
Інформація про проведення консультацій з громадськістю у 2012 році

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 
розпорядження "Про 
віднесення цілісного 
майнового комплексу 
Пошуково-
видавничого 
агентства "Книга 
пам’яті України" та 
створення 
електронного реєстру 
загиблих у роки 
Великої Вітчизняної 
війни"

Проведення через 
офіційний веб-портал 
Державної архівної 
служби (рубрика 
“Обговорюємо 
проекти документів”) 
роз'яснювальної 
роботи з питань 
розробки проекту 
розпорядження "Про 
віднесення цілісного 
майнового комплексу 
Пошуково-
видавничого 
агентства "Книга 

25 січня 
Розгляд проекту на 
спільному засіданні 
Громадської та 
Науково-експертної 
рад при 
Укрдержархіві

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

Не надходило, 
пропозиції не 
приймаються
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пам’яті України" та 
створення 
електронного реєстру 
загиблих у роки 
Великої Вітчизняної 
війни"http://www.archi
ves.gov.ua/Problems/K
nyga_pam.pdf

Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України “Про 
затвердження 
Інструкції про 
порядок обліку, 
зберігання і 
використання 
документів та інших 
носіїв інформації, які 
містять службову 
інформацію”

Проведення через 
офіційний веб-портал 
Державної архівної 
служби 
роз'яснювальної 
роботи з питань 
розробки проекту 
постанови Кабінету 
Міністрів України 
“Про затвердження 
Інструкції про 
порядок обліку, 
зберігання і 
використання 
документів та інших 
носіїв інформації, які 
містять службову 
інформацію”. 
Результати 
обговорення 
опубліковано на веб-
порталі Державної 
архівної служби.
http://www.archives.go
v.ua/Problems/Proekt_p

25 січня 
Розгляд проекту на 
спільному засіданні 
Громадської та 
Науково-експертної 
рад при 
Укрдержархіві

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

Не надходило, 
пропозиції не 
приймаються
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ostanovy_typova_instru
kciya_n.pdf

Проект Закону 
України “Про 
внесення змін до 
Закону України “Про 
страховий фонд 
документації 
України”

Проведення через 
офіційний веб-портал 
Державної архівної 
служби (рубрика 
“Обговорюємо 
проекти документів”) 
роз'яснювальної 
роботи з питань 
розробки проекту 
“Про внесення змін до 
Закону України “Про 
страховий фонд 
документації 
України”
http://www.archives.go
v.ua/Publicat/AU/index
.php?272

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

Не надходило, 
пропозиції не 
приймаються

Проект Постанови 
Кабінету Міністрів 
України “Про 
внесення змін до 
постанови Кабінету 
Міністрів України від 
8 серпня 2007 р. № 
1004”

Проведення  через 
офіційний  веб-портал 
Державної  архівної 
служби

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

Не надходило, 
пропозиції не 
приймаються

Розробка Концепції 
Державної цільової 
програми 
впровадження 
сучасних засобів 

Проведення  через 
офіційний  веб-портал 
Державної  архівної 
служби

березень Розміщено в мережі 
Інтернет на офіцій-
ному веб-порталі 
Держкомархіву та на 
урядовому веб-сайті 

Не надходило, 
пропозиції не 
приймаються
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зберігання документів 
Національного 
архівного фонду на 
2013–2017 роки.

“Громадянське 
суспільство і влада”

Проект
постанови Кабінету 
Міністрів України 
“Про затвердження 
Інструкції з 
діловодства за 
зверненнями громадян 
в органах державної 
влади і місцевого 
самоврядування, 
об'єднаннях громадян, 
на підприємствах, в 
установах, 
організаціях 
незалежно від форми 
власності”.

Проведення  через 
офіційний  веб-портал 
Державної  архівної 
служби

23 квітня
Розгляд проекту на 
спільному засіданні 
Громадської та 
Науково-експертної 
рад при 
Укрдержархіві

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

Не надходило, 
пропозиції не 
приймаються

Проект постанови 
"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".

Проведення  через 
офіційний  веб-портал 
Державної  архівної 
служби. Продовження 
електронних 
консультацій  з 
громадськістю  через 
мережу інтернет.

23 квітня
Розгляд проекту на 
спільному засіданні 
Громадської та 
Науково-експертної 
рад при 
Укрдержархіві

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

Не надходило, 
пропозиції не 
приймаються

Проект Закону Проведення  через 23 квітня Розміщено в мережі Не надходило, 
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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".

офіційний  веб-портал 
Державної  архівної 
служби. Продовження 
електронних 
консультацій  з 
громадськістю  через 
мережу інтернет.

Розгляд проекту на 
спільному засіданні 
Громадської та 
Науково-експертної 
рад при 
Укрдержархіві

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

пропозиції не 
приймаються

Проекту 
розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України
„Про затвердження 
Концепції Державної 
цільової програми 
впровадження
сучасних засобів 
зберігання документів 
Національного 
архівного фонду на
2013-2017 рр.”.

Проведення  через 
офіційний  веб-портал 
Державної  архівної 
служби. Продовження 
електронних 
консультацій  з 
громадськістю  через 
мережу інтернет.

23 квітня
Розгляд проекту на 
спільному засіданні 
Громадської та 
Науково-експертної 
рад при 
Укрдержархіві

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

Не надходило, 
пропозиції не 
приймаються

Проект наказу “Про 
затвердження Порядку 
надання платних 
послуг архівними 

Проведення  через 
офіційний  веб-портал 
Державної  архівної 
служби. Продовження 

серпень Розміщено в мережі 
Інтернет на офіцій-
ному веб-порталі 
Держкомархіву та на 

Не надходило, 
пропозиції не 
приймаються
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установами, що 
утримуються за 
рахунок бюджетних 
коштів”.

електронних 
консультацій  з 
громадськістю  через 
мережу інтернет.

урядовому веб-сайті 
“Громадянське 
суспільство і влада”

Проект постанови 
“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”

Проведення  через 
офіційний  веб-портал 
Державної  архівної 
служби. Продовження 
електронних 
консультацій  з 
громадськістю  через 
мережу інтернет.

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

Не надходило 

Проект постанови 
“Про затвердження 
Типової інструкції 
“Про порядок обліку, 
зберігання і 
використання 
документів та інших 
носіїв інформації, які 
містять службову 
інформацію”

Проведення  через 
офіційний  веб-портал 
Державної  архівної 
служби. Продовження 
електронних 
консультацій  з 
громадськістю  через 
мережу інтернет.

грудень 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 
затвердження Типової 
інструкції з 
діловодства за 

Проведення  через 
офіційний  веб-портал 
Державної  архівної 
служби. Продовження 
електронних 
консультацій  з 

14 грудня
Розгляд проекту на 
спільному засіданні 
Громадської та 
Науково-експертної 
рад при 

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

Не надходило
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запитами на 
інформацію” 

громадськістю  через 
мережу інтернет.

Укрдержархіві суспільство і влада”

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

Даниленко Т. В. 273 30 54

 


