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Звіт  
про проведення Державною архівною службою України 

 роз’яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики у 2011 році 
Види роз’яснень, 
наданих 
громадськості 

Тема та головна аргументація 
наданого роз’яснення 

Спосіб надання 
роз’яснень 
(відповідно до п. 6 
Рекомендацій, 
затверджених 
розпорядженням 
КМУ №1912) 

К-сть 
наданих 
роз’яснень 
у т. ч. 
повторних 

К-сть 
проведених 
роз’яснюва-
льних 
кампаній 

Вжиті заходи та 
наслідки за 
результатами 
роз’яснювальних 
кампаній 

Щодо пріоритетних 
питань державної 
політики у 
відповідній сфері, 
галузі, на території 
відповідної 
адміністративно-
фінансової одиниці 
(у відповідності до 

Тема: «Пріоритетні напрямки 
діяльності архівної галузі на 
2011 рік та задоволення потреб 
громадян у ретроспективній 
архівній інформації, організація 
доступу до архівних документів» 
Основним завданням архівної галузі 
є поповнення Національного 
архівного фонду архівними 

Виступ Голови 
Укрдержархіву 
О. П. Гінзбург у 
прямому ефірі 
радіопередачі 
«Вечірні зустрічі» на 
радіо «Культура» 
(28.02.2011 р.) 
 
Розміщення 

   



документами, забезпечення їх 
належного зберігання, використан-
ня та доступу до інформації 
архівних документів 

відповідної 
інформації на 
офіційному                
веб-порталі 
Укрдержархіву в 
рубриці «Новини» 

Державної програми 
економічного і 
соціального 
розвитку на 2010 
рік, затвердженої 
Законом України від 
20 травня 2010 року 
№2278-VI) 
 

 

Тема: «Архіви для людей: 
виклики сучасності» 
Керівництво Укрдержархіву та 
центральних державних архівів 
звітувало перед громадськістю про 
спрямованість діяльності 
державних архівних установ у 2010 
році.  
Пріоритетними напрямками роботи 
було забезпечення умов 
довготривалого зберігання 
документів Національного 
архівного фонду (НАФ), 
розроблення запровадження 
технологій архівного зберігання 
електронних документів, створення 
розгалуженої мережі трудових 
архівів, формування системи 
надання державних послуг 
архівними установами, забезпечен-
ня доступу до архівної інформації 
та задоволення потреб громадян в 
отриманні архівних довідок для 
підтвердження їх законних прав та 

Прес-конференція 
Державної архівної 
служби України у 
прес-центрі 
УКРІНФОРМ, 
присвячена 
соціально-
економічній 
спрямованості 
діяльності архівної 
галузі (03.03.2011 р.) 
 
Розміщення 
відповідної 
інформації на 
офіційному веб-
порталі 
Укрдержархіву в 
рубриці «Новини» 

  - активізовано 
будівництво 
Комплексу 
архівних споруд по 
вул. Солом’янсь-
кій, 24; 
- робота над 
вирішенням питань 
тривалого 
зберігання і 
доступу до 
електронних 
документів, 
можливості 
підтвердження їх 
юридичної сили; 
- активізовано 
співпрацю із 
інститутами 
громадянського 
суспільства, 
Громадською та 
Науково-
експертною радами 



інтересів, поповнення НАФ 
документами зарубіжної україніки, 
розсекречування документів НАФ. 
Успішність реалізації 
вищезазначених завдань тісно 
пов’язана із забезпеченням 
державних архівів сучасними 
приміщеннями з належними 
умовами зберігання документів 

при Укрдержархіві 
- законодавча 
діяльність 
Укрдержархіву, в 
першу чергу 
спрямовується на 
задоволення 
потреб суспільства. 

