
Звітна інформація  
про стан виконання у 2013 році  

Державною архівною службою України 
Стратегії державної політики сприяння розвитку  

громадянського суспільства в Україні 

Укрдержархівом 2013 року розроблено за участі громадської ради при 
Укрдержархіві та опубліковано на офіційному веб-порталі Укрдержархіву у 
рубриці «Інформаційна політика» План заходів Державної архівної служби 
України з реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні (http://int.scau.archives.gov.ua/Civil-
society/Plan_gromadskist_2013.pdf). Укрдержархівом розглянуто на засіданні 
громадської ради при Укрдержархіві (11 вересня) серед інших питань питання 
забезпечення взаємодії у напрямку поширення серед населення ідей 
нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки 
в усіх сферах суспільного життя. 

Впродовж 2013 року Укрдержархівом проведено 3 спільних засідання 
громадської та науково-експертної рад при Укрдержархіві (24 квітня, 
11 вересня, 18 грудня), на яких розглянуто: проект Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про страховий фонд документації», проект 
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження скоригованого 
проекту та титулу будови «Реконструкція та розвиток комплексу споруд 
центральних державних архівів України по вул. Солом’янській, 24 в 
Солом’янському районі м. Києва», проект наказу Міністерства юстиції України 
«Про затвердження Порядку підготовки архівними установами документів 
Національного архівного фонду до експонування на виставках та інших 
інформаційних заходах», проект наказу Міністерства юстиції України «Про 
затвердження Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та 
фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок 
(копій, витягів)», проект 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», проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2012 № 655 
«Про затвердження зразків та описів печатки, бланка і вивіски національного 
закладу (установи)»; проект орієнтовного плану проведення консультацій з 
громадськістю на 2014 рік; розглянуто концепцію тематико-експозиційного 
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плану виставки фото-.та архівних документів до 200-річчя від дня народження 
Тараса Шевченко, що готується Укрдержархвом відповідно до Указу 
Президента України від України від 11 квітня 2012 року № 257 «Про додаткові 
заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса 
Шевченка». 

Крім того, члени громадської ради при Державній архівній службі 
постійно брали участь у заходах, організованих Укрдержархівом (колегії, 
міжвідомчі наради, семінари, круглі столи, конференції, громадські 
обговорення), та здійснювали свою діяльність у тісній співпраці з науково-
експертною радою при Державній архівній службі України. Проекти рішень 
колегії Державної архівної служби, річні звіти про підсумки роботи державних 
архівних установ доводяться до відома членів громадської та науково-
експертної рад. Рівень пропозицій, які надавалися громадською та науково-
експертною радами при Державній архівній службі під час обговорення 
проектів нормативно-правових актів, є достатньо високим. 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 15 листопада 
2013 року № 45321/0/1–13 та пункту 7 протоколу засідання Кабінету Міністрів 
України від 13 листопада 2013 року № 64 18 грудня 2013 року на спільному 
засіданні громадської та науково-експертної рад при Укрдержархіві розглянуто 
питання налагодження співпраці з громадськими організаціями інвалідів, 
зокрема шляхом включення їх представника до складу громадської ради. 

Протоколи засідань громадської ради та спільних засідань громадської та 
науково-експертної рад оприлюднено на офіційному веб-порталі 
Укрдержархіву у підрубриці «Громадська рада» рубрики «Громадянське 
суспільство і влада». 

Узагальнений звіт про створення та діяльність громадської ради при 
Укрдержархіві надіслано до Міністерства юстиції 10 жовтня 2013 року за 
№ 02.3/3421. На засіданні колегії Укрдержархіву від 15 жовтня 2013 року 
розглянуто питання «Про забезпечення взаємодії Державної архівної служби, 
державних архівних установ та спеціальних установ СФД із ЗМІ та 
громадськими організаціями».  

Участь громадян у формуванні та реалізації державної політики багато в 
чому залежить від їх поінформованості. Співпраця Укдержархіву та державних 
архівних установ, установ СФД із засобами масової інформації та інститутами 
громадянського суспільства спрямована на забезпечення доступу громадян до 
офіційної інформації про їх діяльність. Зазначене питання перебуває під 
постійним контролем керівництва Укрдержархіву. 
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В Укрдержархіві забезпечено координацію діяльності структурних 
підрозділів під час планування та проведення консультацій з громадськістю, 
взаємодії з громадською та науково-експертною радами. 


