Звітна інформація
про діяльність громадської ради при Державній архівній службі України
у 2015–2016 роках
На виконання вимог Типового положення про громадську раду при
міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській,
районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації (далі –
Типове положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
3 листопада 2010 року № 996 (із змінами) 19 грудня 2014 року відбулися
установчі збори з формування громадської ради при Державній архівній службі
України на 2015–2016 роки. В установчих зборах взяли участь представники
15 інститутів громадянського суспільства відповідно до поданих заяв.
Головою громадської ради при Державній архівній службі обрано
Клепака Григорія Олексійовича, заступниками голови громадської ради –
Піжука Юрій Миколайовича та Васильєва Валерія Юрійовича. Голова
громадської ради є членом колегії Державної архівної служби.
За період роботи громадської ради щороку Укрдержархів складав
орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю з урахуванням
завдань, визначених відповідними дорученнями Кабінету Міністрів України,
планом організаційної роботи Укрдержархіву та іншими документами, а також
результатів попередніх консультацій з громадськістю, у тому числі з
громадською радою при Укрдержархіві. Відповідні плани на 2015 та 2016 роки
затверджувалися Головою Державної архівної служби та оприлюднювалися на
офіційному веб-порталі Укрдержархіву у рубриці «Консультації з
громадськістю».
У 2015–2016 роках Укрдержархівом активізовано співпрацю з
громадською радою при Державній архівній службі. Впродовж цього періоду
проводилися прозорі консультації з громадськістю за участю представників
усіх заінтересованих сторін, здійснювалося інформування громадськості про
результати їх проведення й ступінь врахування пропозицій та зауважень,
висловлених під час таких консультацій, проводилися публічні заходи з
безпосередньою участю громадськості, громадською та науково-експертною
радами обговорювалися проекти нормативно-правових актів.
2015 року за участі громадської та науково-експертної рад при
Укрдержархіві підготовлено і опубліковано, після затвердження наказом
Укрдержархіву від 25 січня 2016 року № 10, на офіційному веб-порталі
Укрдержархіву План заходів Державної архівної служби України з реалізації у
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2016 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського
суспільства
в
Україні
(http://www.archives.gov.ua/Civilsociety/Plan_zvit_2015.php).
У 2015–2016 роках до відома членів громадської ради доводилися
проекти Плану-графіку виконання Укрдержархівом заходів Державної
програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційна стратегія) на 2015–2017 роки (червень 2015 р.).
У 2015–2016 році засідання громадської ради відбувалися спільно з
науково-експертною радою при Державній архівній службі.
У 2015 році відбулося три спільних засідання громадської та науковоекспертної рад при Укрдержархіві (20 лютого, 3 квітня, 16 червня),
організовано електронні консультації з громадськістю з обговорення проектів
нормативно-правових актів, розроблених Укрдержархівом.
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 3 липня
2015 року № 27815/0/1–15 до Протоколу засідання Координаційної ради з
питань реалізації в Україні міжнародної Ініціативи «Партнерство «Відкритий
Уряду» (далі – Координаційна рада) та за результатами засідання робочої групи
з питань забезпечення доступу до публічної інформації Координаційної ради,
що відбулося 7 липня 2015 року у Будинку Уряду (доручення Кабінету
Міністрів України від 6 липня 2015 року № 11302/0/2–15) 9 липня 2015 року в
Укрдержархіві відбулося повторне громадське обговорення проекту постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типової інструкції про порядок
ведення обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних
носіїв інформації, що містять службову інформацію».
На спільних засіданнях, що відбулися, члени громадської та науковоекспертної рад розглянули: проекти Законів України «Про порядок повернення
у власність релігійних організацій культових будівель, їх комплексів» у частині,
що стосується компетенції Укрдержархіву, «Про внесення змін до Закону
України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про доступ
до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–
1991 років», «Про консультації з громадськістю»; постанови Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до порядку утворення та діяльності комісій з
проведення експертизи цінності документів», наказів Міністерства юстиції
«Про затвердження Порядку створення копій унікальних документів для
страхового фонду і фонду користування, реставрацію, ремонт або консервацію
унікальних документів», «Про внесення змін до Порядку користування
документами Національного архівного фонду України, що належать державі,
територіальним громадам»; проект річного плану заходів Державної архівної
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служби України з реалізації у 2015 році Стратегії державної політики сприяння
розвитку громадянського суспільства в Україні. Усі проекти одноголосно
підтримано, Укрдержархівом взято до уваги пропозиції та зауваження,
висловлені на засіданнях членами громадської та науково-експертної рад.
У 2016 році відбулося два спільних засідання громадської та науковоекспертної рад (15 січня, 19 вересня). На спільних засіданнях, що відбулися
розглянуто: один законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення зберігання документів», три проекти
нормативно-правових актів «Порядок визначення вартості та надання платних
послуг архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів»,
«Порядок підготовки документальних видань», «Порядок користування
документами Національного архівного фонду України, що належать державі,
територіальним громадам», проект Орієнтовного плану проведення
консультацій з громадськістю на 2016 рік, пропозиції Укрдержархіву до плану
заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016–
2018 роках та з впровадження у діяльність державних архівів електронних
архівних сервісів.
21 грудня 2016 року на установчих зборах з формування громадської ради
на 2017–2018 роки планується обговорити проект Орієнтовного плану
проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік та проект нового
Положення про громадську раду при Державній архівній службі.
У 2015–2016 роках усі засідання громадської ради відбувалися за участі
керівництва Державної архівної служби та відповідальних працівників
Укрдержархіву. Забезпечення діяльності громадської ради відповідно до
положення забезпечував відділ європейської інтеграції та взаємодії з
міжнародними та громадськими організаціями Укрдержархіву.
Члени громадської ради при Державній архівній службі постійно беруть
участь у публічних заходах, організованих Укрдержархівом. Рівень
пропозицій, які надавалися громадською радою при Державній архівній службі
під час обговорення проектів нормативно-правових актів, є достатньо високим.
Усі протоколи засідань громадської ради та спільних засідань громадської
та науково-експертної рад оприлюднено на офіційному веб-порталі
Укрдержархіву у рубриці «Громадська рада при Укрдержархіві».
Начальник відділу європейської інтеграції
та взаємодії з міжнародними та громадськими
організаціями Державної архівної служби України
Ю. А. Прилепішева

