
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ ЦДАВО України 

18.10.2021  № 48 

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК 

видів публічної інформації, розпорядником якої є 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України 

 

1. Інформація про ЦДАВО України 

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності 

1.2. Інформація про організаційну структуру, прізвища, імена, по батькові, 

службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівників 

ЦДАВО України, керівників структурних підрозділів 

1.3. Положення про ЦДАВО України та його структурні підрозділи 

 

2. Інформація про діяльність ЦДАВО України (загальні питання) 

2.1. Плани роботи ЦДАВО України 

2.2. Звіти про виконання планів роботи ЦДАВО України 

2.3. Тексти проектів нормативно-правових актів, що розроблені ЦДАВО 

України та підлягають громадському обговоренню 

2.4. Повідомлення про оприлюднення проектів нормативно-правових актів 

та звіти про результати їх обговорення 

2.5. Інформація про наради, конференції, семінари, «круглі столи», що 

проводяться ЦДАВО України 

2.6. Накази з основної діяльності та адміністративно-господарських 

питань ЦДАВО України (крім наказів з кадрових питань) 

2.7. Пріоритетні завдання ЦДАВО України 

 

3. Інформація про роботу колегії ЦДАВО України 

3.1. Плани роботи колегії ЦДАВО України 

3.2. Рішення колегії ЦДАВО України 

3.3. Інформація про виконання рішень колегії ЦДАВО України 

 

4. Інформація про діяльність рад, інших органів, що створені при 

ЦДАВО України 

4.1. Інформація про роботу Експертно-перевірної комісії ЦДАВО України 

4.2. Протоколи засідань Експертно-перевірної комісії ЦДАВО України 

4.3. Інформація про роботу Науково-методичної ради ЦДАВО України 

4.4. Протоколи засідань Науково-методичної ради ЦДАВО України 

 

 

 



5. Інформація про доступ до публічної інформації 

5.1. Інформація про систему обліку публічної інформації, що знаходиться 

у володінні ЦДАВО України 

5.2. Звіти про розгляд запитів на інформацію 

5.3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію 

5.4. Інформація про порядок складання, подання запитів на інформацію 

 

6. Інформація з антикорупційної діяльності 

6.1. План заходів щодо попередження та профілактики корупційних 

правопорушень у ЦДАВО України 

6.2. Звіт про виконання Плану заходів щодо попередження та 

профілактики корупційних правопорушень у ЦДАВО України 

 

7. Інформація з питань міжнародного співробітництва 

7.1. Довідкова інформація про двостороннє та багатостороннє 

співробітництво ЦДАВО України з державними архівами іноземних 

держав 

7.2. Укладені двосторонні міжнародні договори у сфері архівної справи та 

інформація про їх виконання 

 

8. Інформація з питань кадрової роботи та державної служби 

8.1. Інформація про стан кадрової роботи та проходження державної 

служби 

8.2. Інформація про умови конкурсу на заміщення вакантних посад 

державних службовців 

8.3. Інформація про вакантні посади у ЦДАВО України 

8.4. Інформація щодо реалізації Закону України «Про очищення влади» в 

ЦДАВО України 

 

9. Інформація про розгляд звернень громадян у ЦДАВО України 

9.1. Інформація про стан та наслідки розгляду звернень та особистого 

прийому громадян у ЦДАВО України 

9.2. Графік телефонних «гарячих ліній» 

9.3. Графік прийому громадян 

9.4. Порядок прийому громадян 

9.5. Зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення 

громадян до ЦДАВО України 

 

10. Інформація з питань фінансового та матеріально-технічного 

забезпечення 

10.1. Інформація про стан планово-фінансової діяльності 

10.2. Інформація про стан бухгалтерського обліку та звітності 

10.3. Інформація про стан матеріально-технічного забезпечення 



10.4. Річний план державних закупівель та зміни до нього, які 

оприлюднюються відповідно до вимог Закону України «Про здійснення 

державних закупівель» 

10.5. Інформація про публічні закупівлі 

 

11. Інформація з питань зв’язків із громадськістю 

11.1. Склад науково-експертної ради при ЦДАВО України 

11.2. Звітна інформація про роботу науково-експертної ради при ЦДАВО 

України 

11.3. Орієнтовні плани проведення ЦДАВО України консультацій з 

громадськістю 

 

12. Інформація з питань внутрішнього аудиту 

 

13. Інформація з питань виставкової діяльності 

13.1. Плани виставкової роботи на поточний рік 

13.2. Прес-релізи, інформаційні довідки, тематико-експозиційні плани (за 

наявності) 

 

14. Інформація з питань формування, зберігання та обліку 

Національного архівного фонду 


