
ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені Державною архівною службою України  

консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою 

у ІII кварталі 2017 року 

 

№ 

з/п 

Питання / проект 

акта, щодо яких 

проведено 

консультації з 

громадськістю 

Заходи, 

проведені 

у рамках 

консультацій з 

громадськістю* 

із зазначенням 

дати 

Чи звертався 

орган до 

громадської 

ради з 

пропозицією 

розглянути 

питання/ 

проект акта 

Чи 

розглядала 

громадська 

рада 

питання 

/проект акта 

на своєму 

засіданні 

Чи надані 

громадською 

радою 

пропозиції 

(зауваження) 

щодо 

питання / 

проекту акта 

Кількість 

проведе- 

них засідань 

громад 

ської ради 

Інші заходи громадської 

ради** 

 3 - - - - - 8 
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Проект постанови 

«Про 

затвердження 

Інструкції з 

діловодства за 

зверненнями 

громадян в 

державних 

органах, органах 

місцевого 

самоврядування, 

об'єднаннях 

громадян, на 

підприємствах, в 

установах, 

Електронні  

консультації з  

обговорення  

проекту 

постанови 

«Про 

затвердження 

Інструкції з 

діловодства за 

зверненнями 

громадян в 

державних 

органах, 

органах 

місцевого 

Так          _ _ _ Участь у проведенні: 

05 липня 2017 р. 

Голова Державної архівної 

служби України Тетяна 

Баранова взяла участь у 

круглому столі на тему: 

«Проблеми розміщення та 

збереження цілісності 

архівно - музейних фондів 

Центрального державного 

архіву-музею літератури і 

мистецтва України», що 

відбувся у конференц-залі 

Українського 

національного 



2 

 

 

організаціях 

незалежно від 

форм власності»  

 

 

 

 

самоврядуванн

я, об'єднаннях 

громадян, на 

підприємствах, 

в установах, 

організаціях 

незалежно від 

форм 

власності» 
  

інформаційного агентства 

«Укрінформ» 

 

23 серпня 2017 р. 

Голова Державної архівної 

служби України Тетяна 

Баранова взяла участь в 

урочистостях з нагоди Дня 

незалежності України та 

відкритті виставки «Шлях 

Держави. Символи 

відродження», що 

відбулася у Будинку 

Верховної Ради України  

 

07 вересня 2017 р. 

Заступник Голови 

Державної архівної служби 

України Ігор Бондарчук та 

відповідальні працівники 

Укрдержархіву взяли 

участь у засіданні 

Організаційного комітету з 

підготовки і проведення 

заходів у зв'язку з 80 - ми 

роковинами Великого 

терору - масових 

політичних репресій                

1937-1938 років під 
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головуванням Віце-

прем'єр-міністра України, 

голови Організаційного 

комітету Павла Розенка 

 

21 вересня 2017 р. 

Голова Державної архівної 

служби України Тетяна 

Баранова взяла участь у 

відкритті круглого столу 

«Архівна справа в Україні: 

підсумки сторіччя та 

перспектива майбутнього», 

організований Українським 

науково-дослідним 

інститутом архівної справи 

та документознавства 

спільно із Спілкою 

архівістів України, за 

підтримки Державної 

архівної служби України та 

центральних державних 

архівних установ України 

 


