
ІНФОРМАЦІЯ
про проведені Державною архівною службою України 

консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою
у ІІІ кварталі 2016 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. 1. Проект 
«Порядку 
визначення 
вартості та 
надання платних 
послуг архівними 
установами, що 
утримуються за 
рахунок 
бюджетних 
коштів»

Громадські 
слухання – 
спільне 
засідання 
громадської та
науково-
експертної рад
(19.09.2016 р.)

Так Так Так 1 Участь у проведенні:

1) 26 липня 2016 року
чергового засідання 
колегії Укрдержархіву

2) 12 серпня 2016 року 
прямої телефонній лінії 
Кабінету Міністрів 
України за участі Голови 
Державної архівної 
служби України Тетяни 



Баранової

3) 23 серпня 2016 року 
відкриття виставки 
«Становлення України: 
постаті та реліквії» у 
Національному музеї 
історії України  

4) 23 серпня 2016 року
 відкриття виставки 
«Держава творилась 
віками. Держава 
будується нині», 
присвяченої 25-й річниці 
проголошення 
незалежності України
у приміщенні Будинку 
духовної Консисторії (у 
галереї «Хлібня») 
Національного 
заповідника «Софія 
Київська»

5) 26 вересня 2016 року
відкриття 
фотодокументальної 
виставки до 150-річчя від 
дня народження 

2. 2. Проект 
«Порядку 
підготовки 
документальних 
видань»

Громадські 
слухання – 
спільне 
засідання 
громадської та
науково-
експертної рад
(19.09.2016 р.)

Так Так Так

3. 3. Проект нової 
редакції «Порядку
користування 
документами 
Національного 
архівного фонду 
України, що 
належать державі,
територіальним 
громадам»

Громадські 
слухання – 
спільне 
засідання 
громадської та
науково-
експертної рад
(19.09.2016 р.)

Так Так Так

4. Проект наказу 
Міністерства 
юстиції «Про 
затвердження 
Порядку внесення
змін, виправлень, 
доповнень до 
актових записів 

Електронні 
консультації
(серпень-
вересень)

Ні Ні –



цивільного стану, 
що зберігаються в
державних 
архівах, чи їх 
анулювання»

М. С. Грушевського «Ім’я,
якого Україні не забути» у
Будинку Уряду

6) 29 вересня 2016 року 
презентації на території 
Національного історико-
меморіального 
заповідника «Бабин Яр» 
документального арт-
проекту «Знати і 
пам’ятати… Бабин Яр в 
архівних документах», 
підготовленого за 
документами та 
матеріалами державних 
архівних установ до 75-х 
роковин трагедії Бабиного
Яру


