
ПРОТОКОЛ 

07.12.2021 № 3 

 

Спільне засідання Громадської 

та науково-експертної рад при 

Укрдержархіві (в режимі 

відеоконференції Zoom) 

 

 

Присутні члени Громадської ради та науково-експертної рад: 

Ольга Бондар, Руслан Бортнік, Віктор Долецький, Ірина Матяш, 

Олексій Новіков, Валентина Бездрабко, Марина Палієнко, Валентина Піскун, 

Георгій Папакін. 

Відсутні з поважних причин: Валерій Васильєв, Дмитро                         

Заборін, Андрій Карнатовський, Анна Олійник, Юрій Піжук, Олександр 

Сухомлин, Владислав Верстюк, Сергій Гальченко, Володимир Дмитрук, 

Григорій Клепак, Віра Купченко. 

В. Васильєв, А. Олійник, С. Гальченко, В. Купченко, Ю. Піжук в 

електронному режимі  інформували про відсутність зауважень та пропозицій. 

 

Запрошені: Анатолій Хромов, Юлія Прилепішева, Валентина Садовнікова, 

Наталія Іванюк, Володимир Янішевський. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про 

внесення зміни до пункту 3 переліку платних послуг, які можуть надаватися 

архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів». 

Доповідач: головний спеціаліст сектору правового забезпечення Наталія 

Іванюк. 

2. Про проєкт Інструкції з порядку ведення діловодства за зверненнями 

громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, 

громадських формуваннях, на підприємствах, в установах, організаціях 

незалежно від форм власності, в засобах масової інформації. 

Доповідач: головний спеціаліст відділу формування Національного 

архівного фонду департаменту архівної справи Укрдержархіву Валентина 

Садовнікова. 

3. Про проєкт орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2022 

рік. 



Доповідач: начальник управління комунікацій Укрдержархіву Юлія 

Прилепішева. 

 

Перед початком засідання Ірина Матяш сповістила, що Голова науково-

експертної ради Владислав Верстюк погодився, що головуючим спільного 

засідання буде голова громадської ради. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Наталія Іванюк: доповіла про те, що запропонована зміна до проєкту 

постанови відкриє можливість для задоволення потреб користувачів архівної 

інформації та сприятиме поліпшенню роботи архівних установ. 

Запропонована зміна передбачає видачу користувачам перепустки до 

читальних залів архівів у паперовій та електронній формах.  

ВИСТУПИЛИ: 

Анатолій Хромов, Голова Укрдержархіву: повідомив, що кінцевою 

метою є створення єдиного читацького квитка для всіх архівів. Наразі 

реалізується пілотний проєкт, що діятиме на території комплексу споруд 

центральних державних архівних установ України за адресою: вулиця 

Солом’янська, 24. У подальшому цей проєкт пошириться на всі центральні 

державні архіви, з часом на державні архіви областей. Щоб компенсувати 

архівам витрати за виготовлення пластикових електронних читацьких 

квитків, пропонується зміна до зазначеної постанови Кабінету Міністрів 

України. 

Ольга Бондар: запропонувала Укрдержархіву надати відповідні 

роз’яснення архівним установам, щоб при запровадженні такої новації 

запобігти помилкам та зловживанням.   

Анатолій Хромов: проінформував про те, що необхідні рекомендації і 

роз’яснення будуть надані фахівцями Укрдержархіву. Зміна до постанови – 

це можливість надавати таку послугу. Слідом вноситимуться відповідні 

зміни в інші нормативно-правові документи, що регулюють питання в сфері 

архівної справи.  

 Олексій Новіков: запитав, чи передбачені при видачі пластикових 

електронних читацьких квитків пільги для конкретних категорій 

користувачів (пенсіонерів, учасників АТО)? 

Анатолій Хромов: пояснив, що у будь-якому випадку у користувачів 

залишається альтернатива – безкоштовна перепустка на папері. 



Ірина Матяш: запропонувала схвалити запропонований проєкт 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України і підтримати 

пропозицію щодо підготовки рекомендацій з запровадження такої послуги 

для архівів. 

Результати голосування: «за» – 9, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про 

внесення зміни до пункту 3 переліку платних послуг, які можуть надаватися 

архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів». 

  2. СЛУХАЛИ: 

 Валентина Садовнікова надала роз’яснення до проєкту Інструкції, 

зупинившись на нових нормах, які були відсутні раніше і внесення яких 

викликано запровадженням в більшості організацій і установ електронного 

документообігу. Вона також зазначила, що до проведення засідання вже 

отримала зауваження та пропозиції від члена Громадської ради Ольга 

Бондар, які враховано в тексті проєкту Інструкції. 

 ВИСТУПИЛИ: 

 Ірина Матяш: запропонувала схвалити проєкт зазначеної Інструкції.  

Результати голосування: «за» – 9, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проєкт Інструкції з порядку ведення діловодства за 

зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого 

самоврядування, громадських формуваннях, на підприємствах, в 

установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах 

масової інформації. 

2. СЛУХАЛИ: Юлія Прилепішева  інформувала щодо проєкту 

орієнтовного плану консультацій з громадськістю в Укрдержархіві на 

2022 рік (додається), який розроблений відповідно до Порядку 

проведення консультацій з громадськістю з питань формування та 

реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996. Окремо 

зазначила, що впродовж року до плану, за необхідності, можуть 

вноситися зміни та доповнення, які розглядатимуться на засіданні 

громадської ради.  

ВИСТУПИЛИ: 



Ірина Матяш: запропонували схвалити розроблений орієнтовний план 

консультацій з громадськістю в Укрдержархіві на 2022 рік. 

Результати голосування: «за» – 9, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проєкт орієнтовного плану консультацій з 

громадськістю в Укрдержархіві  на 2022 рік 

 

  

 

 
Голова Громадської ради     Ірина МАТЯШ 
 

 

Секретар       Володимир Янішевський 


