
Витяг з протоколу 

установчих зборів за участю представників інститутів громадянського 

суспільства по формуванню громадської ради при 

Державній архівній службі України 

 

Дата проведення: 20 грудня 2018 року  

Місце проведення: м. Київ, вул. Солом’янська, 

24, конференц-зал Комплексу споруд 

центральних державних архівів України  

Час проведення: 11.00-12.30 

 

Відкриття засідання: 

Бондарчук І. В., Голова ініціативної групи з підготовки установчих зборів 

для формування нового складу громадської ради при Державній архівній службі 

України привітав присутніх та інформував, що за період роботи ініціативної 

групи 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) для участі в установчих зборах з формування 

громадської ради при Державній архівній службі України подали заяви 18 

інститутів громадянського суспільства, проведено три засідання ініціативної 

групи, на яких були розглянуті документи, подані інститутами громадянського 

суспільства та прийняті відповідні рішення. 

Представив 17 делегатів інститутів громадянського суспільства, які 

присутні на установчих зборах: 

Бортнік Руслан Олегович, Директор громадської організації «Український 

Інститут Аналізу та менеджменту політики»; Васильєв Валерій Юрійович, 

представник Національної спілки краєзнавців України; Жилкін Ярослав 

Олександрович, Голова Всеукраїнської громадської організації «Союз Народна 

Пам’ять»; Щербак Микола Григорович, Голова Спілки архівістів України; 

Піжук Юрій Миколайович, Голова Центрального комітету профспілки 

працівників державних установ України; Черненко Маргарита Сергіївна, 

директор департаменту права Українського союзу промисловців і підприємців; 

Асадчев Олександр Іванович, заступник Голови Президії 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»; Тримбач Сергій Васильович, Голова 

Національної спілки кінематографістів України; Аблазов Валерій Іванович, 

представник Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів- 

інтернаціоналістів); Бірчак Володимир Мирославович, представник Львівської 

міської громадської наукової організації «Центр досліджень визвольного руху»; 
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Матяш Ірина Борисівна, Голова Правління Наукового товариства історії 

дипломатії та міжнародних відносин; Кулініч Юрій Якович, представник 

Громадської організації «Товариство «Чернігівське Земляцтво»; Сидоров Ігор 

Федорович, представник Громадської організації «Центр методик та 

координації криптографічного розвитку»; Бондар Ольга Григорівна, 

уповноважений представник Всеукраїнської громадської організації «Асоціація 

правників України»; Долецький Віктор Анатолійович, представник Громадської 

організації «Вінницьке історичне товариство». 

Прилепішева Ю.А.: інформувала, що за офіційними дорученнями, з 

правом голосу, представляти відсутніх з поважних причин представників  

інститутів громадянського суспільства будуть: 

Матяш Ірину Борисівну – Киридон Алла Миколаївна,  член Наукового 

товариства історії дипломатії та міжнародних відносин; 

Васильєва Валерія Юрійовича – Дмитрук Володимир Іванович, член 

Національної спілки краєзнавців України; 

Тримбача Сергія Васильовича – Гриценко Наталія Георгіївна, член 

Національної спілки кінематографістів України. 

Бондарчук І. В.: повідомив, що участь в установчих зборах від 

Укрдержархіву беруть Бондарчук Ігор Володимирович  - Голова ініціативної 

групи з підготовки установчих зборів для формування громадської ради при 

Державній архівній службі України,  заступник Голови Укрдержархіву; 

відповідальні особи за взаємодію з громадською радою при Державній архівній 

службі Прилепішева Юлія Анатоліївна − начальник управління міжнародного 

співробітництва та документального забезпечення Державної архівної служби 

України, Карапозюк Алла Леонідівна – завідувач сектору організації 

виставкової діяльності та зв’язків з громадськістю управління міжнародного 

співробітництва та документального забезпечення Державної архівної служби 

України. 

Бондарчук І. В. передав слово Карапозюк А. Л., секретарю ініціативної 

групи, яка розповість про роботу ініціативної групи. 