 Тема: «Пріоритетні питання 
державної політики у сфері 
архівної справи та діловодства» 
Представниками ЗМІ отримано 
інформацію про заходи Державної 
архівної служби з нагоди 20-ї 
річниці незалежності України, стан 
реконструкції Комплексу споруд 
центральних державних архівів по 
вул. Солом'янській, 24 у м. Києві, 
перспективи розвитку архівної 
галузі у світлі адміністративної 
реформи, стан розсекречення 
архівних документів в Україні та 
можливість передачі сувоїв Тори з 
фондів державних архівів України у 
власність іудейських громад. 

Брифінг та пряма 
телефонна лінія 
Кабінету Міністрів 
України за участі 
Голови Державної 
архівної служби 
України 
О. П. Гінзбург 
(13.05.2011 р.) 
 
Розміщення 
відповідної 
інформації на 
офіційному веб-
порталі 
Укрдержархіву в 
рубриці «Новини» 

  За час роботи 
телефонної лінії до 
Голови 
Укрдержархіву 
надійшло 12 
телефонних 
звернень, які 
переважно 
стосувалися 
отримання 
архівних довідок 
про підтвердження 
участі у Великій 
Вітчизняній війні 
1941-1945 років, 
ліквідації наслідків 
аварії на 
Чорнобильській 
АЕС, стажу роботи 
та розміру 



заробітної плати 
для обчислення або 
перерахування 
пенсій, а також 
термінів виконання 
архівами запитів 
громадян. 
Питання, які 
потребували 
додаткового 
вивчення Головою 
Укрдержархіву, 
взято на особистий 
контроль. 
Відповідальними 
працівниками 
Державної архівної 
служби 
підготовлено та 
надіслано за 
належністю шість 
запитів до 
українських та 
російських архівів, 
міністерств та 
відомств, про що 
поінформовано 
заявників 



 Тема: Вирішення питань 
поповнення Національного 
архівного фонду документами 
особового походження та 
документами творчих спілок, 
інших громадських організацій, 
забезпечення їх належного 
зберігання. 
Організація робочої зустрічі 
обумовлена необхідністю 
розв’язання нагальних проблем, що 
накопичилися за останні роки. Усі 
часи одним із пріоритетних 
напрямів архівів було і залишається 
поповнення Національного 
архівного фонду документами 
особового походження та 
управлінською документацією. 
Питання правових і організаційних 
форм комплектування є 
надзвичайно актуальним для 
Центрального державного архіву – 
музею літератури і мистецтва 
України, що за своїм Положенням 
повинен забезпечити реалізацію 
державної політики у архівній 
сфері. Завданням архіву є не лише 
зберігання документів, що були 
прийняті в попередні десятиліття, а 
постійно розширювати джерельну 

Робоча нарада з 
представниками 
заінтересованих 
органів і громадських 
організацій стосовно 
вирішення питань 
поповнення 
Національного 
архівного фонду 
документами 
особового 
походження та 
документами творчих 
спілок, інших 
громадських 
організацій 
(31.05.2011 р.) 
 
Розміщення 
відповідної 
інформації на 
офіційному веб-
порталі 
Укрдержархіву в 
рубриці «Новини» 

  Вироблено 
практичні 
рекомендації щодо 
вирішення питань 
виділення цільових 
коштів на 
будівництво нових 
архівних 
приміщень або 
реконструкції 
старих відповідно 
до сучасних 
стандартів, 
розгляду та 
прийняття 
Верховною Радою 
України Закону 
України про 
охорону культур-
них пам'яток, 
створення дієвих 
механізмів у 
боротьбі з 
“чорним” 
антикваріатом, 
авторського права 
на творчу 
спадщину діячів 
культури, ін 



базу, збагачувати Національний 
архівний фонд незалежної України. 
Питання наповнення архівного 
фонду набуває особливої гостроти в 
наш час. Реальну загрозу тому, що 
не всі значимі документальні 
комплекси будуть зібрані, 
становлять рейдерські атаки на 
культурну спадщину осіб, 
пов’язаних з «чорним» 
антикваріатом. У кінцевому 
результаті, це може привести до 
непоправних втрат цінної 
документальної інформації, до 
збіднення надбань української 
культури та історії. 

