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План  
заходів Державної архівної служби України з реалізації у 2011 році Концепції 
сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства 

 
№ п/п Назва заходів Відповідальний 

структурний 
підрозділ 

Строк виконання 

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

громадян до інформації 
1 Підготувати та подати в 

установленому порядку 
проекти законів України: 

  

 “Про внесення змін до ст. 43 
Закону України “Про місцеве 
самоврядування” 

заступник Голови, 
відділ 

організаційно-
аналітичного та 

правового 
забезпечення 

 

 “Про внесення змін до Закону 
України “Про Національний 
архівний фонд та архівні 
установи” 

заступник Голови, 
відділ 

організаційно-
аналітичного та 

правового 
забезпечення 

 

 “Про внесення змін до деяких 
законів України щодо порядку 
зберігання виборчої 
документації” 

управління 
діловодства, 
формування та 
зберігання 

Національного 
архівного фонду 

жовтень 

2 Підготувати та подати в 
установленому порядку 
проекти постанов Кабінету 
Міністрів України: 

  

 “Про внесення змін до типових 
положень про місцеві державні 
архівні установи” 

заступник Голови, 
відділ 

організаційно-
аналітичного та 

 



 

 

правового 
забезпечення 

 “Про затвердження положення  
про Державну архівну службу 
України” 

заступник Голови, 
відділ 

організаційно-
аналітичного та 

правового 
забезпечення 

січень 

 “Про внесення змін до поста-
нови Кабінету Міністрів України 
від 10.08.2004 № 1018 “Деякі 
питання оплати праці праців-
ників державних і комунальних 
архівних установ” 

відділ 
організаційно-
аналітичного та 

правового 
забезпечення, 
управління 

фінансового та 
кадрового 

забезпечення 

III квартал 

 Про затвердження Порядку 
надання платних послуг 
Державними архівними 
установами № 59 від 16.09.1999 

управління 
фінансового та 
кадрового 

забезпечення 

II квартал 

 “Про затвердження Інструкції з 
діловодства за зверненнями 
громадян в органах державної  
влади і місцевого 
самоврядування, об'єднаннях 
громадян, на підприємствах, в 
установах, організаціях 
незалежно від форм власності, в 
засобах масової інформації” 

сектор 
нормативно-
методичного 
забезпечення 
діловодства 

 

протягом року 

 “Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 28.10.2004 №  1453 
“Про затвердження Типового 
порядку здійснення 
електронного документообігу в 
органах виконавчої влади” 

сектор 
нормативно-
методичного 
забезпечення 
діловодства 

ІІІ квартал 

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

суспільства 
3 Забезпечити проведення 

роз’яснювальної роботи з 
питань, пов’язаних з розвитком
громадянського суспільства, у 
тому числі через висвітлення у 
засобах масової інформації, у 
фахових друкованих виданнях 

Перший заступник 
Голови 

Державного 
комітету, 

редколегії видань 

       протягом року 



 

 

(“Віснику Держкомархіву”, 
журналі “Архіви України”), 
створення спеціальних теле-, 
радіопрограм 

4 Продовжити роботу з 
підготовки до видання 
міжархівного довідника 
“Реєстр розсекречених 
архівних 
фондів України” 

Перший заступник 
Голови 

Державного 
комітету, 

редколегія видання

протягом року 

5 Організувати роботу 
Громадської ради при 
Державній архівній службі 
України 

Перший заступник 
Голови 

Державного 
комутету, члени 
Громадської ради 
при Держкомархіві 

України 

протягом року 

6 Залучати членів Громадської 
ради при Державній архівній 
службі України до 
участі у роботі колегії 
Державної архівної служби та 
обговоренні 
пріоритетних питань розвитку 
архівної справи в Україні 

управління 
інформації  

та міжнародного 
співробітництва  

протягом року 

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

відділ 
організаційно-
аналітичного та 

правового 
забезпечення, 
управління 
інформації та 
міжнародного 
співробітництва  

лютий 2011, 
лютий 2012 

8 Взяти участь у тематичних 
короткотермінових семінарах 
при Національній академії 
державного управління при 
Президентові України 