Карапозюк А. Л.: інформувала присутніх, що делегатами установчих 

зборів обрано 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. 

Представнику Всеукраїнської громадської організації «Еліта держави» 

Сироватку Володимиру Дмитровичу, ініціативна група надіслала 05.12.2018 

електронною поштою  та поштою на адресу Всеукраїнської громадської 

організації «Еліта держави» повідомлення про відмову представнику інституту 

громадянського суспільства в участі в установчих зборах з формування 

Громадської ради  при Державній архівній службі України. Підставою для 

відмови є невідповідність делегованого представника вимогам, встановленим 

пунктом 6 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому 

центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній  мм. 
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Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03 листопада   2010 року  № 996, згідно яких  до 

складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів 

громадянського суспільства, які є посадовими особами органів державної влади. 

Будь-яких заперечить з боку Всеукраїнської громадської організації 

«Еліта держави» з зазначеного питання на адресу ініціативної групи не 

надходило. 

Від громадської організації «Вінницьке історичне товариство», що 

делегувала свого представника, Долецького Віктора Анатолійовича, надіслано 

не всі документи у встановлений термін, які передбачені Типовим положення 

про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої 

влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та 

Севастопольській міській, районній, районній  мм. Києві та Севастополі 

державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 03 листопада   2010 року   № 996, а саме було надіслано заяву  з проханням 

дозволити участь в установчих зборах представника громадської організації 

«Вінницьке історичне товариство» Долецького Віктора Анатолійовича, 

біографічну довідку представника організації та контактні відомості 

громадської організації «Вінницьке історичне товариство». Відповідно до 

пункту 8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому 

центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній  мм. 

Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 ініціативна група 

інформувала громадську організацію «Вінницьке історичне товариство» про 

виявлені невідповідності поданих документів, та надіслала повідомлення з 

проханням усунути виявлені недоліки протягом 7 календарних днів.  

Громадська організація «Вінницьке історичне товариство» в установлений 

законодавством термін подала до ініціативної групи відсутні документи. 

Бондарчук І.В.: сказав, що членам громадської ради необхідно буде 

надіслати контакті телефони та офіційні адреси електронної пошти приймальні 

керівництва Державної архівної служби України та відповідальних осіб за 

взаємодію з громадською радою при Державній архівній службі. 

Бондарчук І. В. запропонував обрати президію установчих зборів у складі 

Щербака М. Г., Піжука Ю. М., Сидорова І.Ф. 

Жилкін Я.О. та Черненко М. С. підтримали пропозицію Бондарчука І. В. 

щодо обрання президії у складі: Щербака  М. Г., Піжука  Ю. М.,  Сидорова І. Ф.                            

Бондарчук І. В. ставить на голосування обрання складу президії. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» – одноголосно 

 

Бондарчук І. В. оголосив результати голосування. 
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Обрано президію у складі трьох осіб: 

1. Щербак Микола Григорович 

2. Піжук Юрій Миколайович 

3. Сидоров Ігор Федорович 

 

Бондарчук І.В.: сказав Прилепішевій Ю.А., що після того, як буде 

затверджено новий склад громадської ради при Укрдержархіві, необхідно буде 

надіслати листа до центральних та обласних архівів та поінформувати їх про 

новий склад громадської ради.  

Прилепішева Ю.А.: повідомила, на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики», враховуючи 

витяг з протоколу Установчих зборів за участю представників інститутів 

громадянського суспільства по формуванню громадської ради при Державній 

архівній службі України від 20 грудня 2018 року, наказом Укрдержархіву буде 

затверджено склад громадської ради при Державній архівній службі України, 

який буде опублікований на офіційному веб-порталі «Архіви України». 

Бондарчук І.В.: запропонував також надрукувати посвідчення для членів 

громадської ради при Укрдержархіві, щоб членам громадської ради було 

простіше працювати з архівами. 

Прилепішева Ю.А.: відповіла, що друк посвідчень можливий лише за 

наявності коштів.  