 Тема: "Архіви для суспільства" Голова Державної 
архівної служби 
України 
О. П. Гінзбург взяла 
участь у запису 
програми у рамках 
телевізійного проекту 
"На зв'язку з Урядом" 
Першого 
національного 
телевізійного каналу 
 
Розміщення 

   



відповідної 
інформації на 
офіційному веб-
порталі 
Укрдержархіву в 
рубриці «Новини» 

Тема: «Ключові напрямки 
державної політики у сфері 
архівної справи та діловодства, 
здобутки архівної галузі до 20-ї 
річниці незалежності України, 
пріоритетні напрямки розвитку 
галузі на наступні роки» 
Актуальні проблеми: 
- відсутність або обмеженість 
вільних площ в архівосховищах; 
- проблема фінансування галузевого 
державного архіву фінансових 
посередників Фонду державного 
майна України. У березні–липні 
2009 р. у приміщеннях архіву було 
відключено енерго- та 
водопостачання, припинено 
експлуатацію всіх встановлених 
захисних систем й сигналізації, 
технічний стан яких погіршується. 
Існує й проблема заборгованості по 
заробітній платі працівників. 

Прес-конференція 
Укрдержархіву  
щодо виконання 
державними архівами 
України Плану 
заходів з підготовки  
та відзначення у 
2011 році 20-ї річниці 
незалежності України 
у прес-центрі 
УКРІНФОРМ 
(25.08.2011 р.) 
Розміщення 
відповідної 
інформації на 
офіційному веб-
порталі 
Укрдержархіву в 
рубриці «Новини» 

   



Тема: Питання реставрації 
документів Національного 
архівного фонду 
Актуальні питання: 
1. Нормативно-методичне 
забезпечення та організація роботи 
з реставрації документів 
Національного архівного фонду у 
державних архівних установах; 
2. Досвід роботи та перспективи 
розвитку Державного центру 
збереження документів 
Національного архівного фонду; 
3. Новітні технології збереження та 
відновлення документальної 
спадщини. Міжнародний досвід; 
4. Сучасні технології та нові 
матеріали для реставрації 
документів на паперових носіях; 
5. Досвід реставрації документів 
Національного архівного фонду у 
державних архівах тощо 

Семінар з питань 
реставрації документ-
тів Національного 
архівного фонду 
(17-18.11.2011) 
Розміщення 
відповідної 
інформації на 
офіційному веб-
порталі 
Укрдержархіву в 
рубриці «Новини» 

    

Тема: Організація діловодства та 
архівної справи в органах 
виконавчої влади, в центральних 
державних архівних установах та 
держархівах областей, державних 
архівах мм. Києва та 
Севастополя, на підприємствах, в 

Семінар-нарада з 
питань організації 
діловодства в 
центральних 
державних архівах, 
центральних архівних 
установах, державних 

   



архівах м. Києва та 
Київської області 
(25.11.2011) 
Розміщення 
відповідної 
інформації на 
офіційному веб-
порталі 
Укрдержархіву в 
рубриці «Новини» 
24 статті з питань 
організації 
діловодства та 
архівної справи на 
підприємствах, в 
установах, 
організаціях у 
журналі «Довідник 
секретаря та офіс-
менеджера» за 
2011 рік №1–12 

   

установах, організаціях тощо 

30 листопада 2011 р. 
на офіційному веб-
порталі 
Укрдержархіву 
розміщено коментар 
до Типової інструкції 
з діловодства у 

   



центральних органах 
виконавчої влади, 
Раді міністрів 
Автономної 
Республіки Крим, 
місцевих органах 
виконавчої влади 
(затвердженої 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
30 листопада 2011 р. 
№ 1242) 
 

Щодо порядку 
надання 
адміністративних 
послуг 

Тема: Порядок отримання 
свідоцтва про реєстрацію об’єкта 
у Державному реєстрі потенційно 
небезпечних об’єктів. 
До Державного департаменту 
страхового фонду документації 
надсилається паспорт потенційно 
небезпечних об’єктів та Заява на 
реєстрацію об’єкта у реєстрі 

