
ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені Державною архівною службою України  

консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою 

у ІI кварталі 2018 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** 
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Проект наказу 

Міністерства 

юстиції 

України «Про 

затвердження 

Методики 

оцінювання 

фізичного 

стану 

документів»  

 

 

 

 

 

 

Електронні  

консультації з  

обговорення  

проекту наказу 

Міністерства 

юстиції України 

«Про затвердження 

Методики 

оцінювання 

фізичного стану 

документів»  
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Участь у 

проведенні: 

 
03 квітня 2018 р. 

Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 

Баранова взяла 

участь у нараді щодо 

врегулювання 

питання розміщення 

Центрального 

державного архіву-

музею літератури і 

мистецтва України , 

що відбулася в 

Міністерстві юстиції 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання 

приведення у 

відповідність із 

Законом України 

від 13 березня 

2018 року № 

2325-VIII  "Про 

внесення змін до 

деяких 

законодавчих 

актів України 

щодо 

удосконалення 

процедури 

реабілітації 

жертв репресій 

комуністичного 

тоталітарного 

режиму 1917-

1991 років"  до 

абзацу 18 

підпункту 4.2.1 

пункту 4.2.    

глави 4 розділу 

VI Правил 

роботи архівних 

установ 

України, затверд

жених наказом 

Міністерства 

юстиції України 

від 08.03.2013     

Електронні 

консультації з 

громадською та 

науково-експертною 

радами при 

Укрдержархіві 

Так 
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України під 

головуванням 

заступника Міністра 

юстиції України 

Дениса Чернишова  
 

17 квітня 2018 р. 

Голова Державної 

архівної служби 

України Т.І. Баранова 

взяла участь у 

парламентських 

слуханнях на тему: 

«Стан, проблеми та 

перспективи охорони 

культурної спадщини 

в Україні», що 

відбулися у 

Верховній Раді 

України 

 

24 квітня 2018 р. 

Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 

Баранова взяла 

участь в урочистому 

відкритті 

міжархівної 

документально-

художньої виставки 

«Собор душі» до 
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№ 656/5, 

зареєстрованим 

в Міністерстві 

юстиції України 

10.04.2013 за № 

584/23116  

100-річчя від дня 

народження Олеся 

Гончара та 50-річчя 

видання роману 

«Собор», що 

відбулося в 

приміщенні 

Центрального 

державного архіву-

музею літератури і 

мистецтва України  
 

16 травня 2018 р. 

Відбулися 

консультації Голови 

Державної архівної 

служби України 

Тетяни Баранової із 

керівником напряму 

розвитку зв’язків з 

країнами 

колишнього СРСР 

Національного 

архіву Фінляндії 

Дмитром Фроловим 

з питань 

налагодження 

двостороннього 

міжвідомчого 

співробітництва в 

архівній сфері між 

архівними 
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установами України 

та Фінляндії 

 

22 травня 2018 р. 

У відділі  

«Літературно - 

мистецькі Плюти» 

Центрального 

державного  

архіву літератури і  

мистецтва України  

відбулося 

літературно - 

мистецьке свято  

«Весна в Плютах», з 

нагоди 100-річчя 

створення системи 

архівних установ 

України 

 
23 травня 2018 р. 

Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 

Баранова провела 

консультації з 

Національним 

архівістом Естонії 

Прітом Пірско з 

питань поглиблення 

двостороннього 

міжнародного 
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співробітництва в 

архівній сфері у 

рамках нової Угоди 

про співробітництво 

між Державною 

архівною службою 

України та 

Національним 

архівом Естонії 
 

05 червня 2018 р. 

Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 

Баранова взяла 

участь у 

комунікативному 

заході, що був 

організований з 

метою інформування 

громадськості про 

комплекс архівних 

документів, 

пов’язаних з аварією 

на Чорнобильській 

АЕС, та про 

включення 

української номінації 

«Документальна 

спадщина, пов’язана 

з аварією на 

Чорнобильській 
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АЕС» до 

Міжнародного 

реєстру програми 

ЮНЕСКО «Пам'ять 

світу», та відбувся у 

Великій актовій залі 

Дипломатичної 

академії України 

імені Геннадія 

Удовенка при МЗС  

 
 