Президією обрано головуючого засідання – Сидорова Ігоря Федоровича. 

Бондарчук І. В. передав повноваження по веденню установчих зборів 

головуючому засідання Сидорову І. Ф. 

Піжук Ю. М. запропонував секретарем засідання обрати Карапозюк А.Л. 

Сидоров Ігор Федорович : Прошу голосувати за обрання секретарем 

засідання Карапозюк Алли Леонідівни. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» – одноголосно 

секретаріат ведення засідання: 

Карапозюк А. Л. 

Бондарчук І.В.: запропонував секретарю ведення засідання   установчих 

зборів  Карапозюк А.Л. оголосити порядок денний. 

Карапозюк А.Л.: оголосила порядок денний засідання: 

 

Порядок денний 

1. Обрання нового складу громадської ради при Державній архівній 

службі України на 2018-2020 роки. 
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2. Обрання Голови громадської ради при Державній архівній службі 

України на 2018-2020 роки та заступників Голови громадської ради при 

Державній архівній службі України на 2018-2020 роки. 

3. Обрання секретаріату громадської ради при Державній архівній службі 

України на 2018-2020 роки. 

4. Інше. 

Бондар О.Г.: повідомила, що спочатку потрібно проголосувати за порядок 

денний засідання, а потім обрати лічильну комісію. 

Сидоров І.Ф.: запропонував проголосувати за порядок денний засідання.  

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» – одноголосно 

Затверджено порядок денний установчих зборів за участю представників 

інститутів громадянського суспільства по формуванню громадської ради при 

Державній архівній службі України. 

Сидоров І. Ф.: пропонує обрати лічильну комісію. 

Піжук Ю.М.: підкреслив, що учасникам засідання необхідно визначитись 

в першу чергу з кількісним складом лічильної комісії. 

Бондар О.Г.: запропонувала обрати трьох осіб.  

Сидоров І. Ф.: ставить питання про обрання лічильної  комісії у складі 

трьох осіб на голосування. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» – одноголосно 

Бондар О.Г.: запропонувала до складу лічильної комісії обрати 

Прилепішеву Ю.А., як представника від Укрдержархіву. 

Прилепішева Ю.А.: запропонувала обрати до складу лічильної комісії 

Черненко М.С. та Бірчака В.М. 

Піжук Ю.М.: підтримав пропозицію Прилепішевої Ю.А. та запропонував 

за склад лічильної комісії голосувати списком. 

Сидоров І. Ф.: ставить питання про персональний склад лічильної  комісії 

на голосування. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» – одноголосно 

Обрали лічильну комісію у складі трьох осіб: 

Черненко Маргариту Сергіївну 

Кулініча Юрія Яковича 
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Бірчак Володимир Мирославович 

 

Розгляд питань порядку денного: 

1. СЛУХАЛИ: Про обрання нового складу громадської ради на 2018-2020 

роки. 

Прилепішева Ю. А.: повідомила представникам інститутів громадянського 

суспільства, що на останньому засіданні ініціативної групи розглядалось 

питання щодо форми голосування за включення до складу громадської ради, 

тобто шляхом рейтингового голосування чи голосування за списком. Члени 

ініціативної групи прийняли рішення голосувати списком, оскільки відповідно 

до пункту 7 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 03 листопада  2010 року № 996 до ініціативної 

групи надійшло лише 18 заяв від інститутів громадянського суспільства, одному 

представнику було відмовлено, тобто кількісний склад громадської ради буде 

менше 35 осіб.  

Сидоров І.Ф.: поставив на голосування питання, щодо обрання складу 

громадської ради за списком 

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» – одноголосно 

ПОСТАНОВИЛИ: формою голосування обрати  голосувати за списком. 

 

Сидоров І.Ф.: запропонував представникам інститутів громадянського 

суспільства проголосувати за обрання нового складу громадської ради на            

2018-2020 роки. 

