
ІНФОРМАЦІЯ
про проведені Державною архівною службою України 

консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою
у І 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

Кількі
сть

проведе
них

засідань
громад
ської
ради

Інші заходи громадської
ради**

1. Проект Порядку 
користування 
документами 
Національного 
архівного фонду 
України, що 
належать державі, 
територіальним 
громадам

Електронні 
консультації з 
повторного 
обговорення 
проекту нової 
редакції 
Порядку 
користування 
документами 
Національного 
архівного 
фонду України,
що належать 
державі, 
територіаль-
ним громадам 
та обговорення 
пропозицій 

Так _ Так _ Участь у проведенні:

 22 січня 2017 р.
Під час урочистого заходу в 
Національному музеї Тараса 
Шевченка учасники заходу 
мали можливість ознайомитися
з тематичною виставкою, 
присвяченою історії 
державотворення в Україні з 
демонстрацією оригіналу 
Універсалу Директорії 
Української Народної 
Республіки про злуку з 
Західноукраїнською Народною 
Республікою, 22 січня 1919 
року (Акта злуки), що 
зберігається в Центральному 
державному архіві вищих 
органів влади та управління 
України



2

2. Пропозиції 
Державної 
архівної служби 
України до 
Середньостроково
го плану 
пріоритетних дій 
Уряду на період до
2020 року, 
розробленого 
Кабінетом 
Міністрів України

Державної 
архівної 
служби 
України до 
Середньострок
ового плану 
пріоритетних 
дій Уряду на 
період до 2020 
року, 
розробленого 
Кабінетом 
Міністрів 
України

23 січня 2017 р.
У Державній архівній службі 
відбулося засідання робочої 
групи з питань підготовки 
концепції реформування 
архівної галузі, до складу якої 
увійшли члени громадської 
ради при Укрдержархіві

7 лютого 2017 р.
Презентація спільного 
українсько-угорського видання 
«Привілейована грамота 1836 
року про надання права 
Березькій жупі користуватися 
печаткою»

24 лютого 2017 р.
Голова Державної архівної 
служби Тетяна Баранова 
публічно прозвітувала про 
роботу Державної архівної 
служби в 2016 році та завдання 
на 2017 рік

16 березня 2017 р.
Заступник голови Державної 
архівної служби України Ігор 
Бондарчук виступив на 
відкритті виставки «100 років 
Української революції. 
Відроджена держава» в 
Національному музеї історії 
України


