
 

ПРОТОКОЛ 

20.02.2019   Київ   № 1 

 

 

засідання громадської ради за участі  

членів науково-експертної ради при 

Дердавній архівній службі України 

 

Голова громадської ради – Сидоров І.Ф. 

Секретар – Деркач В.Г. 

 

Присутні: члени громадської ради – Васильєв В.Ю., Боргун Т.С., 

Черненко М.С., Піжук Ю.М., Тримбач С.В., Аблазов В.І., Матяш І.Б., 

Асадчев О.І., Кулініч Ю.Я., Бірчак В.М., Долецький В.А., Бондар О.Г.; члени 

науково-експертної ради: Гальченко С.А., Купченко В.П., Палієнко М.Г., 

Піскун В.М. 

Відсутні з поважних причин члени громадської ради: Бортнік Р.О., 

Щербак М.Г., Машталер М.І., Черненко О.Є. 

Запрошені: Баранова Т.І. - Голова Державної архівної служби України;  

Прилепішева Ю.А. - начальник управління міжнародного співробітництва та 

документального забезпечення Державної архівної служби України; 

Ковтанюк Ю.С. - директор Центрального державного електронного архіву 

України; Дідух Л.В. - в.о. заступника Українського науково-дослідного 

інституту архівної справи та документознавства; Приходько Л.Ф. - завідувач 

відділу архівознавства, старший науковий співробітник Українського 

науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, 

Маркова Е.О. - головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва і 

протоколу управління міжнародного співробітництва та документального 

забезпечення. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про розгляд проекту «Стратегічна програма розвитку архівної 

справи України на середньострокову перспективу (2019-2023 рр.)». 

Доповідач: завідувач відділу архівознавства, кандидат історичних наук, 

старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту 

архівної справи та документознавства - Приходько Л.Ф. 

2. Про розгляд проекту методичних рекомендацій «Цифровий фонд 

користування документами Національного архівного фонду: створення, 

зберігання, облік та доступ до нього». 

Доповідач: в.о. заступника директора Українського науково-дослідного 

інституту архівної справи та документознавства - Дідух Л.В. 

3. Про «Центральний державний електронний архів України: здобутки 

та перспективи». 



Доповідач: директор Центрального державного електронного архіву 

України - Ковтанюк Ю.С. 

4. Питання організації роботи громадської ради. 

Доповідач: голова громадської ради при Державній архівній службі 

України - Сидоров І.Ф.               

Відкриття засідання: Баранова Т.І. подякувала присутнім за участь у 

засіданні громадської ради за участю представників науково-експертної ради. 

Учасники засідання проголосували про обрання головуючим засідання 

Сидорова І.Ф., голови громадської ради при Державній архівній службі 

України (далі - Укрдержархів). 

1. СЛУХАЛИ: 

Приходько Л.Ф. – доповіла про проведену Українським науково-дослідним 

інститутом архівної справи та документознавства України (далі - УНДІАСД) 

роботу з підготовки проекту «Стратегічна програма розвитку архівної справи 

України на середньострокову перспективу (2019-2023 рр.)».  

 ВИРІШИЛИ: відхилити проект «Стратегічна програма розвитку 

архівної справи України на середньострокову перспективу (2019-2023 рр.)», 

рекомендувати Укрдержархіву передати УНДІАСД пропозицію громадської 

ради про доопрацювання проекту із залученням юристів та фахівців архівної 

справи з урахуванням зауважень громадської ради при Укрдержархіві. 

2. СЛУХАЛИ: 

Дідух Л.В. – доповіла про проведену УНДІАСД роботу з підготовки проекту 

Методичних рекомендацій «Цифровий фонд користування документами 

Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до 

нього».  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Укрдержархіву схвалити проект 

методичних рекомендацій «Цифровий фонд користування документами 

Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до 

нього» із урахуванням висловлених зауважень і пропозицій громадської ради 

при Укрдержархіві. 

3. СЛУХАЛИ: 

Ковтанюк Ю.С. – доповів про роботу, яка проводиться Центральним 

державним електронним архівом України, про здобутки та перспективи 

розвитку архіву. 

ВИРІШИЛИ: взяти до відома, та подякувати керівництву Центрального 

державного електронного архіву України. 

4. СЛУХАЛИ: 

Сидорова І.Ф., який оголосив пропозиції членів громадської ради до плану 

роботи громадської ради при Укрдержархіві на 2019 рік.  

ВИРІШИЛИ: передбачити протягом року обговорення наступних 

питань: 

1) Проблеми зберігання документів загальнонаціонального значення у 

нотаріальних та судових архівах; 

2)  Розгляд та обговорення проектів нормативно-правових документів, що 

розробляються Укрдержархівом; 



3) Відповідність приміщень державних архівних установ оптимальними 

умовами для зберігання архівних документів; 

4) Відновлення реконструкцій комплексу споруд Центральних державних 

архівних установ України по вул. Солом’янська, 24; 

5) Інші питання, що надходитимуть від Укрдержархіву або членів 

громадської ради при Укрдержархіві впродовж року. 

 

 

 

 
 


