
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Укрдержархіву
від     27.12.2016     №  168

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення консультацій з громадськістю

на 2017 рік

№
Питання або проект

нормативно-правового акта

Захід, що
проводитиметься

у рамках
консультацій з
громадськістю

Строк
проведення

консультацій

Соціальні групи
населення та

заінтересовані
сторони, на які

поширюватиметься
дія рішення, що
буде прийняте за

результатами
консультацій

Контактні дані
особи/структурного

підрозділу, відповідального
за проведення консультацій

(телефон, e.mail)

1 2 3 4 5 6

1 Проект Закону України 
«Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо порядку передавання 
документів на архівне 
зберігання та строків 
зберігання документів»

Електронні 
консультації

Спільне засідання 
громадської та 
науково-
експертної рад 
при 
Укрдержархіві

Жовтень

Листопад

Члени громадської 
та науково-
експертної рад при
Укрдержархіві, 
відповідальні 
працівники 
Укрдержархіву

Кузнєцова М. І.
(044) 275 11 66
m.kuznetsova@arch.gov.ua
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2 Проект Закону України 

«Про внесення змін до 
Закону України «Про 
Національний архівний 
фонд та архівні установи»

Електронні 
консультації

Спільне засідання 
громадської та 
науково-
експертної рад 
при 
Укрдержархіві

Листопад

Грудень

Громадськість, 
інститути 
громадянського 
суспільства

Члени громадської 
та науково-
експертної рад при
Укрдержархіві, 
відповідальні 
працівники 
Укрдержархіву

Прись Т. П.
(044) 273-29-19
t.prys@arch.gov.ua

3 Проект Закону України
«Про затвердження 
Концепції Державної 
цільової програми реалізації 
невідкладних заходів щодо 
збереженості Національного
архівного фонду»

Електронні 
консультації

Спільне засідання 
громадської та 
науково-
експертної рад 
при 
Укрдержархіві

Березень

Квітень

Громадськість, 
інститути 
громадянського 
суспільства

Члени громадської 
та науково-
експертної рад при
Укрдержархіві, 
відповідальні 
працівники 
Укрдержархіву

Паламарчук І. С.
(044) 275-34-33
i.palamarchuk@arch.gov.ua



3

1 2 3 4 5 6
4 Проект наказу Міністерства 

юстиції «Про затвердження 
Порядку користування 
документами Національного
архівного фонду України, 
що належать державі, 
територіальним громадам» 
(нова редакція)

Електронні 
консультації

Круглий стіл за 
участі громадської
та науково-
експертної рад 
при 
Укрдержархіві,
директорів 
державних архівів

Лютий

Березень

Громадськість, 
інститути 
громадянського 
суспільства

Члени громадської 
та науково-
експертної рад при
Укрдержархіві, 
відповідальні 
працівники 
Укрдержархіву

Прилепішева Ю. А.
(044) 275 36 55
j.prilep@arch.gov.ua 

5 Проект наказу Міністерства 
юстиції «Про затвердження 
Інструкції з організації 
роботи з документами, що 
містять конфіденційну 
інформацію»

Електронні 
консультації

Спільне засідання 
громадської та 
науково-
експертної рад 
при 
Укрдержархіві

Жовтень

Листопад

Громадськість, 
інститути 
громадянського 
суспільства

Члени громадської 
та науково-
експертної рад при
Укрдержархіві, 
відповідальні 
працівники 
Укрдержархіву

Денисенко О. В.
(044)273-29-22
o.denysenko@arch.gov.ua
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6 Проект наказу Міністерства 

юстиції «Про затвердження 
Правил роботи з науково-
технічною документацією в 
архівних установах 
України»

Електронні 
консультації

Спільне засідання 
громадської та 
науково-
експертної рад 
при 
Укрдержархіві

Травень

Червень

Громадськість, 
інститути 
громадянського 
суспільства

Члени громадської 
та науково-
експертної рад при
Укрдержархіві, 
відповідальні 
працівники 
Укрдержархіву

Кузнєцова М. І.
(044) 275 11 66
m.kuznetsova@arch.gov.ua

Паламарчук І. С.
(044) 275-34-33
i.palamarchuk@arch.gov.ua

7 Проект наказу Міністерства 
юстиції «Про затвердження 
Порядку обліку архівної 
україніки»

Електронні 
консультації

Спільне засідання 
громадської та 
науково-
експертної рад 
при 
Укрдержархіві

Листопад

Грудень

Громадськість, 
інститути 
громадянського 
суспільства

Члени громадської 
та науково-
експертної рад при
Укрдержархіві, 
відповідальні 
працівники 
Укрдержархіву

