
ПРОТОКОЛ 

12.11.2019   Київ   № 3 

 

спільне засідання громадської та  

науково-експертної рад  

при Укрдержархіві 

 

Голова громадської ради – Сидоров І.Ф. 

Секретар – Деркач В.Г. 

 

Присутні: Купченко В.П., Палієнко М.Г., Піскун В.М., Бондар О.Г., 

Васильєв В.Ю., Долецький В.А., Кулініч Ю.Я., Машталер М.І., Тримбач С.В., 

Новогребельська А.О., Черненко О.Є., Щербак М.Г., Бездрабко В.В., 

Дмитрук В.І. 

Відсутні з поважних причин члени громадської та науково-

експертної рад: Аблазов В.І., Бортнік Р.О., Жилкін Я.О., Піжук Ю.М., 

Асадчев О.І., Бірчак В.М., Верстюк В.Ф., Гальченко С.А., Клепак Г.О., 

Матяш І.Б. 

Запрошені: Кісіль І.М. – т.в.о. Голови Державної архівної служби 

України, Прилепішева Ю.А., Кузнєцова М.І.,  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про проєкт наказу Міністерства юстиції України «Про внесення змін 

до Порядку приймання-передавання документів Національного архівного 

фонду та інших архівних документів від однієї архівної установи до іншої». 

Доповідач: начальник відділу формування Національного архівного 

фонду департаменту  діловодства, формування, зберігання та обліку 

документів Національного архівного фонду та науково-методологічного 

 забезпечення Державної архівної служби України  – Кузнєцова М.І. 

2. Про проєкт наказу Міністерства юстиції України «Про внесення змін 

до наказу Міністерства юстиції України та Міністерства закордонних справ 

України від 21 вересня 2015 року № 1786/5/272». 

Доповідач: начальник управління міжнародного співробітництва та 

документального забезпечення – Прилепішева Ю.А. 

3. Про проєкт Орієнтовного плану проведення Державною архівною 

службою України консультацій з громадськістю у 2020 році. 

Доповідач: головний спеціаліст сектору організації виставкової 

діяльності та зв’язків з громадськістю управління міжнародного 

співробітництва та документального забезпечення – Деркач В.Г. 

4. Питання організації роботи громадської ради. 

Доповідач: голова громадської ради при Державній архівній службі 

України – Сидоров І.Ф. 

Відкриття засідання: Кісіль І.М. подякував присутнім за участь у 

спільному засіданні громадської та науково-експертної рад при Державній 

архівній службі України. 
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1. СЛУХАЛИ: 

Кузнєцова М.І. – доповіла про проєкт наказу Міністерства юстиції 

України «Про внесення змін до Порядку приймання-передавання документів 

Національного архівного фонду та інших архівних документів від однієї 

архівної установи до іншої». 

Бондар О. Г. – звернула увагу присутніх на забезпечення збереження 

документів з особового складу. 

ВИРІШИЛИ: взяти до відома інформацію, зазначену доповідачем. Розгляд 

питання забезпечення збереження документів з особового складу включити 

до Орієнтовного плану проведення Державною архівною службою України 

консультацій з громадськістю у 2020 році. 

2. СЛУХАЛИ: 

Прилепішева Ю.А. – доповіла про проєкт наказу Міністерства юстиції 

України «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України та 

Міністерства закордонних справ України від 21 вересня 2015 року № 

1786/5/272». 

ВИРІШИЛИ: взяти до відома інформацію, зазначену доповідачем. 

 3. СЛУХАЛИ: 

Деркач В.Г. – доповіла про проєкт Орієнтовного плану проведення 

Державною архівною службою України консультацій з громадськістю у 2020 

році. 

ВИРІШИЛИ: схвалити проєкт Орієнтовного плану проведення Державною 

архівною службою України консультацій з громадськістю у 2020 році, 

вносити пропозиції, які будуть надходити від членів громадської ради при 

Укрдержархіві протягом року. 

 4. СЛУХАЛИ: 

Сидоров І.Ф. – доповів про організаційні питання роботи громадської 

ради при Укрдержархіві. 

Кулініч Ю. Я. звернув увагу присутніх на ситуацію з забезпеченням 

приміщеннями Центрального державного архіву зарубіжної україніки та 

Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України. 

Бондар О. Г. інформувала про проблеми з організацією роботи 

користувачів у читальному залі Державного архіву Одеської області. 

ВИРІШИЛИ: провести наступне засідання громадської ради при 

Укрдержархіві у грудні 2019 року, залучити до участі у засіданні членів 

науково-експертної ради при Укрдержархіві та винести на обговорення такі 

питання: 

1) забезпечення приміщенням Центрального державного архіву 

зарубіжної україніки; 

2)  організація роботи читального залу в Державному архіві Одеської 

області. 

 

Голова громадської ради                        Ігор СИДОРОВ 

 

Секретар                                Валерія ДЕРКАЧ
  


