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Про інформаційне наповнення і
підтримку веб-сайту Державного
архіву Луганської області
Заслухавши та обговоривши інформацію про інформаційне наповнення і
підтримку веб-сайту Державного архіву Луганської області, колегія Держархіву
відзначає, що розробку офіційного веб-сайту Державного архіву Луганської
області було розпочато у січні 2016 року. Протягом часу його функціонування
відбулися певні зміни в структурі, було додано 6 нових сторінок, збережені
новини за 2016 рік та зроблена для них окрема сторінка «Архів новин за 2016
рік».
Інформація, яка розміщується на веб-сайті Державного архіву,
зберігається на серверах Центрального Державного електронного архіву
України.
На виконання доручення віце-прем’єр-міністра України П.Розенко, з
метою усунення зауважень зазначених в аналітичній довідці за результатами
проведеного Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення
офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади у другому півріччі 2016 року,
Державним архівом Луганської області приведено у відповідність до вимог
чинного законодавства дизайн і зміст веб-сайту: в розділі «Доступ до публічної
інформації» створена сторінка «Звіти щодо запитів на публічну інформацію»,
де розміщено звіт за І, ІІ квартал; вказано умови ліцензування розміщених на
веб-сайті матеріалів (ліцензія Creative Commons Attribution 4.0 International).
На офіційному веб-сайті Держархіву функціонує програма для
збільшення розміру контенту веб-сторінки та додана можливість зміни
кольорового контрасту з метою адаптування для потреб людей з фізичними
вадами зору.
Для поліпшення сприйняття інформації особами з порушеннями зору та
слуху зроблена можливість та розміщено перші аудіо та відео матеріали на
сторінках «Новини» та «Архіви у ЗМІ».
Станом на 20.08.2017 ведеться робота щодо пошуку та реалізації
технічних можливостей дублювання інформації голосом для осіб з
порушеннями слуху та дублювання матеріалів в PDF форматі звичайним
текстом.
Протягом року зроблена сторінка з мапою сайту та наглядною
ієрархічною структурою сайту, приведені у відповідність формати файлів
згідно з «Методичними рекомендаціями щодо оприлюднення наборів даних у
формі відкритих даних».
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Інформація у постійних рубриках оновлюється постійно по мірі
надходження інформації від структурних підрозділів. Для інших
рубрик/підрубрик частота їх оновлення проводиться у разі зміни інформації,
протягом 3 робочих днів.
Станом на 20.08.2017 сайт відвідало 4621 зацікавлених осіб при
середньому показнику 17 візитів за день, у т.ч. громадяни України становлять
74,6%
від усіх відвідувачів, громадяни Російської Федерації – 16,3%,
Сполучених Штатів Америки – 4,16%, Німеччини – 0,8%. Загальна кількість
країн, представники яких відвідали сайт Держархіву, зросла до 42.
Згідно статистики відвідувань сайту помітно виросла кількість
відвідувань з мобільних пристроїв, що вказує на необхідність адаптування
сайту до зручного перегляду на екранах з невеликою роздільною здатністю.
За рік користування сайтом було виявлено деякі недоліки в навігації,
велику довжину головної сторінки, недостатню ширину правої частини та
неоднорідність зовнішнього вигляду банерів.
Для усунення цих недоліків було прийнято рішення про зміну дизайну
сайту.
На сьогоднішній день проект розробки нового дизайну сайту знаходиться
на стадії тестування та буде доступний відвідувачам найближчим часом.
Наступним етапом буде адаптування сайту для перегляду з мобільних
пристроїв. Також в стадії розробки і Регламент функціонування офіційного вебсайту Державного архіву Луганської області.
Для активного спілкування з представниками громадськості, інститутами
громадянського суспільства та засобами масової інформації Державний архів
має власну сторінку в соціальній мережі Facebook.
Керуючись законами України «Про Національний архівний фонд та
архівні установи», «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію»,
постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 № 730 «Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 і від
29.08.2002 № 1302», з метою підвищення рівня інформаційного наповнення та
функціонування офіційного веб-сайту Держархіву,
КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу організації, координації архівної
справи та інформаційного забезпечення Державного архіву Луганської області
(Кривицька В.В.) про інформаційне наповнення і підтримку веб-сайту
Державного архіву Луганської області прийняти до відома.
2. Начальникам відділів (Кривицька В.В., Кулачко П.В., ПотаповаПанасенко О.В., Сидоренко О.В.); заступнику начальника відділу
Вергасовій Е.Е., завідувачу сектору управління персоналом та діловодного
забезпечення Бандуровій І.О., головному спеціалісту-юрисконсульту
Сілюковій Я.О. забезпечити постійне подання новин, анонсів та інформацій про
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діяльність Держархіву області для розміщення на офіційному веб-сайті
Держархіву та сторінці в соціальній мережі Facebook.
3. Керівникам архівних установ області:
3.1. створити офіційні сторінки архівних відділів у соціальній мережі
Facebook;
3.2. надавати інформацію про діяльність архівних установ для
розміщення на офіційному веб-сайті Держархіву.
4. Відділу організації, координації архівної справи та інформаційного
забезпечення Державного архіву Луганської області (Кривицька В.В.) вжити
необхідних заходів щодо:
4.1. забезпечення здійснення постійного моніторингу інформації,
розміщеної на веб-сайті Держархіву та своєчасного розміщення новин та
оновлень;
4.2. завершити роботу щодо розробки нового дизайну сайту;
4.3. завершити роботу щодо розробки та затвердження Регламенту
функціонування офіційного веб-сайту Державного архіву Луганської області;
4.4. розміщення даного рішення на офіційному веб-сайті Держархіву.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
директора Тріщун С.О. та заступника директора – головного зберігача фондів
Державного архіву Луганської області Лисенко Т.А.
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