Паламарчук І. С.
(044) 275-34-33
i.palamarchuk@arch.gov.ua
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8 Проект наказу Міністерства 

юстиції «Про затвердження 
Змін до Правил роботи 
архівних установ України»

Електронні 
консультації

Спільне засідання 
громадської та 
науково-
експертної рад 
при 
Укрдержархіві

Травень

Червень

Члени громадської 
та науково-
експертної рад при
Укрдержархіві, 
відповідальні 
працівники 
Укрдержархіву

Кузнєцова М. І.
(044) 275 11 66
m.kuznetsova@arch.gov.ua

Паламарчук І. С.
(044) 275-34-33
i.palamarchuk@arch.gov.ua

9 Проект Орієнтовного плану 
проведення консультацій з 
громадськістю на 2018 рік

Електронні 
консультації

Спільне засідання 
громадської та 
науково-
експертної рад 
при 
Укрдержархіві

Грудень 
2017 року

Січень 
2018 року

Громадськість, 
інститути 
громадянського 
суспільства

Члени громадської 
та науково-
експертної рад при
Укрдержархіві, 
відповідальні 
працівники 
Укрдержархіву

Прилепішева Ю. А.  
(044) 275 36 55
j.prilep@arch.gov.ua
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10 Розгляд та затвердження 

змісту чергових чисел 
науково-практичного 
журналу «Архіви України»

Засідання 
редколегії 
науково-
практичного 
журналу «Архіви 
України»

Лютий 
2017 року

Квітень 
2017 року

Червень 
2017 року

Серпень 
2017 року

Жовтень 
2017 року

Грудень 
2017 року

Члени редколегії, 
рецензенти, 
запрошені 
представники 
наукових 
інституцій

Прилепішева Ю. А.  
(044) 275 36 55
j.prilep@arch.gov.ua

Янішевський В. В.
(044) 275 27 22
v.yanishevsky@arch.gov.ua

11 Розгляд та прийняття рішень
щодо підготовлених 
державними архівами 
збірників архівних 
документів, довідкових 
видань, проектів 
перспективних та річних 
планів науково-видавничої 
роботи державних архівних 
установ

Засідання 
Науково-
видавничої ради 
при 
Укрдержархіві

Лютий 2017 року

Червень 2017 
року

Грудень 2017 
року

Члени науково-
видавничої ради, 
рецензенти, 
відповідальні 
працівники 
державних 
архівних установ, 
запрошені 
представники 
наукових 
інституцій

Прилепішева Ю. А.  
(044) 275 36 55
j.prilep@arch.gov.ua
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12 Розширене засідання колегії 

Укрдержархіву «Про 
підсумки роботи державних 
архівних установ і установ 
СФД у 2016 році та їх 
завдання на 2017 рік»

Інтерв’ю для ЗМІ

Участь членів 
громадської та 
науково-
експертної рад 
при 
Укрдержархіві

Лютий 2017 року Члени колегії 
Укрдержархіву, 
відповідальні 
працівники 
Укрдержархіву та 
державних 
архівних установ, 
запрошені 
представники 
громадськості, ЗМІ

Прилепішева Ю. А.  
(044) 275 36 55
j.prilep@arch.gov.ua 

13 Засідання колегій 
Укрдержархіву  на яких 
розглядатимуться питання: 
про стан використання 
бюджетних коштів 
Державною архівною 
службою, центральними 
державними архівними 
установами та спеціальними 
установами СФД у 2016 році;
про взаємодію з інститутами
громадянського суспільства,
засобами масової інформації
та інформаційне наповнення
офіційних веб-сайтів 
Укрдержархіву, державних 
архівів та спеціальних 
установ СФД;

Участь членів 
громадської та 
науково-
експертної рад 
при 
Укрдержархіві

Березень 
2017 року

Грудень 
2017 року

Члени колегії 
Укрдержархіву, 
члени громадської 
та науково-
експертної рад при
Укрдержархіві

Стадник В. А.
(044)275-35-66
v.stadnyk@arch.gov.ua 

Прилепішева Ю. А.  
(044) 275 36 55
j.prilep@arch.gov.ua
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про стан роботи із 
зверненнями громадян в 
Державній архівній службі, 
державних архівних 
установах та спеціальних 
установах СФД

