
ЗАТВЕРДЖУЮ 
В. о. Голови Державної архівної 
служби України 

______________В. М. Воронін
“24” січня 2013   р.

Звіт про результати виконання плану заходів 
Державної архівної служби України з реалізації у 2012 році Концепції сприяння 

органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства

№ 
п/п

Назва заходів Термін 
виконання

Виконавці Відмітка про виконання

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
проект  Закону України 
“Про внесення  змін до 
Закону  України  “Про 
страховий  фонд 
документації України”;

березень директор 
Державного 

департаменту 
СФД, директор 
департаменту 

організації архівної 
роботи 

Укрдержархіву

Проект розміщено для 
обговорення на 

офіційному веб-порталі 
Державної архівної 

служби, проведено його 
обговорення

проект  постанови 
Кабінету  Міністрів 
України  “Про 
затвердження 
Інструкції з діловодства 
за  зверненнями 

квітень департамент 
діловодства, 
формування, 
зберігання 
та обліку 

документів 

Проект розміщено  для 
обговорення на 

офіційному веб-порталі 
Державної архівної 

служби, проведено його 
обговорення 
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громадян  в  органах 
державної  влади  і 
місцевого 
самоврядування, 
об'єднаннях  громадян, 
на  підприємствах,  в 
установах,  організаціях 
незалежно  від  форми 
власності”; 

Національного 
архівного фонду 
Укрдержархіву

проект  постанови 
Кабінету  Міністрів 
України  “Про 
затвердження 
Державної  цільової 
програми 
впровадження сучасних 
засобів  зберігання 
документів 
Національного 
архівного  фонду  на 
2013-2017 роки”

після 
затверджен

ня 
Концепції

заступник Голови 
Укрдержархіву,

відділ зберігання та 
обліку документів 

Національного 
архівного фонду

Проект постанови не 
розроблено,оскільки не 
затверджено Концепцію 

Державної цільової 
програми

проект розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України “Про 
затвердження Концепції 
Державної цільової 
програми впровадження 
сучасних засобів 
зберігання документів 
Національного архівного 
фонду на 2013-2017 
роки”

березень заступник Голови 
Укрдержархіву,

відділ зберігання та 
обліку документів 

Національного 
архівного фонду

проект розміщено для 
обговорення на 

офіційному веб-порталі 
Державної архівної 

служби, обговорено на 
засіданні Громадської 

ради при Укрдержархіві 
23 квітня 2012 року

проект  розпорядження 
Кабінету  Міністрів 
України  “Про 
віднесення  цілісного 
майнового  комплексу 
Пошуково-видавничого 
агентства  “Книга 
Пам’яті  України”  та 
створення  електронного 
реєстру загиблих у роки 
Великої  Вітчизняної 
війни”

січень департамент 
організації архівної 

роботи 
Укрдержархіву

проект розміщено для 
обговорення на 

офіційному веб-порталі 
Державної архівної 

служби, обговорено на 
засіданні Громадської 

ради при Укрдержархіві 
25 січня 2012 року
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проект  наказу 
Міністерства  юстиції 
України  “Про 
затвердження  Порядку 
повідомлення 
власником  документів 
Національного 
архівного  фонду 
державної  архівної 
установи  про  намір 
здійснити  їх 
відчуження  та  про 
набуття права власності 
на  ці  документи,  а 
також  придбання 
державною  архівною 
установою  документів 
Національного 
архівного фонду у разі 
їх продаж”;

травень департамент 
діловодства, 
формування, 
зберігання 
та обліку 

документів 
Національного 

архівного фонду 
Укрдержархіву

затверджено наказом 
Міністерства юстиції від 
05 листопада 2012 року 

№ 1617/5 та 
зареєстровано в 

Міністерстві юстиції 
України 07 листопада 

2012 року за № 
1873/22185)

проект  наказу 
Міністерства  юстиції 
України  “Про 
затвердження  Порядку 
здійснення 
централізованого 
державного  обліку 
документів  історико-
культурної  спадщини, 
що  знаходяться  за 
кордоном,  та 
документів  іноземного 
походження,  що 
стосуються  історії 
України”;

серпень департамент 
діловодства, 
формування, 
зберігання 
та обліку 

документів 
Національного 

архівного фонду 
Укрдержархіву

проект розміщено для 
обговорення на 

офіційному веб-порталі 
Державної архівної 

служби

проект  наказу 
Міністерства  юстиції 
України  “Про 
затвердження  Порядку 
підготовки  виставок 
фото-  та  архівних 
документів”;

вересень відділ 
міжнародного 

співробітництва 
департаменту 

організації архівної 
роботи 

Укрдержархіву

розглянуто Науково-
методичною радою при 

Укрдержархіві 
18 грудня 2012 року 

проект  наказу 
Міністерства  юстиції 

жовтень відділ 
міжнародного 

Опрацьовується спільно 
з МЗС
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України  “Про внесення 
змін  до  Інструкції  про 
порядок  витребування 
документів  соціально-
правового  характеру 
для  громадян  України, 
іноземних  громадян  та 
осіб без громадянства”;

