
ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені Державною архівною службою України  

консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою 

у ІI 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 Порядку 

користування 

документами 

Національного 

архівного фонду 

України, що 

належать державі, 

територіальним 

громадам 

 

 

 

 

 

Спільне  

засідання 

громадської та 

науково- 

експертної рад 

при 

Укрдержархіві  

(26 травня 

2017 

року) 

та засідання 

робочої групи, 

до складу якої 

увійшли члени 

громадської 

Так                  Так Так 2 

(одне 

засідання 

громадської 

ради та одне 

засідання 

робочої 

групи) 

Участь у проведенні: 

06 квітня 2017 р. 

Голова Державної архівної 

служби України Тетяна 

Баранова взяла участь у 

відкритті науково-

практичної конференції 

«Київщина: Історія та 

сучасність» до 85-річчя 

утворення Київської 

області 

10 квітня 2017 р. 

Під патронатом Міністра 

юстиції України Павла 

  



2 

 

 

ради при 

Укрдержархіві 

(27 червня 

2017 року) 

Петренка в Національному 

музеї історії України 

Державна архівна служба 

України презентувала 

архівно-музейний проект 

«Декомунізація: архівні 

хроніки» 
 

25 квітня 2017 р. 

Голова Державної архівної 

служби України Тетяна 

Баранова взяла участь у 

засіданні конкурсної 

комісії з відбору керівника 

Галузевого державного 

архіву Українського 

інституту національної 

пам’яті 

10 травня 2017 р. 

Голова Державної архівної 

служби України Тетяна 

Баранова взяла участь у 

засіданні Урядового 

комітету з питань 

економічної, фінансової та 

правової політики, 

розвитку паливно-

енергетичного комплексу, 

інфраструктури, оборонної 

2. Проект Порядку 

приймання-

передавання 

електронних 

документів 

Національного 

архівного фонду 

на постійне 

зберігання 

Спільне  

засідання 

громадської та 

науково- 

експертної рад 

 при  

Укрдержархіві  

(26 травня 

2017 року) 
 

Так                     Так Так 1 

3. Розгляд структури 

Автоматизованої 

бази «Архівні 

фонди України» 

та пропозиції 

щодо 

впровадження 

нових послуг, які 

надаватимуться 

архівами на 

платній основі, з 

використанням 

новітніх 

технологій 

Спільне  

засідання 

громадської та 

науково- 

експертної рад 

 при  

Укрдержархіві  

(26 травня 

2017 року) 
 

Так                     Так Так 1 
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та правоохоронної 

діяльності 

 

12 травня 2017 р. 

В Українському 

національному 

інформаційному агентстві 

«Укрінформ» відбулася 

прес-конференція, 

присвячена 10-й річниці 

утворення Центрального 

державного електронного 

архіву України та 

Центрального державного 

архіву зарубіжної 

україніки, у якій взяли 

участь Голова Державної 

архівної служби України 

Тетяна Баранова, Голова 

Державного агентства з 

питань електронного 

урядування України 

Олександр Риженко, 

завідувач секретаріату 

Комітету Верховної Ради 

України з питань культури 

і духовності Наталія 

Колесніченко-Братунь             
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19 травня 2017 р. 

У відділі «Літературно-

мистецькі Плюти» 

Центрального державного 

архіву літератури і 

мистецтва України 

відбулося літературно-

мистецьке свято «Весна в 

Плютах», з нагоди 100-

річчя архівної справи в 

Україні та Міжнародного 

дня музеїв 
 

31  травня 2017 р. 

У Державній архівній 

службі України відбулося 

засідання робочої групи з 

вивчення порядку надання 

платних послуг архівними 

установами, що 

утримуються за рахунок 

бюджетних коштів, до 

складу якої увійшли члени 

громадської ради при 

Укрдержархіві 

01 червня 2017 р. 

Голова Державної архівної 

служби України Тетяна 

Баранова взяла участь у 



5 

нараді з питань 

повернення та реституції 

втрачених або незаконно 

переміщених під час та 

внаслідок Другої світової 

війни культурних 

цінностей на виконання 

Угоди між Урядом України 

та Урядом Федеративної 

Республіки Німеччина про 

культурне співробітництво, 

яка проходила під 

головуванням Віце-

прем’єр-міністра України 

Павла Розенка 

 


