
ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені Державною архівною службою України  

консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою 

у І кварталі 2019 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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Стратегічна 

програма 

розвитку 

архівної справи 

України на 

середньостроко

ву перспективу 

(2019-2023 рр.)  

 

 

Цифровий 

фонд 

користування 

документами 

Національного 

архівного 

Спільне  

засідання 

громадської та 

науково-

експертної рад  

при 

Укрдержархіві  

 (20 лютого 2019 

року) 

 

Спільне  

засідання 

громадської та 

науково-

експертної рад  

при 
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Участь у 

проведенні: 
09  січня 2019 р. 

Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 

Баранова взяла участь 

у засіданні Урядового 

комітету з питань 

соціальної політики та 

гуманітарного 

розвитку  
 

18  січня 2019 р. 

Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 
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фонду: 

створення, 

зберігання, 

облік та доступ 

до нього 

 

 

Центральний 

державний 

електронний 

архів України: 

здобутки та 

перспективи 

діяльності 

 

 

 

 

 

 

Укрдержархіві  

 (20 лютого 2019 

року) 

 

 

 

 

Спільне  

засідання 

громадської та 

науково-

експертної рад  

при 

Укрдержархіві  

 (20 лютого 2019 

року) 
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Баранова взяла участь 

в урочистому 

відкритті виставки 

«Лицарям Української 

Народної Республіки 

присвячується» до 

100-річчя 

проголошення Акта 

Злуки 22 січня 1919 

року, що відбулася у 

Національному музеї 

історії України 

 

22  січня 2019 р. 

У приміщенні Музею 

«Будинок 

митрополита» 

Національного 

заповідника «Софія 

Київська» з нагоди 

відзначення Дня 

Соборності України 

та 100-річчя 

проголошення Акту 

Злуки Української 

Народної Республіки 

й Західноукраїнської 

Народної Республіки 

відкрито виставку за 

участі Міністра 

юстиції України 

Павла Петренка, 
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заступника Міністра 

юстиції України 

Дениса Чернишова та 

Голови Державної 

архівної служби 

України Тетяни 

Баранової  

 

23 січня 2019 р. 

Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 

Баранова взяла участь 

у відкритті нового 

освітнього художньо-

документального 

проекту до 110-річчя 

української 

художниці Марії 

Примаченко та Дня 

соборності України – 

«Жіночий вимір: 

Марія Примаченко» 

 

12  лютого 2018 р. 

Голова Державної 

архівної  

служби Тетяна 

Баранова  

публічно прозвітувала 

про  

роботу Державної 
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архівної  

служби у 2018 році  

 

15 лютого 2019 р. 

Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 

Баранова взяла участь 

у засіданні круглого 

столу на тему «Крим – 

це Україна. 

Документальні 

свідчення в архівах 

України», що відбувся 

в Центральному 

державному архіві 

громадських 

об’єднань України 

відбувся 
 

19 лютого 2019 р. 

Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 

Баранова виступила 

на III щорічному 

круглому столі 

архівістів із 

міжнародною участю 

«Оцифрування 

документів 

Національного 
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архівного фонду як 

пріоритетний напрям 

цифровізації 

національних архівів: 

проблеми та 

перспективи», що 

відбувся на базі 

Центрального 

державного 

кінофотофоноархіву 

України імені                     

Г.С. Пшеничного 

 

21 лютого 2019 р. 

Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 

Баранова взяла участь 

в урочистостях з 

нагоди 100-річного 

ювілею української 

системи державної 

реєстрації актів 

цивільного стану, що 

відбулися в 

Міністерстві юстиції 

України 

 

05 березня 2019 р. 

У Центральному 

державному архіві 

громадських 



6 
 

об’єднань України 

відбулося семінарське 

заняття для студентів 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка на 

тему «Документи із 

фондів ЦДАГО 

України як джерело 

вивчення історії 

України XX-XXI 

століття» 

 

11 березня 2019 р. 

Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 

Баранова зустрілася із 

Надзвичайним і 

Повноважним Послом 

Держави Ізраїль в 

Україні Джоель 

Ліоном 

 

15 березня 2019 р. 

У Центральному 

державному архіві 

громадських 

об'єднань України 

відбувся круглий стіл 

на тему «Інститути 



7 
 

громадянського 

суспільства: від 

суспільної думки до 

формування 

Національного 

архівного фонду» 

 
 


