
ЗВІТ 

про проведення консультацій з громадськістю  

у І кварталі 2016 року 

№ 

з/п 

Питання (проект 

рішення), винесені 

на обговорення 

Назва заходу, 

проведеного в рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Дата (строк) 

проведення 

Кількість 

учасників 

Категорії 

учасників 

Адреса розміщення на веб-

сайті органу виконавчої 

влади звіту про результати 

консультацій, підготовленого 

з урахуванням вимог п. 20, 24 

Порядку, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів від 03.11.2010 р. 

№ 966 

Засідання Громадської та Науково-експертної рад при Укрдержархіві, інших консультативно-дорадчих органів. 

Електронні консультації (обговорення на офіційному веб-порталі Укрдержархів 

1. Проект Закону 

України «Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України щодо 

забезпечення 

зберігання 

документів» 

 

Проект Орієнтовного 

плану проведення 

консульта-цій з 

громад-ськістю на 

2016 рік 

 

Пропозиції Укрдерж-

архіву до плану 

заходів з впровад-

ження Ініціативи 

«Партнерство 

«Відкритий Уряд» у 

обговорення членами 

громадської та науково-

експертної рад при 

Укрдержархіві  

 

 

 

 

 

організація 

електронних 

консультацій через веб-

портал Укрдержархіву 

15 січня 2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

грудень 2015 р. 

15 члени 

громадської та 

науково-

експертної рад 

при 

Укрдержархіві  

громадськість 

 

 

громадськість 

Інформація розміщена на 

офіційному веб-порталі 

Укрдержархіву «Архіви 

України» 

(http://www.archives.gov.ua/) у 

рубриках «Новини», 

«Громадянське суспільство і 

влада» 
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2016–2018 роках 

 

Пропозиції Укрдерж-

архіву з впровадження 

у діяльність 

державних архівів 

електронних архівних 

сервісів 

Зустрічі з громадськістю, інформаційні заходи, інтерв'ю 

1 Голова Державної 

архівної служби 

Тетяна Баранова взяла 

участь у телепрограмі 

«Позиція» на 

телеканалі «Рада» на 

тему «Державна 

архівна служба. 

Завдання та 

пріоритети» 

інтерв’ю 12 січня 2016 р. 

 

10 Від Державної 

архівної служ-

би: Голова 

Укрдержархіву 

Баранова Т. І.  

Інформація розміщена на офіці-

йному веб-порталі Укрдерж-

архіву «Архіви України» 

(http://www.archives.gov.ua/) у 

рубриці «Новини» 

2. Голова Державної 

архівної служби взяла 

участь у записі 

телевізійної програми 

«Уряд на зв'язку з 

громадянами» 

Національної 

телекомпанії 

«Україна» 

інтерв’ю, 

зустріч з 

громадськістю 

2 лютого 2016 р. 15 Від Державної 

архівної служ-

би: Голова 

Укрдержархіву 

Баранова Т. І. 

Інформація розміщена на офіці-

йному веб-порталі Укрдерж-

архіву «Архіви України» 

(http://www.archives.gov.ua/) у 

рубриці «Новини» 

3. Вийшла передача 

«Під контролем» 

Першого каналу 

Українського радіо за 

участі Голови 

Державної архівної 

інтерв’ю 27 лютого 2016 р. 10 Від Державної 

архівної служ-

би: Голова 

Укрдержархіву 

Баранова Т. І. 

Інформація розміщена на офіці-

йному веб-порталі Укрдерж-

архіву «Архіви України» 

(http://www.archives.gov.ua/) у 

рубриці «Новини» 
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служби про надання 

державними архівами 

інформаційних послуг 

громадянам 

Інші заходи за участю представників громадськості 

1. Розширене засідання 

колегіїУкрдержархіву, 

присвячене 

обговоренню 

підсумків роботи 

архівних установ та 

спеціальних установ 

СФД у 2015 році та їх 

основним завданням 

на 2016 рік 

засідання 24 лютого 

2016 р. 

80 

 

Керівництво та 

відповідальні 

працівники 

Укрдержархіву, 

представники 

громадських та 

наукових 

інституцій, 

директори 

державних 

архівів 

Інформація розміщена на офіці-

йному веб-порталі Укрдерж-

архіву «Архіви України» 

(http://www.archives.gov.ua/) у 

рубриці «Новини» 

2. Науково-практичні 

семінари з питань 

впровадження 

електронних сервісів, 

здійснення заходів 

архівними установами 

щодо виконання 

Закону України «Про 

доступ до архівів 

репресивних органів 

комуністичного 

тоталітарного режиму 

1917-1991 років» та 

системи місцевих 

архівних установ в 

умовах 

децентралізації 

засідання 25 лютого 

2016 р. 

 

50 Керівництво та 

відповідальні 

працівники 

Укрдержархіву, 

представники 

громадських та 

наукових 

інституцій, 

директори 

державних 

архівів 

Інформація розміщена на офіці-

йному веб-порталі Укрдерж-

архіву «Архіви України» 

(http://www.archives.gov.ua/) у 

рубриці «Новини» 
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3. Чергове засідання 

колегії Укрдерж-

архіву про стан 

використання 

бюджетних коштів 

Державною архівною 

службою та 

установами, що 

належать до сфери її 

управління у 2015 

засідання 
14 березня 2016 р. 

15 Керівництво та 

відповідальні 

працівники 

Укрдержархіву, 

представники 

громадських та 

наукових інсти-

туцій, директо-

ри державних 

архівів 

Інформація розміщена на офіці-

йному веб-порталі Укрдерж-

архіву «Архіви України» 

(http://www.archives.gov.ua/) у 

рубриці «Новини» 

 


