
Довідка 
про роботу Громадської та Науково-експертної рад при Державній 

архівній службі у 2012 році 
 
Минулого року проведено чотири засідання Громадської ради при 

Укрдержархіві, на яких розглянуто: 
проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про віднесення 

цілісного майнового комплексу Пошуково-видавничого агентства «Книга 
пам’яті України» до сфери управління Державної архівної служби України  та 
створення електронного реєстру загиблих у роки Великої Вітчизняної війни»; 

проект нової редакції «Порядку користування документами 
Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним 
громадам»; 

проект «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх 
підготовки до передання на архівне зберігання»; 

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо посилення відповідальності керівників підприємств, установ та 
організацій усіх форм власності за порушення вимог щодо зберігання 
документів, пов'язаних із забезпеченням соціального захисту громадян»; 

проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Концепції Державної цільової програми впровадження сучасних засобів 
зберігання документів Національного архівного фонду на 2013–2017 рр.; 

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 
Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності 
документів і Порядку віднесення документів Національного архівного фонду до 
унікальних, їх обліку та зберігання»; 

питання щодо необхідності внесення змін до Закону України «Про 
громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року № 4572-17, що вводиться в 
дію з 1 січня 2013 року 

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типової 
інструкції з діловодства за запитами на інформацію»; 

проект Орієнтовного плану проведення Державною архівною службою 
України консультацій з громадськістю у 2013 році. 

14 грудня 2012 року проведено установчі збори по формуванню нового 
складу Громадської ради при Укрдержархіві на наступні два роки (2013–2014) 
та затверджено її склад, обрано Голову Громадської ради – Клепака Г. О., 
вирішено залишити без змін Положення про Громадську раду, затверджене на 
підставі Протоколу від 12 січня 2011 року № 1. 
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Голова Громадської ради при Укрдержархіві та окремі її члени взяли 
участь у наступних інформаційних заходах, організованих Державною 
архівною службою впродовж 2012 року: 

роботі круглого столу з питань відкритого доступу до документів 
радянського періоду (3 лютого); 

зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років – 
колишніми працівниками архівних установ (7 травня); 

літературно-мистецькому святі «Весна в Плютах»  (Київська область, 
Обухівський район, с. Плюти) (18 травня 2012 року); 

презентації спільного українсько-російського видавничого проекту 
«Щоденники Олександра Довженка» та цифрової копії художнього фільму 
«Зачарована Десна» (26 вересня); 

відкритті документально-книжкової виставки, присвяченої життю, 
творчій та громадській діяльності одного з найпопулярніших українських 
прозаїків ХХ ст., Героя України Павла Архиповича Загребельного (15 жовтня); 

відкритті документальної виставки «За сімома печатками: П. А. Столипін 
та Київ» (27 листопада); 

в урочистих зборах з нагоди Дня працівників архівних установ 
(24 грудня). 