керівники 
структурних 
підрозділів 

протягом року 

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

заступник Голови, 
управління 
інформації  

та міжнародного 
співробітництва  

протягом року 



 

 

архівної служби України 

10 Взяти участь у тематичних 
короткотермінових семінарах 
при Національній академії 
державного управління при 
Президентові України 

керівники 
структурних 
підрозділів 

протягом року 

11 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 

заступник Голови, 
управління 
інформації  

та міжнародного 
співробітництва  

протягом року 

Створення умов для розвитку  взаємодії між громадянським суспільством і 
владою 

12 Забезпечити співпрацю із 
Спілкою архівістів України 

відділ 
організаційно-
аналітичного та 

правового 
забезпечення  

протягом року 

13 Забезпечити вивчення і про- 
ведення аналізу громадської 
думки стосовно діяльності 
Держкомархіву, 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 
Укроаїни, а також враху- 
вання зазначених зауважень і 
пропозицій та публічне 
реагування на них 

управління 
інформації  

та міжнародного 
співробітництва  

протягом року 

14 Запровадити щорічне 
анкетування працівників, які 
безпосередньо надають 
послуги, на предмет їхнього 
бачення основних проблем в 
організації діяльності та в 
особистій роботі 

Перший заступник 
Голови, 

управління 
інформації та 
міжнародного 
співробітництва  

протягом року 

Формування громадянської культури суспільства 



 

 

15 Систематично висвітлювати 
діяльність Державної архівної 
служби Уераїни у 
засобах масової інформації, 
зокрема, шляхом організації 
брифінгів та прес-конференцій 

управління 
інформації  

та міжнародного 
співробітництва  

протягом року 

 Проводити роботу по 
розсекреченню архівних 
документів і систематично 
висвітлювати результати на 
офіційному веб-порталі 
Державної архівної служби 

управління 
інформації  

та міжнародного 
співробітництва, 
сектор режимно-
секретної та 
мобілізаційної 

роботи 

протягом року 

 Продовжити роботу над 
реалізацією архівно-
пошукового інформаційного 
проекту “Український 
мартиролог 
ХХ століття” 

управління 
інформації 

та міжнародного 
співробітництва 

протягом року 

16 Забезпечити організацію та 
проведення за участю державних 
архівних установ, що належать 
до сфери управління Державної 
архівної служби України, 
виставок документів 

управління 
інформації 

та міжнародного 
співробітництва  

 

 до 70-річчя від початку Другої 
світової війни 

 червень  

 15-ї річниці Конституції 
України 

 червень 

 20-ї річниці незалежності 
України 

 серпень 

 25-ї річниці Чорнобильської 
катастрофи 

 квітень 

 до Дня працівників архівних 
установ 

 Грудень 

Взаємодія з громадськістю за допомогою веб-сайту Держкомархіву 
17 Забезпечити систематичне 

наповнення, оновлення 
спеціальних рубрик 
“Звернення громадян”, 
“Громадянське суспільство і 
влада”, “Інформуємо 
громадськість” на офіційному 
веб-сайті Державної архівної 
служби України 

управління 
інформації та 
міжнародного 
співробітництва 

протягом року 



 

 

18 Проводити роботу по 
розсекреченню архівних доку- 
ментів і систематично висвіт- 
лювати результати на 
офіційному веб-сайті 
Державної архівної служби 
України 

управління 
інформації та 
міжнародного 
співробітництва, 
сектор режимно-

секретної  
та мобілізаційної 

роботи 

протягом року 

19 Забезпечити проведення 
консультацій з громадськістю з 
питань формування та 
реалізації державної політики у 
сфері архівної справи і 
діловодства, у тому числі 
із застосуванням офіційного 
веб-сайту Державної архівної 
служби України 

управління 
інформації  

та міжнародного 
співробітництва  

протягом року 

20 Надавати інформаційні 
послуги на офіційному веб-
сайті Державної архівної 
служби України 

керівники 
структурних 
підрозділів 

протягом року 

 
 

Начальник Управління інформації та 
міжнародного співробітництва                                                            Ю. А. Прилепішева 
 
27 грудня 2010 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Даниленко 273 30 54 


