Витяг з Протоколу
установчих зборів за участю представників інститутів громадянського
суспільства по формуванню громадської ради при Державній архівній
службі України
Дата проведення: 21 грудня 2016 року
Місце проведення: м. Київ, вул. Солом’янська, 24,
конференц-зал Комплексу споруд
центральних державних архівів України
Час проведення: 12.00–13.45
На установчих зборах присутні 17 делегатів інститутів громадянського
суспільства:
Головенко Роман Богданович, Керівник правових проектів громадської
організації «Інститут масової інформації»; Бортнік Руслан Олегович, Директор
громадської організації «Український Інститут Аналізу та менеджменту
політики»; Букет Євген Васильович, Представник громадської організації
«Вікімедіа Україна»; Васильєв Валерій Юрійович, Завідуючий Центру
історико-енциклопедичних досліджень; Жилкін Ярослав Олександрович,
Голова Всеукраїнської громадської організації «Союз Народна Пам’ять»;
Калакура Ярослав Степанович, представник Спілки архівістів України; Клепак
Григорій Олексійович, заступник Голови Національної спілки краєзнавців
України; Піжук Юрій Миколайович, Голова Центрального комітету профспілки
працівників державних установ України; Конобась Маргарита Сергіївна,
Директор департаменту права Українського союзу промисловців і підприємців;
Крисько Михайло Олексійович, Голова правління Українського фонду пошуку
«Пам’ять»; Машталер Микола Іванович, заступник Голови Київського міського
комітету профспілки працівників державних установ; Черненко Олексій
Євгенович, Віце-президент Спілки об’єднань громадян громадської спілки
«ГІС-Асоціація України»; Подкур Роман Юрійович, Представник Українського
історичного товариства у м. Києві; Тримбач Сергій Васильович, Голова
Національної спілки кінематографістів України; Усенко Ігор Борисович, Віцепрезидент Міжнародної асоціації істориків права; Червонописький Сергій
Васильович, Голова Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнівінтернаціоналістів); Бігун Ігор Валерійович, Львівська міська громадська
наукова організація «Центр досліджень визвольного руху»
В установчих зборах як член ініціативної групи та відповідальна за
взаємодію з громадською радою при Державній архівній службі взяла участь
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Прилепішева Юлія Анатоліївна – начальник відділу європейської інтеграції та
взаємодії з міжнародними та громадськими організаціями Департаменту
організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації
документів НАФ та міжнародного співробітництва Державної архівної служби
України (далі – начальник відділу Укрдержархіву).
Відкриття засідання:
Клепак Г. О., Голова громадської ради при Укрдержархіві 2015–
2016 років привітав присутніх.
Баранова Т. І., Голова Державної архівної служби України, привітала
присутніх, подякувала членам громадської ради при Укрдержархіві 2015–
2016 років за конструктивну та плідну співпрацю, побажала успішного
розгляду питань порядку денного засідання.
Клепак Г. О. передав слово Прилепішевій Ю. А.
Прилепішева Ю. А. інформувала присутніх, що на виконання вимог
Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому
центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у
мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 (із змінами)
(далі – Типове положення) для участі в установчих зборах з формування
громадської ради при Державній архівній службі України подали заяви
18 інститутів громадянського суспільства.
Обрано делегатами установчих зборів представників 17 інститутів
громадянського суспільства. Усі делегати подали заяви до ініціативної групи
для участі в установчих зборах, відповідно до вимог, оголошених на
офіційному веб-порталі Укрдержархіву.
Заява щодо дозволу взяти участь в установчих зборах для формування
громадської ради при Державній архівній службі України від представника
громадської організації «Вінницьке історичне товариство» Долецького Віктора
Анатолійовича надійшла на адресу ініціативної групи 28 листопада 2016 року.
після завершення терміну подання документів.
Відповідно до вимог Типового положення приймання заяв для участі в
установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.
Ініціативною групою з підготовки установчих зборів для формування
громадської ради при Державній архівній службі України термін подання
документів було подовжено до 25 листопада 2016 року.
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13 грудня 2016 року Долецького В. А. у письмовій та електронній формах
було інформовано про відмову в участі в установчих зборах для формування
громадської ради при Державній архівній службі. Будь-яких заперечить з його
боку з зазначеного питання на адресу ініціативної групи не надходило.
