
ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені Державною архівною службою України  

консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою 

у ІV 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 

Орієнтовного 

плану 

проведення 

Державною 

архівною 

службою 

України 

консультацій з 

громадськістю 

на 2019 рік  

 

 

 

 

 

Засідання 

громадської ради 

при Укрдержархіві  

(14 грудня  

2018 року) 
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Участь у проведенні: 

02 листопада 2018 р. 

Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 

Баранова взяла 

участь у робочій 

зустрічі членів 

української частини 

Змішаної українсько-

німецької комісії з 

питань повернення 

та реституції 

втрачених та 

незаконно 

переміщених під час 

та внаслідок Другої 

світової війни 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Звіт про 

діяльність 

громадської 

ради при 

Державній 

архівній службі 

України у 

2017–2018 

роках  

 

 

 

Установчі  

збори за  

участю  

представників  

інститутів  

громадянсько- 

го суспільства  

по формуванню 

громадської  

ради при  

Укрдержархіві  

 
 

Засідання 

громадської ради 

при Укрдержархіві  

(14 грудня  

2018 року) 

 

 

 

 

 

 

 

20 грудня 2018 

року 
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культурних 

цінностей, що 

відбулася в 

Міністерстві 

культури України під 

головуванням 

першого заступника 

Міністра Світлани 

Фоменко 

 

12 листопада 2018 р. 

Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 

Баранова провела 

консультації з 

Головним архівістом 

Литовської 

Республіки 

Рамоюсом 

Крауялісом та разом 

із членами делегації 

українських 

архівістів взяла 

участь у відкритті 

виставки фото- та 

архівних документів 

до 100-річчя 

Латвійської 

Республіки, 

підготовленої за 

документами 

Національного 
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архіву Латвії в 

приміщенні 

Національної 

бібліотеки Литви 

імені Мартінса 

Мажвідаса  

 

13 листопада 2018 р. 

Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 

Баранова взяла 

участь в урочистій 

церемонії відкриття 

міжнародної 

виставки фото- та 

архівних документів 

«Кінець Першої 

світової війни: 

рішучий поворот до 

сучасної Європи», 

що відбулася в 

приміщенні 

Військового музею 

ім. Вітовта Великого 

(м. Каунас, 

Литовська 

Республіка)  

 

15 листопада 2018 р. 

Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 
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Баранова зустрілась  

з Надзвичайним і 

Повноважним 

Послом України в 

Литовській 

Республіці 

Володимиром 

Яценківським, 

обговорила питання 

поглиблення 

взаємовигідного 

співробітництва між 

державними 

архівними 

установами України 

та архівними 

установами Литви 

 

19 листопада 2018 р. 

Заступник Міністра 

юстиції України 

Денис Чернишов та 

Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 

Баранова взяли 

участь у прес-

конференції, що 

відбулася у 

Центральному 

державному архіві 

громадських 

об’єднань України з 
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приводу виявлення 

серед архівних 

документів 

унікальної знахідки 

– хліба часів 

Голодомору 1932-

1933 років  
 

23 листопада 2018 р. 

Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 

Баранова взяла 

участь у засіданні 

Верховної Ради 

України, 

приуроченому до 85-

х роковин з часу 

величезної трагедії – 

Голодомору 1932-

1933 років в Україні 

– геноциду 

Українського народу  

 

26 листопада 2018 р. 

Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 

Баранова провела 

зустріч з радником 

Посольства Держави 

Ізраїль в Україні 

Феліксом Гурвічем 
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та директором 

департаменту 

консульської служби 

Бюро Натив при 

канцелярії Прем'єр-

міністра Ізраїлю 

Геннадієм 

Поліщуком, на якій 

обговорено напрями 

подальшого 

взаємовигідного 

співробітництва 

Укрдержархіву та 

Посольства Держави 

Ізраїль в Україні 

 

27-28 листопада 

2018 р. 

Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 

Баранова взяла 

участь у ХІІ 

засіданні Змішаної 

українсько-німецької 

комісії з питань 

повернення і 

реституції втрачених 

та незаконно 

переміщених під час 

та внаслідок Другої 

світової війни 

культурних 



7 
 

цінностей, що 

відбулося в м. Києві 

 

14 грудня 2018 р. 
Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 

Баранова взяла участь 

у презентації 

портальної версії 

Великої української 

енциклопедії − е-ВУЕ 

- універсальної, 

науково-популярної, 

мультимедійної 

енциклопедії з 

багатим 

ілюстративним 

(світлини, карти, 

схеми, графіки, 

діаграми, креслення, 

малюнки, рисунки), 

аудіо- та 

відеоматеріалом, що 

інтегрується з 

текстом 

 
 