Шляхом розміщення 
у спеціальних 
рубриках на веб-
сайтах виконавчої 
влади; 
Шляхом адресної 
розсилки поштою, 
зокрема, електронною

16  Зменшення 
кількості 
телефонних 
звернень до 
працівників 
Державного 
департаменту СФД 
із зазначеного 
питання та 
збільшення 
кількості 
отриманих 
комплектів 
документації для 
реєстрації у 
Державному 
реєстрі потенційно 



небезпечних 
об’єктів 

Тема: Порядок отримання 
оновленого Свідоцтва про 
реєстрацію об’єкта у Державному 
реєстрі потенційно небезпечних 
об’єктів у зв’язку зі зміною назви 
акціонерного товариства 
відповідно до статті 5 Закону 
України «Про акціонерні 
товариства». 
До Державного департаменту 
страхового фонду документації 
надсилаються лише повідомлення 
про зміни у паспорті потенційно 
небезпечних об’єктів 

Шляхом розміщення 
у спеціальних 
рубриках на веб-
сайтах оргінв 
виконавчої влади;  
Шляхом адресної 
розсилки поштою, 
зокрема, електронною

12  Зменшення 
кількості 
телефонних 
звернень до 
працівників 
Державного 
департаменту СФД 
із зазначеного 
питання 

Тема: Адміністративні послуги. 
Платні послуги 

В усній формі 40   

Щодо питань, які 
найчастіше 
порушуються 
громадянами у 
звереннях до ОВВ 
 

Соціально-правові запити: 
- підтвердження чи встановлення 
дати народження, одруження чи 
розлучення, факту проживання та 
навчання, лікування у медичних 
закладах; 

Шляхом адресної 
розсилки поштою, 
електронною 
поштою, в усній 
формі, під час 
особистого прийому, 

Близько 
2000  

(у тому 
числі  

звернень 
іноземних 

 Усі звернення 
розглянуто та 
надано відповідні 
роз’яснення у 
визначений 
Законом України 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- підтвердження національності; 
- розшуку документів про трудовий 
стаж та розмір заробітної плати; 
- отримання державних нагород та 
відзнак; 
- про проходження військової 
служби у повоєнний період; 
- щодо участі у ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС; 
- права власності на нерухоме 
майно; 
- виділення земельних ділянок; 
- політичні репресії та 
розкуркулення; 
- примусове перебування в 
Німеччині, тощо. 
 
Тематичні запити: 
- підтвердження цивільного стану; 
- підтвердження факту виділення 
земельних ділянок підприємствам 
та організаціям під будівництво 
об’єктів, введення їх в 
експлуатацію і передачу на баланс; 
- встановлення ювілейних дат 
установ та підприємств у регіонах, 
історія їхньої діяльності; 
- історія населених пунктів, тощо. 
Генеалогічні запити 
 

в телефонному 
режимі. 
Розміщення 
відповідної 
інформації на 
офіційному веб-
порталі 
Укрдержархіву в 
рубриці «Звернення 
громадян». 

громадян) «Про звернення 
громадян» термін 



Запити на інформацію Шляхом адресної 
розсилки поштою. 
Розміщення 
відповідної 
інформації на 
офіційному веб-
порталі 
Укрдержархіву в 
рубриці «Доступ до 
публічної 
інформації».  

