
Звітна інформація  

про діяльність громадської ради при Державній архівній службі України 

у 2019–2020 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 

накази від 13 липня 2020 № 96 «Про забезпечення взаємодії структурних 

підрозділів Укрдержархіву під час планування та організації консультацій з 

громадськістю” та від 13 жовтня 2020 року № 132 «Про затвердження 

Положення про громадську раду при Державній архівній службі України”. 

Головою громадської ради у звітному періоді було обрано Сидорова Ігоря 

Федоровича, члена громадської організації «Центр методик та координації 

криптографічного розвитку», заступником голови громадської ради – Щербака 

Миколу Григоровича, голову громадської організації «Спілка архівістів 

України». 

Починаючи з березня 2020 року Укрдержархів вимушен був змінити 

формат комунікацій з громадською радою через поширення пандемії COVID-

19, зосередившись на віддалених формах взаємодії, більшість заходів 

відбувалася у режимі відеоконференцій або із дотриманням протиепідемічних 

заходів (дистанція, масковий режим, використання антисептичних засобів та 

рукавичок).  

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 вебпорталі Укрдержархіву 

у рубриці «Консультації з громадськістю» розділу «Громадянам».  

https://srpi.archives.gov.ua/tmp/1350_1.PDF
https://srpi.archives.gov.ua/tmp/1350_1.PDF
https://srpi.archives.gov.ua/tmp/1350_1.PDF
https://srpi.archives.gov.ua/tmp/1364_1.pdf
https://srpi.archives.gov.ua/tmp/1364_1.pdf


2 

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 

проєкти нормативно-правових актів.  

Громадською радою у 2019 році проведено 4 засідання у т. ч. 3 спільно з 

науково-експертною радою при Укрдержархіві, під час яких розглянуто 

13 питань, у т. ч.: 

– Стратегічна програма розвитку архівної справи України на 

середньострокову перспективу (2019–2023 рр.).; 

– цифровий фонд користування документами Національного архівного 

фонду: створення, зберігання, облік та доступ до нього; 

– Центральний державний електронний архів України: здобутки та 

перспективи діяльності; 

– проєкт Концепції розвитку архівної справи в Україні на період до 

2025 року; 

– проблеми формування та зберігання архівних документів у державних 

нотаріальних архівах та архівах судів, шляхи їх розв’язання; 

– проєкт наказу Міністерства юстиції України «Про внесення змін до 

Порядку приймання-передавання документів Національного архівного фонду та 

інших архівних документів від однієї архівної установи до іншої»; 

– проєкт наказу Міністерства юстиції України «Про внесення змін до 

наказу Міністерства юстиції України та Міністерства закордонних справ 

України від 21 вересня 2015 року № 1786/5/272»; 

– проєкт Орієнтовного плану проведення Державною архівною службою 

України консультацій з громадськістю у 2020 році; 

– проєкт наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження 

Порядку визначення вартості та надання платних послуг (виконання робіт) 

архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів». 

У 2020 році 24 червня 2020 року відбулося спільне засідання громадської 

та науково-експертної рад при Укрдержархіві у режимі відеоконференції із 

застосуванням Zoom, під час якого розглянуто:  

– проєкт наказу Міністерства юстиції України «Про внесення змін до 

Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб 

на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, 

витягів)»; 
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– проєкт наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до 

Правил роботи архівних установ України». 

У режимі електронних консультацій з членами громадської ради при 

Укрдержархіві погоджено нове положення про громадську раду. 

З метою підготовки установчих зборів для формування нового складу 

громадської ради при Укрдержархіві 26 жовтня 2020 року затверджено склад 

ініціативної групи на паритетних засадах з представників Укрдержархіву та 

громадської ради у кількості 8 осіб. 

Відбулося два засідання ініціативної групи (5 листопада, 8 грудня) у 

режимі відеоконференції із застосуванням Zoom, на останньому з яких 

прийнято рішення провести установчі збори для формування нового складу 

громадської ради при Укрдержархіві 22 грудня 2020 року та допустити до 

участі у цих зборах всіх кандидатів від яких отримано відповідні документи. 

На період підготовки та проведення установчих зборів для формування 

нового складу громадської ради, до дати затвердження та оприлюднення наказу 

Укрдержархіву про затвердження складу громадської ради на 2021–2022 роки, 

діючим залишався попередній склад, обраний на 2019–2020 роки. 

Члени громадської та науково-експертної рад при Укрдержархіві, 

представники інститутів громадянського суспільства, які не є членами цих рад, 

а також представники наукових інституцій та закладів вищої освіти, взяли 

активну участь в обговоренні проєкту Стратегії розвитку архівної справи на 

період до 2025 року, публічне обговорення якої відбулося 16 вересня 2020 року 

на території Комплексу споруд ЦДА України. 

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 брали 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), 

інформацію про ці події розміщено на офіційному вебпорталі Укрдержархіву в 

розділі «Новини». 

Рівень пропозицій, які надавалися громадською радою при Державній 

архівній службі під час обговорення проєктів нормативно-правових актів, є 

достатньо високим. Усі проєкти одноголосно підтримано, Укрдержархівом 

взято до уваги пропозиції та зауваження, висловлені на засіданнях членами 

громадської ради. Організаційне забезпечення діяльності громадської ради 



4 

відповідно до Положення забезпечував сектор комунікацій зі ЗМІ, 

громадськістю та доступу до публічної інформації управління комунікацій 

Укрдержархіву.  

Інформація про діяльність громадської ради та звітні матеріали 

оприлюднено на офіційному вебпорталі Укрдержархіву (електронна адреса: 

www.archives.gov.ua) у рубриці «Громадська рада» розділу «Дорадчі органи», 

рубриці «Консультації з громадськістю» розділу «Громадянам» та розділі 

«Новини». 


