
"ЗАТВЕРДЖЕНО" 

Наказом директора державного  

архіву Миколаївської області 

від  17 листопада 2017 р. №   68 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

НА 2018 РІК 

 

№ 

з/п 

 

Питання або проект 

нормативно-правового акта 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи 

населення та 

заінтересовані сторони, 

на які 

поширюватиметься дія 

рішення, що буде 

прийняте за 

результатами 

консультацій 

Контактні дані структурного 

підрозділу (працівника), 

відповідального за проведення 

консультацій (телефон, 

електронна адреса) 

1.  Звіт про використання 

бюджетних коштів за 2017 

рік 

Спільне засідання науково-

експертної ради з 

колективом ДАМО та за 

участі громадськості, 

розміщення інформації на 

офіційному веб-сайті 

ДАМО 

Лютий Працівники  архівної 

галузі області, 

громадськість, науково-

експертна рада при 

держархіві області 

Начальник відділу планово-

економічного та матеріально-

технічного забезпечення 

Індикова Олена Дмитрівна, 

тел. 37-00-63, 

e-mail: elena132@meta.ua 

2.  Розширене засідання колегії 

держархіву області  «Про 

виконання плану розвитку 

архівної справи в області у 

2017 році і завдання на 2018 

рік» 

Інтерв’ю для ЗМІ 

Участь членів 

науково-експертної ради 

при держархіві області у 

роботі колегії 

 

Березень Члени колегії держархіву 

області, відповідальні 

Працівники держархіву 

області та архівних 

секторів/відділів 

райдержадміністрацій, 

міських рад, керівники 

трудових архівів, 

запрошені представники 

громадськості, ЗМІ 

Начальник відділу 

організаційної, кадрової та 

режимно-секретної роботи 

Федорович Олена Валеріївна, 

тел. 76-65-65, 

e-mail: elena_fedorovich@ukr.net 



 

3.  Оприлюднення  документів 

держархіву з історії участі 

українського народу у подіях 

Другої світової війни 1939– 

1945 років до 73-ї річниці 

Перемоги у Другій світовій 

війні 1939–1945 років та до 

Дня пам’яті жертв політичних 

репресій 

 

Інтерв’ю для ЗМІ 

Відкриття виставки фото- 

та архівних документів, 

проведення виставок 

архівних документів у 

форматі on-lain 

 

Травень  Громадськість, 

науковці, 

представники ЗМІ 

 

Начальник відділу інформації та 

використання документів 

Мельник Марина Олександрівна, 

 тел. 76-65-64, 

e-mail: melnik_marina@ukr.net 

4.  Систематичне наповнення та 

постійне оновлення 

спеціальних рубрик 

«Консультативна сторінка 

"Звернення громадян"», 

 «Доступ до 

публічної інформації» 

 

Електронні консультації Протягом року Громадськість 

 

Директор держархіву області 

Левченко Лариса Леонідівна, тел. 

37-00-65, 

e-mail: 

l.levchenko@mk.archives.gov.ua 

5.  Проект Орієнтовного плану 

проведення консультацій з 

громадськістю на 2019 рік 

 

Електронні консультації 

Спільне засідання колегії 

держархіву області та 

науково-експертної рад 

при держархіві області 

 

Листопад- 

грудень 2017 

року 

Громадськість, члени 

колегії держархіву 

області, члени науково-

експертної ради при 

держархіві області 

 

Начальник відділу 

організаційної, кадрової та 

режимно-секретної роботи 

Федорович Олена Валеріївна, 

тел. 76-65-65, 

e-mail: elena_fedorovich@ukr.net 

6.  Про затвердження цін на 

роботи, що виконуються 

державним архівом 

Миколаївської області* 

Публічне обговорення 

проекту наказу 

2018 рік* Громадськість Начальник відділу 

організаційної, кадрової та 

режимно-секретної роботи 

Федорович Олена Валеріївна, 

тел. 76-65-65, 

e-mail: elena_fedorovich@ukr.net 

 

* За умови підготовки та видання наказу Державної архівної служби про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що 

виконуються державними архівними установами та враховуючи відмову Державної служби України з питань регуляторної політики та 

розвитку підприємництва в м. Київ – рішення від 10.07.2014 р. № 534-т; підстава для відмови – не відповідність встановленого порядку 

ціноутворення (наказ Державного комітету архівів України від 24.01.2001 р. № 6) діючому законодавству України. 
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