
Довідка  

про роботу Громадської та Науково-експертної рад при Державній 

архівній службі у 2011 році. 

 

Протягом 2011 року відбулося 4 засідання Укрдержархіву за участі 

представників Громадської та науково-експертної рад при Державній архівній 

службі України : 2 окремих засідання Громадської ради та 2 спільних 

засідання науково-експертної та Громадської рад при Укрдержархіві. 

На виконання абзацу другого пункту 4 постанови Кабінету Міністрів 

України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості 

у формуванні та реалізації державної політики» 9 грудня 2010 р. було утворено 

ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування Громадської 

ради при Державній архівній службі України. 

12 січня 2011 року у приміщенні Комплексу споруд центральних 

державних архівних установ (Солом’янська, 24, конференц-зал, 3 поверх) під 

час проведення установчих зборів шляхом голосування було обрано новий 

склад Громадської ради при Державній архівній службі та її Голову. 

Члени новообраної Громадської ради розглянули проект Положення про 

Громадську раду при Державній архівній службі та погодили його без 

зауважень. Положення було затверджено Головою Громадської ради та 

погоджено Головою Державної архівної служби України. 

Протокол установчих зборів розміщено на веб-порталі Державної 

архівної служби у рубриці «Громадянське суспільство і влада». 

Цього ж дня, відбулося громадське обговорення Плану заходів з 

реалізації у 2011 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку 

громадянського суспільства.  

24-25 лютого 2011 р. члени Громадської ради при Державній архівній 

службі України взяли участь у розширеному засіданні колегії Державної 

архівної служби України, присвяченому підбиттю підсумків роботи державних 

архівних установ у 2010 році та їх завданням на 2011 рік. 



На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 7 лютого 

2011 року № 6042/0/1–11 щодо створення науково-експертних рад міністерств 

та підвідомчих органів виконавчої влади як постійних або тимчасових 

консультативних, дорадчих органів наказом Державного комітету архівів 

України від 1 квітня 2011 року № 42 створено науково-експертну раду при 

Державній архівній службі України та затверджено її склад. 

30 травня 2011 року у приміщенні Комплексу споруд центральних 

державних архівних установ відбулося спільне засідання науково-експертної та 

Громадської рад при Державній архівній службі за участю Голови 

Укрдержархіву О. П. Гінзбург. 

Учасниками було розглянуто та обговорено проекти Законів України 

"Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд та 

архівні установи" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із забезпеченням 

соціального захисту громадян". Всі зауваження та пропозиції членів 

Громадської ради при Державній архівній службі були внесені до спільного 

Протоколу. 

4 листопада 2011 року в Укрдержархіві відбулося друге спільне засідання 

науково-експертної та Громадської рад при Державній архівній службі України 

за участю першого заступника Голови Укрдержархіву В. М. Вороніна. 

Учасниками засідання обговорено Проект Типової інструкції про порядок 

обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які 

містять службову інформацію. Заступник директора департаменту - начальник 

відділу нормативно-методичного забезпечення діловодства О. В. Денисенко 

доповів про основні етапи створення Інструкції, її зміст, проблеми та 

протиріччя, що виникали між центральними органами виконавчої влади, які 

працювали над її розробленням.  

У ході обговорення прийнято спільне рішення Громадської та Науково-

експертної рад рекомендувати доопрацювання проекту Типової Інструкції 

відповідно до попередніх пропозицій та зауважень учасників засідання. 

 


