Звітна інформація
про роботу громадської ради
при Державній архівній службі України у 2017-2018 роках
На виконання Порядку сприяння проведенню громадської експертизи
діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 05.11.2008 № 976, Порядку проведення консультацій з
громадськістю з питань формування та реалізації державної політики,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996,
відповідних рекомендацій Кабінету Міністрів України та з метою забезпечення
взаємодії структурних підрозділів Державної архівної служби України
(далі − Укрдержархів) під час планування та організації консультацій з
громадськістю, взаємодії з громадською та науково-експертною радами при
Укрдержархіві, сприяння проведенню громадської експертизи, Укрдержархівом
затверджено наказ від 27 вересня 2017 року № 72 «Про забезпечення взаємодії
структурних підрозділів Укрдержархіву під час планування та організації
консультацій з громадськістю».
За звітний період роботи громадської ради при Укрдержархіві
підготовлено орієнтовні плани проведення консультацій з громадськістю з
урахуванням завдань, визначених відповідними дорученнями Кабінету
Міністрів України, планами організаційної роботи Укрдержархіву та іншими
документами, результатів попередніх консультацій з громадськістю, у тому
числі з громадською радою при Укрдержархіві, які затверджувались наказами
Укрдержархіву та оприлюднювалися на офіційному веб-порталі Укрдержархіву
у рубриці «Консультації з громадськістю» (http://archives.gov.ua/Civilsociety/Orientovni_Plany.php).
Наказом від 28 грудня 2017 року № 99 затверджено нове Положення про
громадську раду при Державній архівній службі.
Упродовж звітного 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.
Громадською радою у 2017 році проведено одне спільне засідання
громадської та науково-експертної рад (26 травня), одне засідання спільної
робочої групи представників цих рад (27 червня) та одне засідання громадської
ради (22 грудня), у 2018 році проведено два спільних засідання громадської та
науково-експертної рад (23 березня та 08 вересня), організовано електронні
консультації з громадськістю з обговорення проектів нормативно-правових
актів, розроблених Укрдержархівом. 14 грудня 2018 року відбудеться останнє
засідання громадської ради за звітний період.
Протягом звітного періоду на засіданнях розглянуто:
− проект наказу Міністерства юстиції України «Порядок прийманняпередавання електронних документів Національного архівного фонду на
постійне зберігання»;
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− проект наказу Міністерства юстиції України «Порядок користування
документами Національного архівного фонду України, що належать державі,
територіальним громадам»;
− структуру Автоматизованої бази даних «Архівні фонди України» та
пропозиції щодо впровадження нових послуг, які надаватимуться архівами на
платній основі, з використанням новітніх технологій;
− проекти Орієнтовних планів проведення консультацій з громадськістю
на 2018 рік та на 2019 рік;
− нове Положення про громадську раду при Державній архівній службі
України;
− проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо зберігання документів»;
− проект наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін
до Правил роботи архівних установ України» (у частині розділу VI Правил
роботи архівних установ України «Використання Національного архівного
фонду»);
− зміни у Порядку копіювання архівних документів (наказ Міністерства
юстиції України від 27 червня 2018 року № 2059/5, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 06 липня 2018 року за № 792/32244);
− проект наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження
Порядку ціноутворення та надання платних послуг, які виконуються архівними
установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів».
Звітний
період
характеризується
конструктивною
взаємодією
Укрдержархіву з громадською і науково-експертною радами при Державній
архівній службі. Усі засідання цих рад відбувалися за участі керівництва та
відповідальних працівників Укрдержархіву.
Члени громадської ради при Державній архівній службі постійно беруть
участь у публічних заходах, організованих Укрдержархівом (колегіях,
міжвідомчих нарадах, семінарах, круглих столах, конференціях, пресконференціях, громадських обговореннях, відкритті виставок фото- та архівних
документів, презентаціях видань, інших), зокрема :
− круглому столі на тему: «Проблеми розміщення та збереження
цілісності архівно-музейних фондів Центрального державного архіву-музею
літератури і мистецтва України», що відбувся у конференц-залі Українського
національного інформаційного агентства «Укрінформ»;
− круглому столі, присвяченому збереженню та примноженню
документальної пам’яті українського народу, що відбувся за участі народного
депутата України, голови Підкомітету з питань економічного, секторального
співробітництва та поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між
Україною та ЄС Комітету Верховної Ради України з питань європейської
інтеграції Оксани Білозір у приміщенні Центрального державного архіву-музею
літератури і мистецтва України;
− урочистому засіданні редакційної колегії, присвяченому 70-річчю
друкованого видання українських архівістів;

3

− урочистих заходах з нагоди 100-річчя створення архівної системи в
Україні та професійного свята українських архівістів;
− комунікативному заході, покликаному проінформувати громадськість
про комплекс архівних документів, пов’язаних з аварією на Чорнобильській
АЕС, та про включення української номінації «Документальна спадщина,
пов’язана з аварією на Чорнобильській АЕС» до Міжнародного реєстру
програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу»;
− другому щорічному круглому столі «Українські архіви: виклики та
реалії», що відбувся у конференц-залі Центрального державного архіву-музею
літератури і мистецтва України, інших інформаційних заходах.
Голова громадської ради при Укрдержархіві Клепак Г.О. є членом колегії
Укрдержархіву.
Рівень пропозицій, які надавалися громадською радою при Державній
архівній службі під час обговорення проектів нормативно-правових актів, є
достатньо високим. Усі проекти одноголосно підтримано, Укрдержархівом
взято до уваги пропозиції та зауваження, висловлені на засіданнях членами
громадської ради.
Організаційне забезпечення діяльності громадської ради відповідно до
Положення забезпечував сектор організації виставкової діяльності та зв’язків з
громадськістю управління міжнародного співробітництва та документального
забезпечення Укрдержархіву.
Інформація про діяльність громадської ради та звітні матеріали
оприлюднюються на офіційному веб-порталі Укрдержархіву «Архіви України»
(електронна адреса: www.archives.gov.ua) у рубриці «Громадська рада при
Укрдержархіві», «Консультації з громадськістю» та рубриці «Новини».