Піжук  Ю.М.: звернув увагу, що за списком, який  попередньо роздано 

всім членам засідання, буде голосування за всіх представників, інститутів 

громадянського суспільства, які вчасно та у повному обсязі  подали документи 

на розгляд ініціативної групи. 

Сидоров І.Ф.: поставив на голосування список громадської ради на             

2018-2020 роки. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» – одноголосно 

ПОСТАНОВИЛИ: шляхом голосування за списом до складу громадської 

ради при Державній архівній службі обрані: 

Бортнік Руслан Олегович, Директор громадської організації «Український 

Інститут Аналізу та менеджменту політики»; Васильєв Валерій Юрійович, 
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представник Національної спілки краєзнавців України; Жилкін Ярослав 

Олександрович, Голова Всеукраїнської громадської організації «Союз Народна 

Пам’ять»; Щербак Микола Григорович, Голова Спілки архівістів України; 

Піжук Юрій Миколайович, Голова Центрального комітету профспілки 

працівників державних установ України; Черненко Маргарита Сергіївна, 

директор департаменту права Українського союзу промисловців і підприємців; 

Асадчев Олександр Іванович, заступник Голови Президії 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»; Тримбач Сергій Васильович, Голова 

Національної спілки кінематографістів України; Аблазов Валерій Іванович, 

представник Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів- 

інтернаціоналістів); Бірчак Володимир Мирославович, представник Львівської 

міської громадської наукової організації «Центр досліджень визвольного руху»; 

Матяш Ірина Борисівна, Голова Правління Наукового товариства історії 

дипломатії та міжнародних відносин; Кулініч Юрій Якович, представник 

Громадської організації «Товариство «Чернігівське Земляцтво»; Сидоров Ігор 

Федорович, представник Громадської організації «Центр методик та 

координації криптографічного розвитку»; Бондар Ольга Григорівна, 

уповноважений представник Всеукраїнської громадської організації «Асоціація 

правників України»; Долецький Віктор Анатолійович, представник Громадської 

організації «Вінницьке історичне товариство». 

 

2. СЛУХАЛИ:  

2.1. Про вибори голови громадської ради при Державній архівній службі. 

Щербак М.Г.: запропонував обрати головою громадської ради при 

Державній архівній службі України Сидорова Ігоря Федоровича. 

Долецький В.А.: запропонував обрати головою громадської ради при 

Державній архівній службі України Піжука Юрія Миколайовича. 

Піжук Ю.М.: не погодився бути головою громадської ради при Державній 

архівній службі України, оскільки він включений до складу багатьох 

громадських рад інших державних органів. Повідомив, що готовий працювати 

як рядовий член громадської ради та виконувати доручення голови громадської 

ради при Державній архівній службі України. 

Бірчак В.М.: запропонував обрати головою громадської ради при 

Державній архівній службі України Голову  Спілки архівістів України Щербака 

Миколу Григоровича, враховуючи той факт, що громадська рада при 

Укрдержархіві, а Спілка архівістів України, при всій повазі до представників 

інших інститутів громадянського суспільства, має найбільше відношення до 

роботи державних архівів та Укрдержархіву. Висловив думку, що кандидатура 

Щербака М.Г. найбільш підходяща. 

Кулініч Ю. Я. та Бортник Р.О. :  підтримали пропозицію Щербака М.Г., 

щодо обрання головою громадської ради при Державній архівній службі 
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України Сидорова Ігоря Федоровича. 

Киридон А.М.: висунула кандидатуру Матяш Ірини Борисівни на обрання  

головою громадської ради при Державній архівній службі. 

Сидоров І. Ф.: запропонував кожному кандидату на обрання  головою 

громадської ради при Державній архівній службі коротко розказати про себе, 

стисло інформував про себе та свою діяльність. 

Щербак М.Г.: також стисло інформував про себе та свою діяльність. 

Киридон А.М.: стисло  інформувала щодо  діяльності Матяш Ірини 

Борисівни. 

Бірчак В.М.: зауважив, що не варто розглядати кандидатуру Матяш І.Б. 