23  Усі запити 
розглянуто та 
відповідно до 
Закону України 
"Про доступ до 
публічної 
інформації" 
заявникам в 5-ти 
денний термін 
було надано 
відповіді-
роз’яснення 

Звернення громадян,отримані від 
державної установи «Соціальний 
контактний центр» з урядової 
«гарячої лінії» Кабінету Міністрів 
України 

Шляхом адресної 
розсилки поштою 

42  Надані відповіді на 
всі звернення 

Про захист персональних даних В усній формі, 
шляхом адресної 
розсилки 
електронною поштою 

23   

Про нарахування заробітної плати,  
надбавки за особливі умови праці 

В усній формі 15   

Щодо нарахування Єдиного внеску 
на лікарняні листи інвалідів 

В усній формі 9   

Роз’яснення щодо розрахунків з 
підзвітними особами 

Шляхом адресної 
розсилки 

1   



Про захист інформації Шляхом адресної 
розсилки 

1   

Про строки і місце зберігання 
документів; 

Порядок передачі документів у разі 
ліквідації або реорганізації 
підприємств, установ та 
організацій; 
Про стан зберігання документів в 
архівному підрозділі підприємства, 
установи та організації; 
Щодо організації функціонування 
трудових архівів та забезпечення 
приймання від ліквідаторів 
документів 

Розміщення 
відповідної 
інформації на веб-
порталі 
Укрдержархіву у 
рубриці «Звернення 
громадян», у 
телефонному режимі 

  Зменшення 
кількості 
телефонних 
звернень до 
працівників 
Укрдержархіву із 
зазначених питань 
 
 
 
 
 

Щодо дотримання вимог 
нововведень в бюджетному 
законодавстві, охороні праці, що 
стосується бюджетних паспортів, 
бюджетних запитів, економічного 
обґрунтування до кошторисів 

Проведення нарад 4   



Щодо проектів 
нормативно-
правових актів, що 
мають важливе 
суспільне значення і 
стосуються прав та 
обов’язків громадян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект Закону України «Про 
внесення змін до Закону України 
«Про Національний архівний 
фонд та архівні установи». 
Проект Закону України «Про 
внесення змін до Закону України 
«Про Національний архівний фонд 
та архівні установи» розроблено з 
метою удосконалення процедури 
проведення експертизи цінності 
документів, що утворюються у 
процесі діяльності юридичних осіб 
незалежно від форми власності, 
чіткого визначення підстав для 
вилучення документів зі складу 
Національного архівного фонду, 
законодавчого унормування 
процедури здійснення грошової 
оцінки документів Національного 
архівного фонду, конкретизації 
прав архівних установ щодо 
контролю за дотриманням 
законодавства про Національний 
архівний фонд та архівні установи, 
забезпечення гарантованої охорони 
архівних установ. 
Прийняття закону сприятиме 
вдосконаленню чинного 
законодавства у сфері архівної 
справи та діловодства. Крім цього 

Розміщено для 
обговорення на 
офіційному веб-
порталі 
Укрдержархіву у 
рубриці 
«Обговорюємо 
проекти документів». 
 
Розглянуто та 
обговорено під час 
засідання 
новоствореної 
Громадської ради при 
Державній архівній 
службі України 
(12.01.2011) та 
спільного засідання 
Громадської та 
науково-експертної 
рад (30.05.2011)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 За результатами 
обговорення до 
Укрдержархіву 
надійшла низка 
пропозицій та 
зауважень, які 
враховані 
частково. 
Всі пропозиції та 
зауваження 
Громадської та 
науково-експертної 
рад, що, загалом, 
несли 
рекомендаційний 
характер, було 
включено до 
протоколів, що 
велися під час 
засідань та взяті до 
уваги 
керівництвом 
Укрдержархіву 



реалізація закону дозволить 
забезпечити якісне формування 
Національного архівного фонду, 
сприятиме покращенню умов 
зберігання документів 
Національного архівного фонду та 
охорони архівних установ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект Закону України «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
порядку зберігання архівних 
документів, пов’язаних із 
забезпеченням соціального 
захисту громадян». 
Проект Закону розроблено з метою 
забезпечення зберігання 
документів, що не належать до 
Національного архівного фонду, але 
є необхідними для соціального 
захисту громадян. 
У зв’язку з ліквідацією та 
реорганізацією підприємств, 
установ та організацій виникла 
низка проблем щодо забезпечення 
збереженості архівних документів, 
пов’язаних із соціальним захистом 
громадян. 

