговорення, за 
допомогою офіційного 
Урядового веб-сайту 
“Громадянське 
суспільство і влада”   

протягом 
року 

перший заступник 
Голови, відділ 
міжнародного 
співробітництва 
департаменту 

організації архівної 
роботи 

Укрдержархіву,  
члени Громадської та 
Науково-експертної 

рад при 
Укрдержархіві 

Забезпечення 
постійного діалогу  
з громадськістю з 
метою роз'яснення 
змісту та цілей 
соціально-
економічних реформ, 
а також врахування 
громадської думки під 
час їх проведення 

5 Залучати членів 
Громадської ради при 
Укрдержархіві до 
участі у роботі колегії 
Державної архівної 
служби та обговоренні 
пріоритетних питань 
розвитку архівної 

протягом 
року 

відділ міжнародного 
співробітництва 
департаменту 

організації архівної 
роботи 

Укрдержархіву 

Забезпечення 
постійного діалогу  
з громадськістю, 
врахування 
громадської думки 
щодо реалізації 
пріоритетних 
напрямків діяльності 



 

 

справи в Україні державної політики у 
сфері архівної справи, 
діловодства та 
створення і 
функціонування 
державної системи 
страхового фонду 
документації 

6 Провести підсумкове 
засідання колегії 
Укрдержархіву за 
участі Громадської 
ради та ЗМІ, на якому 
публічно представити 
результати роботи за 
рік 

лютий 
2013, 
лютий 
2014 

департамент 
організації архівної 

роботи 
Укрдержархіву 

Широке інформування 
громадськості про 
пріоритетні напрямки 
діяльності державної 
політики у сфері 
архівної справи, 
діловодства та 
створення і 
функціонування 
державної системи 
страхового фонду 
документації  

7 Взяти участь у 
тематичних коротко-
термінових семінарах 
при Національній 
академії державного 
управління при 
Президентові України 

протягом 
року 

керівники 
структурних 
підрозділів 

Укрдержархіву 

Підвищення 
кваліфікації 
державних службовців 
апарату Державної 
архівної служби з 
питань організації 
роботи з 
громадськістю 
 

8 Забезпечити не рідше 
ніж раз на півроку 
розгляд пропозицій 
щодо удосконалення 
процедури 
обслуговування 
відвідувачів та 
процедури надання 
послуг на оперативних 
нарадах при Голові 
Державної архівної 
служби України 

протягом 
року 

заступник Голови, 
відділ міжнародного 
співробітництва 
департаменту 

організації архівної 
роботи 

Укрдержархіву 

Забезпечення права 
громадян на 
інформацію, 
врахування 
громадської думки,  
покращення 
інформаційного 
обслуговування 
громадян 

Створення умов для розвитку інститутів громадянського суспільства 
9 Забезпечити співпрацю 

зі Спілкою архівістів 
протягом 
року 

відділ організаційно-
аналітичної роботи 

Сприяння розвитку 
громадянського 



 

 

України та міжрегіонального 
співробітництва 
департаменту 

організації архівної 
роботи 

Укрдержархіву 
 

суспільства в Україні 

10 Забезпечити вивчення і 
проведення аналізу 
громадської думки 
щодо діяльності 
Державної архівної 
служби, у тому числі 
через проведення  
опитувань громад-
ськості, оприлюднення 
аналітичної інформації 
на веб-порталі 
Укрдержархіву, 
моніторингу оприлюд-
нених у засобах масової 
інформації зауважень і 
пропозицій інститутів 
громадянського 
суспільства та окремих 
громадян до діяльності 
Державної архівної 
служби 

протягом 
року 

відділ міжнародного 
співробітництва 
департаменту 

організації архівної 
роботи 

Укрдержархіву 

Вивчення і 
проведення аналізу 
громадської думки 
щодо діяльності 
Державної архівної 
служби а також 
врахування 
зазначених зауважень 
і пропозицій та 
публічне реагування 
на них 

Формування громадянської культури суспільства 
11 Систематично 

висвітлювати діяльність 
Державної архівної 
служби у засобах 
масової інформації, 
зокрема, шляхом 
організації брифінгів  
та прес-конференцій, 
участі у теле- та 
радіопередачах 

протягом 
року 

відділ міжнародного 
співробітництва 
департаменту 

організації архівної 
роботи 

Укрдержархіву 

Широке інформування 
громадськості про 
пріоритетні напрямки 
діяльності державної 
політики у сфері 
архівної справи, 
діловодства та 
створення і 
функціонування 
державної системи 
страхового фонду 
документації  

12 Проводити роботу по 
розсекреченню 
архівних документів  

протягом 
року 

відділ міжнародного 
співробітництва 
департаменту 

Забезпечення права 
громадян на 
інформацію 



 

 

і систематично 
висвітлювати 
результати на 
офіційному веб-порталі 
Державної архівної 
служби 

організації архівної 
роботи, сектор 

режимно-секретної 
та мобілізаційної 

роботи 
Укрдержархіву 

13 Забезпечити органі-
зацію та проведення за 
участю державних 
архівних установ, що 
належать до сфери 
управління Державної 
архівної служби, 
виставок документів 

 відділ міжнародного 
співробітництва, 

відділ використання 
інформації 

департаменту 
організації архівної 

роботи 
Укрдержархіву 

Широке інформування 
громадськості про 
склад та зміст 
документів 
Національного 
архівного фонду 

 70-х роковин 
Корюківської трагедії; 

березень   

 68-ї річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945 років; 

травень   

 22-ї річниці 
незалежності України; 

серпень   

 100-річчя від дня смерті 
української письмен-
ниці Лесі Українки; 

серпень   

 Дня партизанської 
слави; 

вересень   

 Міжнародної до 70-ї 
річниці визволення 
столиці України – міста 
Києва за участі держав-
них архівних установ 
Росії та Білорусі; 

листопад   

 175-річчя від дня 
народження україн-
ського письменника 
І. С. Нечуй-Левицького; 

листопад   

 150-річчя від дня 
народження української 
письменниці Ольги 
Кобилянської; 

листопад   

 Дня працівників 
архівних установ 
 
 
 

грудень   



 

 

Взаємодія з громадськістю за допомогою веб-порталу 
Державної архівної служби України 

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

протягом 
року 

відділ міжнародного 
співробітництва, 

відділ використання 
інформації 

департаменту 
організації архівної 

роботи 
Укрдержархіву 

Забезпечення  
постійного діалогу  
з громадськістю, 
широке інформування 
громадськості про 
пріоритетні напрямки 
діяльності державної 
політики у сфері 
архівної справи, 
діловодства та 
створення і 
функціонування 
державної системи 
страхового фонду 
документації  

15 Надавати інформаційні 
послуги на офіційному 
веб-порталі Державної 
архівної служби 
України 

протягом 
року 

керівники 
структурних 
підрозділів 

Укрдержархіву 

Забезпечення  
права громадян  
на інформацію 

16 Забезпечити 
проведення 
консультацій 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 
Державної архівної 
служби України 

протягом 
року 

керівники 
структурних 
підрозділів 

Укрдержархіву 

Забезпечення  
постійного діалогу  
з громадськістю 

 
 
 

Заступник директора департаменту – 
начальник відділу міжнародного співробітництва   Ю. А. Прилепішева 


