
 

 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

 

05.12.2018                                Сєвєродонецьк                               № 5/4 

 
Про співпрацю Державного архіву 

та архівних установ області із засобами  

масової інформації та громадськістю  

у 2018 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу використання 

інформації Національного архівного фонду та взаємодії із засобами масової 

інформації Держархіву Сидоренко О.В. про співпрацю державних архівних 

установ області із засобами масової інформації та громадськістю, колегія 

відзначає, що cпівпраця Держархіву та архівних установ області зі ЗМІ 

ґрунтується на принципах відкритості, прозорості, партнерства, 

неупередженості, об’єктивності, оперативності та звітності перед 

громадськістю про результати своєї діяльності. 

Інформація про основні заходи Держархіву розповсюджується 

розміщенням відповідної інформації на офіційному веб-порталі Державної 

архівної служби України, на веб-сайтах Держархіву та облдержадміністрації, 

офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook та інформуванням через 

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації. Також, на веб-сайті 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля в 

розділі «Корисні посилання» «Інтерактивна мапа з історії та культури України 

від первісної доби до 2014 р.» є посилання на електронний ресурс Держархіву. 

Всі архівні установи райдержадміністрацій та міських рад, крім архівного 

відділу Білокуракинської райдержадміністрації, мають власні сторінки в 

соціальній мережі Facebook. 

Один раз на рік, питання співпраці зі ЗМІ та громадськістю розглядається 

на засіданні колегії Державного архіву. 

Співпраця Держархіву та архівних установ області зі ЗМІ сприяє 

розповсюдженню серед широких верств населення інформації про державну 

політику у сфері архівної справи та документознавства, складу та змісту 

документів Національного архівного фонду, діяльності архіву у напрямку 

забезпечення соціальних гарантій, прав та інтересів громадян за допомогою 

отримання ними доступу до ретроспективної інформації. 

Одним із засобів співпраці зі ЗМІ є організація та проведення 

документальних виставок онлайн, публікація статей, підготовка радіопередач, 

відео-презентацій та проведення круглих столів.  

У 2018 році, з метою популяризації архівних документів до знаменних та 

пам’ятних дат в історії України та Луганщини Держархівом, було підготовлено 

7 статей в друкованих виданнях: 
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газету «Урядовий кур’єр»: до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в 

Україні та до Дня Збройних Сил України; 

науково-практичному журналі «Архіви України»: «Шлях милосердя: 

діяльність Товариства Червоного хреста на Луганщині»; 

газетах територіальних громад Луганської області «Вісті Луганщини» 

(«Луганщина.ua») та в міській газеті «Сєвєродонецькі вісті»: ««Мирний» атом 

Чорнобиля…», «Луганщина в огні…», «Нездійснені задуми та мрії…Якби не 

війна…», «Сто років протистоянь». 

Архівними відділами міських рад та райдержадміністрацій підготовлено 41 

статтю в міських друкованих виданнях.  

Також Держархівом підготовлено 15 документальних виставок он-лайн, 

які було розміщено на офіційному веб-сайті за темами: («Володимир Сосюра – 

стежками Луганщини»; «Україна соборна, єдина та неподільна…»; 

«Афганістан: через роки, через відстані»; «Сто років доброчинності»; 

«Чорнобильські дзвони»; «Війна, яка змінила все…»; «В обіймах страху і 

смерті…»; «Луганщина - світанок України»; «День Конституції України»; 

«Хрещення Київської Русі – України: шлях до європейської християнської 

цивілізації»; «Шлях до незалежності»; «Луганщина в огні…»; «Сьогодні 

славить вся країна своїх синів-захисників»; «Злочин, що не має строку 

давності», «Вільні творять майбутнє»).  

На виконання Указу Президента України «Про відзначення 27-ї річниці 

незалежності України» від 11.04.2018 № 99/2018 в приміщенні 

облдержадміністрації м. Сєвєродонецка та на площі Миру міста Попасна під 

час святкування обласних заходів було презентовано виставку архівних 

документів під назвою «Українська державність 100 років». 

Архівними установами області підготовлено 109 документальних 

виставок, які було розміщено на офіційних веб-сторінках архівних установ або 

в приміщеннях.  

За документами Держархіву було підготовлено 2 радіопередачі на радіо 

«Пульс FM» до 100-річчя заснування Попаснянського скляного заводу та 85-х 

роковин Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років і 5 відео – презентацій, 

які було розміщено на платформі «You Tube», до 100-річчя Товариства 

Червоного Хреста України, 80-ї річниці заснування Луганської області та з 

нагоди відзначення Дня захисника України. 

Держархівом у сумісній співпраці з Східноукраїнським національним 

університетом імені Володимира Даля підготовлено статті: «Вклад Луганщини 

у ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС» та «Діяльність Товариства Червоного 

Хреста на Луганщині», які увійшли до збірника матеріалів XI Міжнародної 

наукової конференції «Актуальні питання історії, археології, науки і техніки: 

методологія, пошуки, роздуми, знахідки». 

