
ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені Державною архівною службою України  

консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою 

у ІI 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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Про проект 

Концепції 

розвитку 

архівної справи 

в Україні на 

період до 2025 

року 

 

 

 

Проблеми 

формування та 

зберігання 

архівних 

документів у 

державних 

Засідання 

громадської та 

науково-

експертної рад  

при 

Укрдержархіві  

(03 квітня 2019 

року) 
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Участь у 

проведенні: 
04 квітня 2019 р. 

Заступник Голови 

Державної архівної 

служби України Ігор 

Бондарчук взяв участь 

у засіданні круглого 

столу: «Галузевому 

державному архіву 

Служби безпеки 

України 25 років: 

здобутки та 

перспективи» що 

відбулося в 

Національному 

інформаційному 
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нотаріальних 

архівах та 

архівах судів, 

шляхи їх 

розв’язання 

 

 

 

 

 

 

 

(03 квітня 2019 

року) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

агентстві 

«Укрінформ» 
 

05 квітня 2019 р. 

Заступник Голови 

Державної архівної 

служби України Ігор 

Бондарчук взяв участь 

у презентації III етапу 

проекту «Книга 

добра», що відбулася 

в Дипломатичній 

академії імені 

Геннадія Удовенка 

при МЗС України  

 

07 травня 2019 р. 

Заступник Голови 

Державної архівної 

служби України Ігор 

Бондарчук взяв участь 

в урочистому 

відкритті архівно-

музейної виставки 

«НепрOSTі листи»  

 

15 травня 2019 р. 

Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 

Баранова зустрілася з 

директором проекту 
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«Іудаїка» Єврейської 

теологічної семінарії 

Америки (Нью-Йорк, 

США) Девідом 

Фішманом  

 

29 травня 2019 р. 

У Центральному 

державному архіві 

громадських 

об’єднань України 

відбувся семінар на 

тему «Забезпечення 

збереженості 

документів 

громадських 

формувань: архівні 

практики», у роботі 

якого взяли участь 33 

представника 29-ти 

політичних партій, 

всеукраїнських 

галузевих 

професіональних 

спілок та громадських 

об’єднань 

 

05 червня 2019 р. 

Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 

Баранова зустрілась із 
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радником-

посланником – 

заступником 

Надзвичайного і 

Повноважного Посла 

Чеської Республіки в 

Україні Зденькою 

Цаісовою 

 

06 червня 2019 р. 

Начальник управління 

міжнародного 

співробітництва та 

документального 

забезпечення 

Укрдержархіву Юлія 

Прилепішева та 

голова громадської 

ради при Державній 

архівній службі 

України Ігор Сидоров 

взяли участь у 

зустрічі зустріч голів 

громадських рад при 

органах виконавчої 

влади, керівників 

структурних 

підрозділів з питань 

взаємодії з 

громадськістю 

центральних та 

місцевих органів 
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виконавчої влади з 

Державним 

секретарем Кабінету 

Міністрів України 

Володимиром 

Бондаренком з 

обговорили зміни 

законодавства з 

питань формування та 

діяльності 

громадських рад при 

органах виконавчої 

влади, досвіду 

використання 

процедури 

електронного 

голосування під час 

формування 

громадської ради та 

питання посилення 

взаємодії громадських 

рад з Урядом та 

органами виконавчої 

влади 

 

12-14 червня 2019 р. 

Делегація українських 

архівістів, на чолі з 

Головою 

Укрдержархіву 

Барановою Т.І. 

відвідала                     
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м. Варшава 

(Республіка Польща) з 

метою проведення 

консультацій з 

керівництвом 

Генеральної дирекції 

державних архівів 

Республіки Польща та 

участі в українсько-

польській науково-

практичній 

конференції 

«Польські та 

українські архіви: 

виклики сучасності» 

 

21 червня 2019 р. 
Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 

Баранова взяла участь у 

засіданні Державної 

міжвідомчої комісії у 

справах увічнення 

пам’яті учасників 

антитерористичної 

операції, жертв війни та 

політичних репресій, 

що відбулося під 

головуванням Віце-

прем’єр-міністра 

України Павла Розенка 
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25 червня 2019 р. 
Голова Державної 

архівної служби 

України Тетяна 

Баранова взяла участь в 

урочистих заходах 

Посольства Швейцарії в 

Україні, де вперше 

демонструвалася 

документальна 

виставка, присвячена 

українсько-

швейцарським 

відносинам 

«Українсько-

Швейцарські контакти в 

епоху (пост) Імперії» 

 

28 червня 2019 р. 
З нагоди відзначення 

Дня Конституції 

України в рамках 

правопросвітницького 

проекту «Я маю право!» 

Міністерством юстиції 

України проведено 

освітній захід «Justice 

Weekend». Державна 

архівна служба України 

долучилася до 

проведення заходу, під 

час якого буде діяла 

тематична локація, 

присвячена історії 

конституційного 
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розвитку України 

підготовлена 

Центральним 

державним архівом 

вищих органів влади та 

управління України 

 
 


