
  

 

Інформація про проведення консультацій з громадськістю 

 
Питання (проблеми), 
з яких проводилися 

консультації 

Спосіб 
інформування про 

проведення 
консультацій (дата 
та місце розміщення 

повідомлення) 

Форма та дата 
проведення 
консультацій 

Спосіб 
оприлюднення звітів 

про проведені 
консультації (дата та 

місце) 

Кількість 
пропозицій та 
зауважень, що 
надійли під час 
консультацій 

Результати 
врахування 
пропозицій та 

зауважень (кількість 
врахованих 
пропозицій та 
зауважень, 

підготовлені проекти 
рішень Уряду, 
накази та 

розпорядження) 
Проект Закону 
України «Про 
внесення змін до 
Закону України «Про 
Національний 
архівний фонд та 
архівні установи» 

Розміщено в мережі 
Інтернет на офіцій-
ному веб-порталі 
Держкомархіву та на 
урядовому веб-сайті 
“Громадянське 
суспільство і влада” 

 Розміщено в мережі 
Інтернет на офіцій-
ному веб-порталі 
Держкомархіву та на 
урядовому веб-сайті 
“Громадянське 
суспільство і влада” 

Не надходило  

Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України “Про 
затвердежння 
Інструкції з 
діловодства у 
центральних органах 
виконавчої влади, 
Раді міністрів 
Автономної 
Республіки Крим, 
місцевих органах 

Розміщено в мережі 
Інтернет на офіцій-
ному веб-порталі 
Держкомархіву та на 
урядовому веб-сайті 
“Громадянське 
суспільство і влада” 

 Розміщено в мережі 
Інтернет на офіцій-
ному веб-порталі 
Держкомархіву та на 
урядовому веб-сайті 
“Громадянське 
суспільство і влада” 

Не надходило  
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виконавчої влади” 
Проект наказу 
Державного комітету 
архівів України “Про 
затвердежння 
Переліку типових 
документів, що 
створюються в 
діяльності органів 
державної влади та 
місцевого 
самоврядування, 
інших установ, 
підприємств та 
організацій, із 
зазначенням строків 
зберігання 
документів” 

Розміщено в мережі 
Інтернет на офіцій-
ному веб-порталі 
Держкомархіву та на 
урядовому веб-сайті 
“Громадянське 
суспільство і влада” 

 Розміщено в мережі 
Інтернет на офіцій-
ному веб-порталі 
Держкомархіву та на 
урядовому веб-сайті 
“Громадянське 
суспільство і влада” 

Не надходило  

Проект наказу  
Державного комітету 
архівів України “Про 
затвердження Змін до 
Правил роботи 
архівних підрозділів 
органів державної 
влади, місцевого 
самоврядування, 
підприємств, установ 
і організацій, 
затвердежних  
наказом Державного 
комітету архівів 
України від 

Розміщено в мережі 
Інтернет на офіцій-
ному веб-порталі 
Держкомархіву та на 
урядовому веб-сайті 
“Громадянське 
суспільство і влада” 

 Розміщено в мережі 
Інтернет на офіцій-
ному веб-порталі 
Держкомархіву та на 
урядовому веб-сайті 
“Громадянське 
суспільство і влада” 

Не надходило  
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16.03.2001 № 16” 
Правила роботи 
архівних установ 

Розміщено в мережі 
Інтернет на офіцій-
ному веб-порталі 
Держкомархіву та на 
урядовому веб-сайті 
“Громадянське 
суспільство і влада” 

 Розміщено в мережі 
Інтернет на офіцій-
ному веб-порталі 
Держкомархіву та на 
урядовому веб-сайті 
“Громадянське 
суспільство і влада” 

Не надходило  
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