Розміщено для 
обговорення на 
офіційному веб-
порталі 
Укрдержархіву у 
рубриці «Нормативна 
база», підрубрика 
«Проекти 
нормативно-правових 
актів з архівної 
справи і діловодства» 
 
Розглянуто та 
обговорено під час 
спільного засідання 
Громадської та 
науково-експертної 
рад при Державній 
архівній службі 
України (30.05.2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 Усі пропозиції та 
зауваження 
Громадської та 
науково-експертної 
рад, що, загалом, 
несли рекомен-
даційний характер, 
було включено до 
протоколу, що 
вівся під час 
засідань та взяті до 
уваги керівниц-
твом Укрдержар-
хіву 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Даним законом передбачено 
функціонування архівних установ 
для централізованого тимчасового 
зберігання архівних документів, 
нагромаджених у процесі 
документування службових, 
трудових або інших правовідносин 
юридичних і фізичних осіб на 
відповідній території (району, 
міста), та інших архівних 
документів, що не належать до 
Національного архівного фонду 
(трудових архівів). 
Прийняття проекту Закону України 
“Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
порядку зберігання архівних 
документів, пов’язаних із 
забезпеченням соціального захисту 
громадян” гарантує утворення та 
ефективне функціонування 
трудових архівів відповідно до 
потреби регіонів. Це у свою чергу 
забезпечить умови належної 
збереженості соціально значущих 
документів та дасть змогу 
громадянам реалізувати гарантовані 
Конституцією України права на 
соціальний захист 



Проект розпорядження "Про 
віднесення цілісного майнового 
комплексу Пошуково-
видавничого агентства "Книга 
пам’яті України" та створення 
електронного реєстру загиблих у 
роки Великої Вітчизняної війни" 
Проект розпорядження розроблено 
зважаючи на ініціативу Державної 
архівної служби, необхідність 
збереження відомостей про загиблих 
у роки Великої Вітчизняної війни, та 
з метою створення електронного 
реєстру цих відомостей. 
Метою прийняття проекту 
розпорядження є впорядкування 
нормативно-правового статусу 
Агентства та збереження 
відомостей про загиблих у роки 
Великої Вітчизняної війни. 
Передача цілісного майнового 
комплексу Пошуково-видавничого 
агентства «Книга пам'яті України» 
із сфери управління Кабінету 
Міністрів України до сфери 
управління Державної архівної 
служби дозволить створити 
електронний реєстр загиблих у роки 
Великої Вітчизняної війни за 
матеріалами опублікованих книг 

Розміщено для 
обговорення на 
офіційному веб-
порталі 
Укрдержархіву у 
рубриці 
«Обговорюємо 
проекти документів» 

  Прийняття проекту 
розпорядження 
дозволить 
врегулювати 
правовий статус 
Агентства, 
що забезпечить 
збереження та 
використання 
значної 
інформаційної бази 
з увічнення 
пам'яті про події 
Великої 
Вітчизняної війни 
1941-1945 років. 



серій «Книга Пам'яті України» та 
«Книга Скорботи України». 

Проект Типової інструкції про 
порядок обліку, зберігання і 
використання документів та 
інших носіїв інформації, які 
містять службову інформацію 
На сьогоднішній день діє Інструкція 
про порядок обліку, зберігання і 
використання документів, справ, 
видань та інших матеріальних 
носіїв інформації, які містять 
конфіденційну інформацію, що є 
власністю держави, затверджена 
Постановою Кабінету Міністрів 
України від 27 листопада 1998 р. 
№ 1893 року. 
В зв’язку з прийняттям Закону 
України «Про доступ до публічної 
інформації» та нової редакції 
Закону України «Про інформацію» 
Кабінетом Міністрів України 
прийнято Постанову від 7 вересня 
2011 р. № 938 «Про внесення змін 
до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України з питань доступу 
до інформації». Зміни стосувалися 
заміни поняття «конфіденційна 
інформація, що є власністю 

Розміщено для 
обговорення на 
офіційному веб-
порталі 
Укрдержархіву у 
рубриці 
«Обговорюємо 
проекти документів». 
 