оскільки людина відсутня на установчих зборах. 

Прилепішева Ю.А.: сказала, що Ірина Борисівна була членом науково-

експертної ради при Укрдержархіві, при всій повазі до Ірини Борисівни, через її 

зайнятість вона  не завжди мала змогу приймати участь у спільних засіданнях 

громадської на науково-експертної рад при Укрдержархіві.  

Сидоров І. Ф.: запропонував членам громадської ради голосувати окремо 

по кожній кандидатурі.  

Щербак М.Г.: ще раз попросив членів громадської ради підтримати 

кандидатуру Сидорова Ігоря Федоровича на обрання головою громадської ради. 

Сидоров І. Ф.: ставить на голосування обрання його кандидатури головою 

громадської ради при Укрдержархіві.  

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

За – 9 

Проти – 0 

Утримались – 7 

 

Сидоров І. Ф.: ставить на голосування обрання Щербака М.Г. головою 

громадської ради при Укрдержархіві.  

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

За – 7 

Проти – 0 

Утримались – 9 

 

Сидоров І.Ф.: ставить на голосування обрання Матяш І.Б. головою 

громадської ради при Укрдержархіві.  

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

За – 2 

Проти – 0 
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Утримались – 14 

ПОСТАНОВИЛИ: обрати головою громадської ради при Державній 

архівній службі Сидорова Ігоря Федоровича. 

 

2.2. Про вибори заступниками голови громадської ради при Державній 

архівній службі. 

Піжук Ю.М.: запропонував заступником громадської ради при Державній 

архівній службі обрати Щербака М.Г., який за результатами голосування на 

голову громадської ради посів друге місце. 

Прилепішева Ю.А.: повідомила, що може бути обрано двох заступників 

голови громадської ради. 

Піжук Ю.М.: запропонував обрати одного заступника голови громадської 

ради.  

Сидоров І.Ф.:  ставить на голосування питання про обрання одного 

заступника голови громадської ради при Укрдержархіві. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» – одноголосно 

ПОСТАНОВИЛИ: обрати одного заступника голови громадської ради при 

Державній архівній службі. 

 

Сидоров І.Ф.:  ставить на голосування питання про обрання Щербака 

Миколу Григоровича заступником голови громадської ради при Державній 

архівній службі. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» – одноголосно 

ПОСТАНОВИЛИ: обрати Щербака Миколу Григоровича заступником 

голови громадської ради при Державній архівній службі. 

3. СЛУХАЛИ: Про обрання секретаріату громадської ради при 

Державній архівній службі. 

Прилепішева Ю.А.: повідомила, що відповідно до пункту 3.9 положення 

про сектор організації виставкової діяльності та зв’язків з громадськістю 

Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення 

Державної архівної служби України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 

21.02.2017 № к/1-51 сектор забезпечує налагодження взаємодії з Громадською 

та Науково-експертною радами при Укрдержархіві, організаційне та технічне 

забезпечення їх діяльності. Також  відповідно до пункту 14 Положення про 

громадську раду при Державній архівній службі України, затвердженого 

наказом Укрдержархіву від 28 грудня 2017 року № 99 за заявою громадської 
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ради Голова Укрдержархіву може покласти здійснення функцій секретаря 

громадської ради на представника Укрдержархіву.  

Піжук Ю.М.: звернув увагу, що секретарем громадської ради може бути 

також і один із членів громадської ради. Запропонував громадській раді 

звернутися до  Голови Укрдержархіву з проханням функції секретаріату 

громадської ради покласти на сектор організації виставкової діяльності та 

зв’язків з громадськістю Управління міжнародного співробітництва та 

документального забезпечення Державної архівної служби України. 

Бондар О.Г.: погодилась з пропозицією Піжука Ю.М. 