На виконання вимог Типового положення за результатами перевірки
документів, поданих Львівською міською громадською науковою організацією
«Центр досліджень визвольного руху» (далі – Центр) на ім’я Бігуна Ігоря
Валерійовича для участі в установчих зборах для формування громадської ради
при Державній архівній службі України, до Центру надіслано у письмовій та
електронній формах лист № 02.3/3632 від 9 грудня 2016 року з проханням
усунути невідповідність у поданих документах у встановлені терміни.
15 грудня 2016 року Бігуна І. В. було інформовано, що ініціативна група не
отримала відповіді на свій лист. 19 грудня Бігун І. В. інформував, що не
отримував листів від ініціативної групи. Ініціативною групою було прийнято
рішення допустити Бігуна І. В. до участі в установчих зборах. Причина
неотримання листа – неправильно зазначена у поданих документах юридична
адреса Центру.
Клепак Г. О. подякував Прилепішевій Ю. А. за підготовлену інформацію
та запропонував обрати президію установчих зборів
Обрано президію у складі двох осіб:
1. Клепак Григорій Олексійович;
2. Подкур Роман Юрійович.
Президією обрано головуючого засідання – Клепака Григорія
Олексійовича.
Учасниками обрано
секретаріат ведення засідання:
Прилепішева Ю. А.
лічильну комісію у складі трьох осіб:
Жилкіна Ярослава Олександровича
Подкура Романа Юрійовича
Бортника Руслана Олеговича
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Затверджено порядок денний установчих зборів за участю представників
інститутів громадянського суспільства по формуванню громадської ради при
Державній архівній службі України
Порядок денний:
1. Звіт про діяльність громадської ради при Державній архівній службі у
2015–2016 роках та обрання нового складу громадської ради на 2017–2018
роки.
1.1. Звіт про діяльність громадської ради при Державній архівній службі у
2015–2016 роках
1.2. Обрання нового складу громадської ради на 2017–2018 роки.
2. Розгляд проекту нового Положення про громадську раду при
Державній архівній службі України
3. Розгляд проекту Орієнтовного плану проведення консультацій з
громадськістю на 2017 рік в Державній архівній службі України
4. Інше
Розгляд питань порядку денного:
1. СЛУХАЛИ: Про роботу громадської ради при Державній архівній
службі України за період 2015–2016 років.
ДОПОВІДАЮТЬ: Голова громадської ради при Державній архівній
службі України 2015–2016 років Клепак Г. О. та начальник відділу
Укрдержархіву Прилепішева Ю. А. (довідка додається).
ВИСТУПИЛИ:
Піжук Ю. М., Калакура Я. С., Подкур Р. Ю. у своїх виступах відмітили,
що співпраця за звітний період громадської ради з Укрдержархівом була
конструктивною, членами ради надавалася конкретна допомога Укрдержархіву
не тільки під час розгляду законопроектів та проектів нормативно-правових
актів, а й з інших питань, що виникали в процесі діяльності. Вони звернули
увагу, що на відміну від громадських рад при інших центральних органах
виконавчої влади, робота громадської ради при Укрдержархіві не стала
формальною, за що слід подякувати працівникам відділу європейської
інтеграції та взаємодії з міжнародними та громадськими організаціями
Укрдержархіву, на який покладено обов’язки забезпечення взаємодії з
громадською радою, а також функції її секретаріату.
Клепак Г. О.: Необхідно визначитися з оцінкою роботи громадської ради.
Є пропозиція визнати задовільною. Прошу голосувати.
Результати голосування: за __17__
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проти __–__
утрималися __–__
ПОСТАНОВИЛИ: Визнати роботу громадської ради при Державній
архівній службі України 2015–2016 років задовільною.
2. СЛУХАЛИ: Про обрання нового складу громадської ради на 2017–
2018 роки.
Клепак Г. О. інформував, що відповідно до Типового положення обрання
членів громадської ради здійснюється шляхом рейтингового голосування.
Прилепішева Ю. А. запропонувала голосувати за списком.
Піжук Ю. М., Усенко І. Б. підтримали обрання до громадської ради
шляхом рейтингового голосування
ПОСТАНОВИЛИ: Формою голосування обрати – рейтингове
голосування.