Грудень 
2017 року

Ярошенко Д. В.
(044)275-45-22
d.yaroshenko@arch.gov.ua

14 Оприлюднення документів 
архівних установ до 100-
річчя від дня створення 
системи архівних установ

Інтерв’ю для ЗМІ
Відкриття 
виставки фото- та 
архівних 
документів

Вересень
2017 року

Громадськість, 
науковці, 
представники ЗМІ

Ярошенко Д. В.
(044)275-45-22
d.yaroshenko@arch.gov.ua

15 Оприлюднення документів 
архівних установ до 80-х 
роковин з дня початку 
«Великого терору» в Україні

Інтерв’ю для ЗМІ
Відкриття 
виставки фото- та 
архівних 
документів

Серпень 
2017 року

Громадськість, 
науковці, 
представники ЗМІ

Ярошенко Д. В.
(044)275-45-22
d.yaroshenko@arch.gov.ua

16 Оприлюднення документів 
архівних установ про події 
Української революції 1917–
1921 років та вшанування 
пам’яті її учасників 

Інтерв’ю для ЗМІ
Відкриття 
виставки фото- та 
архівних 
документів

Протягом року Громадськість, 
науковці, 
представники ЗМІ

Ярошенко Д. В.
(044)275-45-22
d.yaroshenko@arch.gov.ua

17 Продовження роботи із 
зняття обмежень на доступ 
до секретних архівних 
документів, що не станов-
лять державної таємниці 

Організація 
оприлюднення 
документів з 
актуальних 
історичних тем

Протягом року Громадськість, 
представники ЗМІ 
та інститутів
громадянського
суспільства

Прилепішева Ю. А.  
(044) 275 36 55
j.prilep@arch.gov.ua 
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18 Забезпечення проведення

публічного громадського
обговорення текстів 
проектів актів,  за 
допомогою офіційного 
Урядового веб-сайту  
«Громадянське суспільство і
влада»

Розміщення 
проектів 
нормативно-
правових актів на 
офіційному веб-
порталі Укрдерж-
архіву,  моніто-
ринг зауважень та
пропозицій від 
громадян

Протягом року Громадськість, 
інститути 
громадянського 
суспільства

Прилепішева Ю. А.  
(044) 275 36 55
j.prilep@arch.gov.ua

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

Опитування, 
моніторинг

Протягом року Громадськість, 
інститути 
громадянського 
суспільства

Прилепішева Ю. А.  
(044) 275 36 55
j.prilep@arch.gov.ua
за участі інших структурних 
підрозділів Укрдержархіву 

20 Систематичне наповнення та
постійне оновлення спеціа-
льних рубрик «Звернення 
громадян», «Консультації з 
громадськістю», «Публічна 
інформація», «Громадська 
рада при Укрдержархіві»

Електронні 
консультації

Протягом року Громадськість, 
представники ЗМІ 
та
інститутів
громадянського
суспільства

Прилепішева Ю. А.  
(044) 275 36 55
j.prilep@arch.gov.ua 
за участі інших структурних 
підрозділів Укрдержархіву 

21 Проведення консультацій з 
громадськістю з питань 
формування та реалізації 
державної політики у

Консультації, 
електронні
консультації

Протягом року Громадськість, 
інститути 
громадянського 
суспільства

Прилепішева Ю. А.  
(044) 275 36 55
j.prilep@arch.gov.ua 
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сфері архівної справи та
діловодства та у системі
страхового фонду 
документації, у тому числі із
застосуванням офіційного 
веб-порталу Державної 
архівної служби

22 Інформування громадської 
та науково-експертної рад
при Укрдержархіві про 
рішення,  прийняте за 
результатами розгляду
пропозицій громадської  та 
науково-експертної рад з
відомостями про їх 
врахування або причини 
відхилення

Консультації, 
електронні
консультації

Протягом року Члени громадської 
та науково-
експертної рад при
Укрдержархіві

Прилепішева Ю. А.  
(044) 275 36 55
j.prilep@arch.gov.ua 

23 Підготовка з урахуванням
пропозицій громадської 
ради пропозицій 
керівництву Укрдержархіву 
стосовно організації 
обговорення заходів,
що можуть бути проведені в 
рамках обговорення 
(конференції,  громадські 
слухання, засідання за
круглим столом, зустрічі з
громадськістю, електронні
консультації)

Консультації, 
електронні
консультації

Протягом року Члени громадської 
та науково-
експертної рад при
Укрдержархіві

Прилепішева Ю. А.  
(044) 275 36 55
j.prilep@arch.gov.ua 
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