Розглянуто та 
обговорено під час 
спільного засідання 
Громадської та 
науково-експертної 
рад при Державній 
архівній службі 
України (04.11.2011) 
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 Усі пропозиції та 
зауваження 
Громадської та 
науково-експертної 
рад, що, загалом, 
несли 
рекомендаційний 
характер, було 
включено до 
протоколу, що 
вівся під час 
засідань та взяті до 
уваги 
керівництвом 
Укрдержархіву 



держави» на поняття «службова 
інформація», також скасовано 
додаток № 13 до Інструкції. 
Виникло питання про те, що 
згадана Інструкція потребує більш 
суттєвого опрацювання. 
Відповідно до Плану організації 
виконання Указу Президента 
України від 5 травня 2011 р. 
№ 547/2011 «Про питання 
забезпечення органами виконавчої 
влади доступу до публічної 
інформації», який було схвалено на 
засіданні Кабінету Міністрів 
України 12 травня 2011 року, 
Державній архівній службі України, 
Держкомтелерадіо та Мін’юсту 
доручено вжити заходи щодо 
забезпечення уніфікованого підходу 
стосовно затвердження органами 
виконавчої влади своїх інструкцій з 
питань обліку, зберігання і 
використання документів та інших 
матеріальних носіїв, які містять 
службову інформацію. 



Проект наказу Міністерства 
юстиції України "Про 
затвердження Порядку надання 
платних послуг архівними 
установами" 
Проект наказу розроблено на 
виконання постанови Кабінету 
Міністрів України від 7.05.1998 № 
639 «Про затвердження переліку 
платних послуг, які можуть 
надаватися архівними установами, 
що утримуються за рахунок 
бюджетних коштів» (із змінами). 
Проект наказу підготовлено з 
метою забезпечення належного 
виконання Державною архівною 
службою функції з реалізації 
державної політики у сфері архівної 
справи і діловодства. Зазначеним 
проектом наказу передбачається 
встановити порядок виконання 
робіт (надання послуг), що 
виконуються (надаються) 
архівними установами. 
Прийняття наказу забезпечить 
виконання Державною архівною 
службою своїх повноважень та 
дозволить архівним установам 
встановити порядок надання 
платних послуг. 

Розміщено на 
офіційному веб-
порталі 
Укрдержархіву у 
рубриках 
«Обговорюємо 
проекти документів» 
та «Регуляторні акти» 
(03.11.2011) 

   



Проект наказу Міністерства 
юстиції України "Про 
затвердження Порядку 
ціноутворення на платні роботи 
(послуги), які можуть надаватися 
архівними установами". 
Проект наказу розроблено на 
виконання підпункту 48 пункту 4 
Положення про Державну архівну 
службу України, затвердженого 
Указом Президента України від 
6 квітня 2011 року № 407. 
Проект наказу підготовлено з 
метою забезпечення належного 
виконання Державною архівною 
службою функції з реалізації 
державної політики у сфері архівної 
справи і діловодства. Зазначеним 
проектом наказу передбачається 
встановити порядок ціноутворення 
на платні роботи (послуги), які 
можуть надаватися архівними 
установами. 
Прийняття проекту наказу 
забезпечить виконання Державною 
архівною службою своїх 
повноважень та дозволить архівним 
установам розробляти та 
затверджувати ціни на роботи та 
послуги, що ними виконуються 

Розміщено на 
офіційному веб-
порталі 
Укрдержархіву у 
рубриках 
«Обговорюємо 
проекти документів» 
та «Регуляторні акти» 
(10.11.2011) 
 

   



(надаються). 

 
 
Заступник директора департаменту - начальник 
відділу міжнародного співробітництва Укрдержархіву         Ю. А. Прилепішева 
 
 
Головний спеціаліст відділу використання інформації Укрдержархіву       Н. С. Божук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