Шляхом рейтингового голосування з однаковою кількістю голосів по
кожному з присутніх делегатів (16 голосів «за») до складу громадської ради при
Державній архівній службі обрані:
Головенко Роман Богданович, Керівник правових проектів громадської
організації «Інститут масової інформації»; Бортнік Руслан Олегович, Директор
громадської організації «Український Інститут Аналізу та менеджменту
політики»; Букет Євген Васильович, Представник громадської організації
«Вікімедіа Україна»; Васильєв Валерій Юрійович, Завідуючий Центру
історико-енциклопедичних досліджень; Жилкін Ярослав Олександрович,
Голова Всеукраїнської громадської організації «Союз Народна Пам’ять»;
Калакура Ярослав Степанович, представник Спілки архівістів України; Клепак
Григорій Олексійович, заступник Голови Національної спілки краєзнавців
України; Піжук Юрій Миколайович, Голова Центрального комітету профспілки
працівників державних установ України; Конобась Маргарита Сергіївна,
Директор департаменту права Українського союзу промисловців і підприємців;
Крисько Михайло Олексійович, Голова правління Українського фонду пошуку
«Пам’ять»; Машталер Микола Іванович, заступник Голови Київського міського
комітету профспілки працівників державних установ; Черненко Олексій
Євгенович, Віце-президент Спілки об’єднань громадян громадської спілки
«ГІС-Асоціація України»; Подкур Роман Юрійович, Представник Українського
історичного товариства у м. Києві; Тримбач Сергій Васильович, Голова
Національної спілки кінематографістів України; Усенко Ігор Борисович, Віцепрезидент Міжнародної асоціації істориків права; Червонописький Сергій
Васильович, Голова Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-

6

інтернаціоналістів); Бігун Ігор Валерійович, Львівська міська громадська
наукова організація «Центр досліджень визвольного руху»
3. СЛУХАЛИ: Про вибори голови громадської ради при Державній
архівній службі.
Конобась М. С. пропонує обрати Клепака Олексія Григоровича головою
громадської ради на 2017–2018 роки.
Клепак О. Г. запитує присутніх, чи є інші пропозиції
Букет Є. В. просить підтримати пропозицію Конобась М. С. обрати
Клепака Олексія Григоровича головою громадської ради на 2017–2018 роки.
Питання ставиться на голосування
Лічильна комісія підраховує голоси
«За» - одноголосно.
Клепак О. Г. ставить на голосування питання обрання заступників голови
громадської ради
Крисько М. О. пропонує обрати заступниками голови громадської ради
Піжука Юрія Миколайовича та Васильєва Валерія Юрійовича.
Клепак Г. О. запитує присутніх, чи є інші пропозиції
Черненко О. Є. пропонує підтримати пропозицію Криська М. О. обрати
заступниками голови громадської ради Піжука Юрія Миколайовича та
Васильєва Валерія Юрійовича
Питання ставиться на голосування
Лічильна комісія підраховує голоси
«За» - одноголосно.
ПОСТАНОВИЛИ: обрати головою громадської ради при Державній
архівній службі – Клепака Григорія Олексійовича,
заступниками голови громадської ради при Державній архівній службі –
Васильєва Валерія Юрійовича та Піжука Юрія Миколайовича.
4. СЛУХАЛИ: Про обрання секретаріату громадської ради при
Державній архівній службі.
Клепак Г. О.: відповідно до пункту 13 діючого Положення про громадську
раду при Державній архівній службі від 19 листопада 2014 року для
організаційного забезпечення своєї роботи громадська обирає секретаріат.
Пропоную залишити виконання функції секретаріату за відділом європейської
інтеграції та взаємодії з міжнародними та громадськими організаціями
Укрдержархіву.
Піжук Ю. М.: якщо інших пропозицій немає, прошу підтримати.
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ПОСТАНОВИЛИ: порушити клопотання перед Укрдержархівом про
продовження виконання функцій секретаріату громадської ради відділом
європейської інтеграції та взаємодії з міжнародними та громадськими
організаціями Укрдержархіву на наступний період.

Секретар

Ю. А. Прилепішева

