
 

 
 

ДЕРЖАВНА  АРХІВНА  СЛУЖБА  УКРАЇНИ  

 НАКАЗ 

30.05.2014 Київ № 65 
Про участь у виконанні Плану 
заходів з проведення обговорення 
змін до Конституції України 
щодо децентралізації державної 
влади 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 26 травня 
2014 року № 19618/0/1–14 щодо забезпечення виконання Плану заходів з 
проведення обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації 
державної влади, затвердженого Віце-прем’єр-міністром України – Міністром 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
В. Б. Гройсманом 23 травня 2014 року, 

НАКАЗУЮ: 
1. Утворити тематичну робочу групу з опрацювання пропозицій, що 

надходитимуть під час проведення обговорення змін до Конституції України 
щодо децентралізації державної влади, за участю громадської ради при 
Укрдержархіві у складі 5 осіб: 

Музичук О. В. (керівник групи) 
Прись Т. П. 
Сельченкова С. В. 
Швець О. І. 
Клепак О. Г. 

2. Тематичній робочий групі забезпечити: 
1) до 1 жовтня 2014 року проведення заходів з обговорення змін до 

Конституції України щодо децентралізації державної влади; 
2) участь керівництва Укрдержархіву та Голови громадської ради при 

Укрдержархіві в обговоренні змін до Конституції під час засідань Тимчасової 
спеціальної комісії Верховної Ради України з питань підготовки законопроекту 
про внесення змін до Конституції України, комітетів Верховної ради України 
протягом періоду проведення обговорення; 

3) участь у конференції з розгляду змін до Конституції України щодо 
децентралізації державної влади за участю послів держав-членів ЄС, 
представників ОБСЄ, експертів Ради Європи, вітчизняних фахівців, науковців, 
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народних депутатів України, громадськості, а також представників органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (вересень 2014 року); 

3. Відділу міжнародного співробітництва департаменту організації 
архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити: 

1) створення спільно з відділом інформаційних технологій департаменту 
діловодства, формування, зберігання та обліку документів НАФ Укрдержархіву 
(Забенько Ю. І.) спеціальної рубрики на офіційному веб-порталі Укрдержархіву 
з питань проведення обговорення змін до Конституції України щодо 
децентралізації державної влади та постійне розміщення інформації про хід 
проведення зазначеного обговорення, інших аналітичних та презентаційних 
матеріалів до завершення процесу обговорення; 

2) інформування у визначенні дорученням Кабінету Міністрів України від 
26 травня 2014 року № 19618/0/1–14 строки Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства про стан 
виконання Укрдержархівом Плану заходів з проведення обговорення змін до 
Конституції України щодо децентралізації державної влади; 

3) участь керівництва Укрдержархіву та членів тематичної робочої групи 
у інформаційних теле- і радіопрограмах для роз’яснення положень змін до 
Конституції України щодо децентралізації державної влади, що відносяться до 
сфери діяльності Укрдержархіву, а також організувати публікації в друкованих 
та електронних засобах масової інформації матеріалів з зазначених питань 
(протягом періоду обговорення); 

4) організувати проведення обговорення членами громадської та науково-
експертної рад при Укрдержархіві проекту змін до Конституції України щодо 
децентралізації державної влади (до завершення процесу обговорення); 

5) спільно з відділом використання інформації департаменту організації 
архівної роботи Укрдержархіву (Ярошенко Д. В.) забезпечити публікацію у 
науково-практичному журналі «Архіви України» положень змін до Конституції 
України щодо децентралізації державної влади та розміщення інформаційного 
стенду з порівняльним аналізом статей діючої Конституції України та статей 
проекту змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади в 
Головному корпусі споруд центральних державних архівних установ 
(протягом періоду обговорення). 

4. Керівникам державних архівних установ та установ СФД забезпечити: 
1) участь у проведені заходів з обговорення змін до Конституції України 

щодо децентралізації державної влади (до 1 жовтня 2014 року); 
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2) створення спеціальної рубрики на власних офіційних веб-сайтах з 
питань проведення обговорення змін до Конституції України щодо 
децентралізації державної влади та постійне розміщення інформації про хід 
проведення зазначеного обговорення, інших аналітичних та презентаційних 
матеріалів до завершення процесу обговорення; 

3) розміщення інформаційного стенду з порівняльним аналізом статей 
діючої Конституції України та статей проекту змін до Конституції України 
щодо децентралізації державної влади в приміщеннях державних архівних 
установ та установ СФД (протягом періоду обговорення); 

4) участь у зустрічах з представниками засобів масової інформації з 
метою роз’яснення положень змін до Конституції України щодо децентралізації 
державної влади до завершення процесу обговорення; 

5) інформування Укрдержархіву про проведену роботу до завершення 
процесу обговорення, до 25 числа кожного місяця. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишити за першим 
заступником Голови Державної архівної служби Вороніним В. М. 

 
Заступник Голови О. В. Музичук 
  
 
 
 
 
 