Сидоров І.Ф.:  ставить на голосування питання про звернення до Голови 

Укрдержархіву з проханням функції секретаріату громадської ради покласти на 

сектор організації виставкової діяльності та зв’язків з громадськістю 

Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення 

Державної архівної служби України. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» – одноголосно 

ПОСТАНОВИЛИ: порушити клопотання перед Укрдержархівом про 

покладення виконання функцій секретаріату громадської ради на  сектор 

організації виставкової діяльності та зв’язків з громадськістю Управління 

міжнародного співробітництва та документального забезпечення Державної 

архівної служби України на період 2018-2020 років. 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Прилепішева Ю.А.: звернула увагу членів громадської ради, що всім 

учасникам засідання було роздано  Орієнтовний план проведення Державною 

архівною службою України консультацій з громадськістю у 2019 році, 

затверджений наказом Укрдержархіву від 18.12.2018 № 87, який було 

розглянуто на засіданні громадської ради при Укрдержархіві 14 грудня           

2018 року. Повідомила, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики» громадські ради  можуть   

ініціювати  проведення  консультацій  з  громадськістю  з  питань,   не  

включених  до  орієнтовного  плану.  Водночас проінформувала, що 

Укрдрежархів також виносить на засідання громадської ради питання, які 

потребують обговорення та не включені до Орієнтовного плану проведення 

Державною архівною службою України консультацій з громадськістю. 

Передала прохання попереднього складу громадської ради, яке було 

висловлене на останньому засіданні ради, щодо обов’язкового складання  плану 

роботи саме громадської ради.  

Сидоров І.Ф.: запропонував членам громадської ради висловити свою 

думку щодо роботи громадської ради та питань, які можуть бути включені до 

плану роботи громадської ради.  
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Піжук Ю.М.: запропонував членам громадської ради зупинись на 

організаційних питаннях. Запропонував дослухатись до пропозиції створити 

власний план роботи, щоб розпочатий рік з конкретними завданнями. 

Бондар О.Г.: запропонувала членам громадської ради включити до плану 

роботи питання щодо розгляду нової редакції Порядку користування 

документами Національного архівного фонду, що належать державі, 

територіальним громадам, пропозиції до проекту якого Укрдержархів збирає до 

18 грудня 2018 року. 

Прилепішева Ю.А.: звернула увагу членів громадської ради, що питання 

розгляду нової редакції Порядку користування документами Національного 

архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам включено до 

Орієнтовного плану проведення Державною архівною службою України 

консультацій з громадськістю у 2019 році, затвердженого наказом 

Укрдержархіву від 18.12.2018 № 87. 

Піжук Ю.М.: зазначив, що громадська рада повинна лобіювати інтереси 

Державної архівної служби України, для того щоб підняти престиж професії 

архівіста, щоб люди мали нормальні умови праці та мали достойний рівень 

заробітної плати. Сказав, що кожен член громадської ради повинен займатись 

питаннями, що відноситься до його компетенції. 

Також  звернув увагу членів громадської ради на проблемні питання 

добудови незавершеного будівництва, що розташовується в комплексі споруд 

центральних державних архівних установ України                                               

(м. Київ, вул. Солом’янська, 24), проблемні питання з приміщеннями державних 

архівів Київської та Львівської областей.  

Бірчак В.М.: підтримав пропозицію Бондар О.Г. щодо включення до плану 

роботи питання щодо розгляду нової редакції Порядку користування 

документами Національного архівного фонду, що належать державі, 

територіальним громадам. 

Сидоров І.Ф.: дає доручення членам громадської ради у термін до 15 січня 

2019 року подати пропозиції секретаріату громадської ради, щодо плану роботи 

громадської ради при Державній архівній службі України на 2019 рік, та 

ознайомитись з орієнтовним планом проведення Державною архівною службою 

України консультацій з громадськістю на 2019 рік, що був розданий 

Секретаріату громадської ради підготувати та розіслати всім членам 

громадської ради список з контактними даними членів громадської ради, який 

був розданий для заповнення на початку засідання, з метою уточнення 

наведеної інформації та узагальнити отриману інформацію щодо плану роботи 

громадської ради. 

 

 

 

Секретар                             А. Л. Карапозюк 