співробітництва 
департаменту 

організації архівної 
роботи 

Укрдержархіву

проект  наказу 
Міністерства  юстиції 
України  “Про 
затвердження  Правил 
роботи  архівних 
підрозділів  органів 
державної  влади, 
місцевого 
самоврядування, 
підприємств,  установ  і 
організацій”

вересень департамент 
діловодства, 
формування, 
зберігання 
та обліку 

документів 
Національного 

архівного фонду 
Укрдержархіву

у зв'язку з тим, що 
Правила роботи 
архівних установ 

України не 
зареєстровано 

Міністерством юстиції 
України підготовку 

зазначеного документу 
перенесено на 2013 рік

проект  наказу 
Міністерства  юстиції 
України  “Про 
затвердження  Порядку 
оформлення  архівних 
довідок  Державними 
архівними 
установами”;

квітень відділ 
міжнародного 

співробітництва 
департаменту 

організації архівної 
роботи 

Укрдержархіву

розглянуто Науково-
методичною радою при 

Укрдержархіві 
18 грудня 2012 року

проект  наказу 
Міністерства  юстиції 
України  “Про 
затвердження  Порядку 
роботи з електронними 
документами  у 
діловодстві  та  їх 
підготовки  до 
передавання на архівне 
зберігання”;

січень департамент 
діловодства, 
формування, 
зберігання 
та обліку 

документів 
Національного 

архівного фонду 
Укрдержархіву

проведено обговорення 
на засіданні Громадської 
ради при Укрдержархіві 

25 січня 2012 року, 
розміщено  на 

офіційному веб-порталі 
Державної архівної 

служби

проект  наказу 
Міністерства  юстиції 
України  “Про 
затвердження  Порядку 
користування 
документами 
Національного 

січень відділ 
міжнародного 

співробітництва 
департаменту 

організації архівної 
роботи 

Укрдержархіву

проведено обговорення 
на засіданні Громадської 
ради при Укрдержархіві 

25 січня 2012 року, 
розміщено  на 

офіційному веб-порталі 
Державної архівної 
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архівного  фонду 
України,  що  належать 
державі, 
територіальним 
громадам”;

служби

проект наказу 
Державної  архівної 
служби  “Про 
затвердження 
Примірного  положення 
про  архівний підрозділ 
державної  наукової 
установи,  музею  і 
бібліотеки”

січень департамент 
діловодства, 
формування, 
зберігання 
та обліку 

документів 
Національного 

архівного фонду 
Укрдержархіву

відповідно до листа 
Міністерства юстиції від 

30.03.2012 № 01.2/962 
підготовлено 

рекомендації, які 
схвалено Нормативно-
методичною комісією 

Укрдержархіву від 
20.03.2012 № 1

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

протягом 
року

перший заступник 
Голови, редколегії 

видань

Питання, пов'язані з 
розвитком 
громадянського 
суспільства 
висвітлювалися у 
фахових виданнях:
Вийшли друком у 2012 
році науково-
практичний журнал 
“Архіви України” 
(випуски 1 – 6), Вісник 
Державної архівної 
служби України 
(випуски 1 – 3).

3 Продовжити роботу із 
зняття обмежень на 
доступ до секретних 
архівних документів, 
що не становлять 
державної таємниці та 
організації 
оприлюднення цих 
документів з 

протягом 
року

відділ 
міжнародного 

співробітництва 
департаменту 

організації архівної 
роботи, сектор 

режимно-секретної 
та мобілізаційної 

роботи 

здійснюється постійно 
по мірі необхідності, 
відповідно до вимог 

законодавства
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актуальних історичних 
тем

Укрдержархіву

4 Організувати роботу 
Громадської та 
Науково-експертної рад 
при Укрдержархіві, 
забезпечити 
проведення публічного 
громадського 
обговорення текстів 
проектів актів, 
винесених на 
обговорення, за 
допомогою 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

проведено 2 спільних 
засідання Громадської 
та Науково-експертної 
рад (25 січня 2012 року 
та 23 квітня 2012 року),
засідання Громадської 

ради 27 квітня 
2012 року та

14 грудня 2012 року.

