
ПРОТОКОЛ 

20.12.2019   Київ   № 4 

 

 

спільне засідання громадської та  

науково-експертної рад  

при Укрдержархіві 

 

Голова громадської ради – Ігор Сидоров 

Секретар – Валерія Деркач 

 

Присутні: Олександр Асадчев, Руслан Бортнік, Ольга Бондар, Віктор 

Долецький, Сергій Тримбач, Ірина Матяш, Юрій Кулініч, Юрій Піжук, 

Олексій Черненко, Дмитрук Володимир, Палієнко Марина, Купченко Віра, 

Владислав Верстюк 

 

Запрошені: Анатолій Хромов – Голова Державної архівної служби 

України, Іван Кісіль – перший заступник Голови Державної архівної служби 

України, Юлія Прилепішева – начальник управління міжнародного 

співробітництва та документального забезпечення, Олександр Гуленко - 

головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського 

обліку Укрдержархіву, Дмитро Рибальченко - головний спеціаліст сектору 

правової експертизи та юридичного забезпечення діяльності Укрдержархіву, 

Ірина Мага - директор Центрального державного архіву зарубіжної україніки, 

Олена Чижова - директор Центрального державного архіву-музею 

літератури і мистецтва України 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про проєкт порядку визначення вартості та надання платних послуг 

(робіт), які виконуються архівними установами, що утримуються за рахунок 

бюджетних коштів. 

Доповідач: головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку Державної архівної служби України  –Гуленко 

Олександр Олегович. 

Співдоповідач: головний спеціаліст сектору правової експертизи та 

юридичного забезпечення діяльності Укрдержархіву – Рибальченко Дмитро 

Анатолійович. 

2. Про питання організації роботи читальних залів Державного архіву 

Одеської області. 

Доповідач: перший заступник Голови Державної архівної служби 

України – Кісіль Іван Миколайович. 

3. Про стан забезпечення приміщенням Центрального державного 

архіву зарубіжної україніки. 
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Доповідач: директор Центрального державного архіву зарубіжної 

україніки – Мага Ірина Миколаївна. 

4. Про стан забезпечення приміщенням Центрального державного 

архіву-музею літератури і мистецтва України. 

Доповідач: директор Центрального державного архіву-музею 

літератури і мистецтва України – Чижова Олена Валеріївна. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Гуленко Олександр: доповів про проєкт порядку визначення вартості та 

надання платних послуг (робіт), які виконуються архівними установами, що 

утримуються за рахунок бюджетних коштів. 

Бондар Ольга: повідомила, що є ряд зауважень до проєкту порядку 

визначення вартості та надання платних послуг (робіт), які виконуються 

архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, які 

були розроблені спільно з юристами та надіслані до розгляду всім членам 

громадської та науково-експертної рад при Укрдержархіві. 

В обговоренні взяли участь: Матяш Ірина, Купченко Віра, Долецький 

Анатолій. 

Асадчев Олександр: зауважив, що велика кількість правок – потрібно 

більше часу на вивчення їх. 

Сидоров Ігор: запропонував проголосувати. 

Результати голосування: «за» - 11, «проти» - 1, «утримались» - 1. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Укрдержархіву доопрацювати проєкт 

порядку визначення вартості та надання платних послуг (робіт), які 

виконуються архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних 

коштів з урахуванням зауважень до 28 грудня 2019 року та подати на 

розгляд членам громадської та науково-експертної рад при Укрдержархіві, 

винести дане питання на громадські обговорення у 2020 році. 

2. СЛУХАЛИ: 

Кісіль Іван – доповів про питання організації роботи читальних залів 

Державного архіву Одеської області.  

Матяш Ірина: наголосила на тому, що умови в приміщеннях читальних 

залів в Державному архіві Одеської області знаходяться в аварійному стані. 

Хромов Анатолій: зауважив, що на сьогоднішній день питання 

забезпечення належним приміщенням Державного архіву Одеської області 

активно вирішується. 

ВИРІШИЛИ: взяти до відома інформацію, зазначену доповідачем. 

 3. СЛУХАЛИ: 

Мага Ірина – доповіла про стан забезпечення приміщенням 

Центрального державного архіву зарубіжної україніки.  

Хромов Анатолій: наголосив на важливості участі членів громадської 

та науково-експертної ради у вирішенні питання забезпечення приміщенням 

та створення належних умов для Центрального державного архіву зарубіжної 

україніки. 
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 ВИРІШИЛИ: взяти до відома інформацію, зазначену доповідачем та у 

разі потреби сприяти у вирішенні проблемних питань щодо забезпечення 

приміщенням Центрального державного архіву зарубіжної україніки. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Чижова Олена – доповіла про стан забезпечення приміщенням 

Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України.  

ВИРІШИЛИ: взяти до відома інформацію, зазначену доповідачем та у 

разі потреби сприяти у вирішенні проблемних питань щодо забезпечення 

приміщенням Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва 

України. 

 
 


