
Форма подання інформації
про діяльність Громадської ради при Державній архівній службі України

у другому кварталі 2016 року

Кількість
засідань
громад-

ської
ради

Перелік 
проектів 

нормативно-
правових актів,
що надавалися

органом 
громадській 

раді для 
обговорення

Перелік
проектів
норма-
тивно-

правових
актів, що

обговорю-
валися на
засіданнях
громадсь-
кої ради

Перелік
проектів
норма-
тивно-

правових
актів, 

до яких
громадсь-
кою радою

були
висловлені
пропозиції

та
зауваження

Перелік
питань, що
розгляда-
лися на

засіданнях
громадсь-
кої ради

Кількість наданих
громадською

радою пропозицій
щодо:

Кількість та
тематика запитів
громадської ради
щодо проведення

Кількість та
тематика

публічних 
заходів,

організованих
громадською

радою

органі-
зації 
консу-
льтацій 
з грома-
дські-
стю

удоско-
налення 
роботи 
органу

грома-
дської 
експерт-
тизи

анти-
коруп-
ційної 
грома-
дської 
експер-
тизи
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Участь у 
проведенні:

8 квітня 
2016 р.
засідання 
Науково-
видавничої 
ради у 
приміщенні 
Державної 
архівної 
служби 

Електро-
нні 
консуль-
тації

Порядок 
приймання-
передавання 
документів 
Національного 
архівного 
фонду та інших
архівних 
документів від 
однієї архівної 
установи до 
іншої;
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Порядок 
внесення змін, 
виправлень, 
доповнень до 
актових записів
цивільного 
стану, що 
зберігаються в 
державних 
архівах, чи їх 
анулювання

України;
25 квітня 
2016 р.
відкриття у 
Центрально-
му держав-
ному архіві 
громадських 
об’єднань 
України 
виставки 
документів 
«Чорнобиль: 
трагедія, 
відображена в
документах», 
присвяченої 
30-й річниці 
Чорнобильсь-
кої ката-
строфи;
6 травня 
2016 р.
відкриття у 
Центрально-
му держав-
ному архіві 
громадських 
об’єднань 
України 
виставки 
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документів 
Національ-
ного архів-
ного фонду 
«Пам’ять про 
війну. Архівні
сторінки…», 
присвяченої 
Дню пам’яті і
примирення 
та Дню 
перемоги над 
нацизмом;
17 травня 
2016 р.
відкриття 
художньо-
документаль-
ної виставки 
«Архів-музей 
у просторі і 
часі» до 50-
річчя від 
заснування 
Центрального
державного 
архіву-музею 
літератури і 
мистецтва 
України;
1 червня 
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2016 р.
відкриття у 
Київському 
міському 
будинку 
учителя, 
підготовленої
Центральним 
державним 
архівом 
зарубіжної 
україніки, 
документальн
ої виставки 
«Ми – діти 
твої, 
Україно!»;
23 червня 
2016 р.
відкриття 
виставки 
документів 
Національно-
го архівного 
фонду 
України 
«Конституцій
ний вимір 
українського 
державотворе
ння», 
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присвяченої 
20-й річниці 
Конституції 
України у 
Будинку 
Митрополиту
Національ-
ного заповід-
ника «Софія 
Київська»