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

протягом 
року

відділ 
міжнародного 

співробітництва 
департаменту 

організації архівної 
роботи 

Укрдержархіву

члени Громадської ради 
при Укрдержархіві 

залучалися до участі у 
роботі колегії Державної 

архівної служби та 
обговорення 

пріоритетних питань 
розвитку архівної 
справи в Україні 

(проведено 10 засідань 
колегії)

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

лютий 
2012, 
лютий 
2013

департамент 
організації архівної 

роботи
Укрдержархіву

проведено розширене 
засідання колегії 

Укрдержархіву за участі 
Громадської ради та ЗМІ 
28-29 лютого 2012 року

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

протягом 
року

керівники 
структурних 
підрозділів 

Укрдержархіву

Участь у тематичних 
короткотермінових 

семінарах при 
Національній академії 
державного управління 

при Президентові 
України 15-26 жовтня 

2012 року
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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

розгляд пропозицій 
щодо удосконалення 

процедури 
обслуговування 
відвідувачів та 

процедури надання 
послуг на оперативних 

нарадах При Голові 
Державної архівної 

служби відбувся 
28.05.2012 та 23.04.2012

Створення умов для розвитку  взаємодії між громадянським суспільством і владою
9 Забезпечити співпрацю 

зі Спілкою архівістів 
України

протягом 
року

відділ 
організаційно-

аналітичної роботи 
та 

міжрегіонального 
співробітництва

департаменту 
організації архівної 

роботи 
Укрдержархіву

представники Спілки 
входять до складу 
Громадської ради 

Укрдержархіву

10 Забезпечити вивчення і 
проведення аналізу 
громадської думки 
щодо діяльності 
Державної архівної 
служби, у тому числі 
через проведення 
опитувань 
громадськості, 
оприлюднення 
аналітичної інформації 
на веб-порталі 
Укрдержархіву, 
моніторингу 
оприлюднених у 
засобах масової 
інформації зауважень і 
пропозицій інститутів 
громадянського 

протягом 
року

відділ 
міжнародного 

співробітництва 
департаменту 

організації архівної 
роботи 

Укрдержархіву

забезпечено вивчення та 
проведення аналізу 

громадської думки щодо 
діяльності Державної 

архівної служби за 
допомогою Громадської 
ради при Укрдержархіві, 
інформації розміщено на 
веб-порталі Державної 

архівної служби у 
рубриках “Прес-центр”, 

“Громадянське 
суспільство і влада”
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суспільства та окремих 
громадян до 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

протягом 2012 року 
проведено 56 іміджевих 

заходів Укрдержархіву, у 
т. ч. 2 брифінги, 2 прес-
конференції, 11 теле- та 
радіопередач за участі 

керівництва Укрдержархіву

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

протягом 
року

відділ 
міжнародного 

співробітництва 
департаменту 

організації архівної 
роботи, сектор 

режимно-секретної 
та мобілізаційної 

роботи 
Укрдержархіву

співвідношення 
загальної

кількості справ, що 
знаходяться на 

зберіганні в 
держархівах, до 

кількості
секретних справ складає 

0,2%

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

відділ 
міжнародного 

співробітництва, 
відділ 

використання 
інформації 

департаменту 
організації архівної 

роботи 
Укрдержархіву

На офіційному веб-
порталі Державної 

архівної служби  у 2012 
році розміщено понад 10 

виставок on-line

День  пам’яті  жертв 
Голокосту;

січень Проведено в  усіх 
державних  архівах 
24.01.2012-27.01.2012

67-ї річниці Перемоги у травень Проведено в  усіх 
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Великій  Вітчизняній 
війні 1941–1945 років;

державних  архівах 
25.04.2012 -10.05.2012

100-річчя  від  дня 
народження  Стельмаха 
Михайла Панасовича;

травень Проведено в  ЦДАМЛМ 
25.06.2012

125-річчя  від  дня 
народження двічі Героя 
Радянського  Союзу 
Ковпака С. А.;

травень Проведено в  ЦДАГО 
25.05.2012

21-ї  річниці 
незалежності України;

серпень Проведено в  усіх 
державних  архівах 
20.08.2012-23.08.2012

Дня  партизанської 
слави;

вересень Проведено в  усіх 
державних  архівах 
20.09.2012-22.09.2012 

100-річчя  від  дня 
народження  Малишка 
Андрія Самійловича;

листопад Проведено  в  ЦДАМЛМ 
16.11.2012
(с. Плюти)

70-ї  річниці  з  початку 
звільнення  України від 
німецько-фашистських 
окупантів;

грудень Проведено  25.10.2012-
06.11.2012  всіма 
архівами

Дня  працівників 
архівних установ;

грудень Проведено  в  усіх 
державних  архівах 
24.12.2012

200-річчя  Вітчизняної 
війни 1812 року;

протягом 
року

Проведено  в  ЦДІАК 
25.06.2012

З  історії  розвитку 
суднобудування  в 
Новоросійському краї у 
XVIII–XX ст.

протягом 
року

Перенесено на березень 
2013 року

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 

протягом 
року

відділ 
міжнародного 

співробітництва, 
відділ 

використання 
інформації 

департаменту 
організації архівної 

роботи 
Укрдержархіву

рубрики “Звернення 
громадян”, 

“Громадянське 
суспільство і влада”, 

“Інформуємо 
громадськість”, 

“Інформаційна політика”, 
“Доступ до публічної 
інформації” постійно 

оновлюються
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політика”, “Доступ до 
публічної інформації”

15 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

на офіційному веб-
порталі Державної 

архівної служби 
розміщено для 

обговорення 7 проектів 
нормативно-правових 

актів

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