З метою збереження пам’яті про живих і полеглих воїнів – учасників АТО, 

вшанування їх подвигу, поповнення джерельної бази історії України періоду 

незалежності, відповідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту», Указів Президента України від 12.06.2015 № 334 «Про 
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заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді» та «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016-2020 роки» від 13.10.2015 № 580, розпоряджень Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки» від 

18.10.2017 № 743-р та «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на 

період до 2020 року» від 23.09.2015 № 998-р, Державний архів започаткував 

проект з усної історії щодо поповнення Національного архівного фонду 

документами учасників Антитерористичної операції, в подальшому операції 

Об’єднаних сил. Для повного порозуміння необхідності реалізації зазначеного 

проекту, співпраці та підтримці у встановлені контактів з учасниками бойових 

дій та свідками подій Держархівом був проведений круглий стіл за участю 

науковців, громадських організацій, центру допомоги учасникам 

антитерористичної операції «Зігрій солдата» та благодійного фонду «Восток-

SOS». 

До кінця року Державним архівом планується підготувати публікацію 

статті та радіопередачу з нагоди відзначення Дня працівників архівних установ. 

З метою своєчасного реагування на інформацію опубліковану у ЗМІ та 

покращення роботи Державного архіву та архівних установ області, 

здійснюється постійний щотижневий моніторинг публікацій про архівну галузь. 

Через розміщення інформації на веб-сайті Державного архіву у рубриках 

«Головна сторінка», «Анонси», «Архів у ЗМІ», «Інформуємо громадськість», 

«Доступ до публічної інформації», «Звернення громадян», «Документальні 

виставки оn-line» та на офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook 

Державним архівом забезпечується доступ громадськості до офіційної 

діяльності архівних установ області. Таким чином, створюється позитивний 

імідж та розкривається історія рідного краю через популяризування документів, 

які знаходяться на зберіганні в архівних установах області, що впливає на 

суспільну думку та в свою чергу дає можливість кожному громадянину мати 

повну і достовірну інформацію щодо всіх сфер громадського та суспільно-

політичного життя. Негативних зауважень громадськості та ЗМІ в 2018 році на  

діяльність архівних установ області не було.  

Керуючись Законами України «Про порядок висвітлення діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні 

засобами масової інформації», «Про інформацію», «Про доступ до публічної 

інформації» та Правилами роботи архівних установ України, затвердженими 

наказом Міністерства юстиції Україні 08.04.2013 № 656/5, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 10.04.2013 за № 584/23116 зі змінами, для 

подальшого підвищення рівня активності взаємодії із засобами масової 

інформації та громадськістю,  
 

КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію начальника відділу використання інформації Національного 

архівного фонду та взаємодії із засобами масової інформації Держархіву 
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Сидоренко О.В. щодо співпраці із засобами масової інформації у 2018 році 

прийняти до відома. 
 

2. Відділу використання інформації Національного архівного фонду та 

взаємодії із засобами масової інформації Держархіву (Сидоренко О.В.), відділу 

організації, координації архівної справи та інформаційного забезпечення 

Держархіву (Кривицька В.В.): 

1) взяти під особистий контроль питання взаємодії із засобами масової 

інформації та громадськістю і інформаційне наповнення змісту публікацій у 

друкованих та електронних ЗМІ; 

2) постійно забезпечувати висвітлення у газеті територіальних громад 

Луганської області «Вісті Луганщини» («Луганщина.ua») результатів діяльності 

Державного архіву та архівних установ області; 

3) активізувати роботу щодо спільної співпраці з Департаментом масових 

комунікацій облдержадміністрації та Східноукраїнським національним 

університетом імені Володимира Даля в частині публікації статей, проведення 

круглих столів та конференцій; 

4) підготувати Угоду про співробітництво з Луганським національним 

університетом імені Т.Г. Шевченка (м. Старобільськ); 

5) постійно підвищувати рівень інформування та вживати конкретних 

заходів щодо активізації взаємодії із засобами масової інформації та 

громадськістю, спрямованих на забезпечення доступу громадян до офіційної 

інформації про діяльність Держархіву; 

6) здійснювати обов’язкове інформування засобів масової інформації про 

заплановані заходи суспільно-громадського значення шляхом електронної 

розсилки інформаційних повідомлень. 
 

3. Голові Білокуракинської райдержадміністрації Іванюченку С.І. 

забезпечити створення офіційної сторінки архівного відділу у соціальній 

мережі Facebook до 01.01.2019. 
 

4. Керівникам структурних підрозділів Держархіву, архівних установ 

райдержадміністрацій та міських рад забезпечити:  

1) своєчасне надання на паперових та електронних носіях інформації 

відділу використання інформації Національного архівного фонду та взаємодії із 

засобами масової інформації Держархіву (Сидоренко О.В.) про заходи, що 

плануються (надається за тиждень до проведення) та які були проведені 

(надається день у день) у Держархіві; 

2) контроль щодо подання новин, анонсів та інформацій про діяльність 

Держархіву та архівних установ області для розміщення на веб-сайті 

Державного архіву; 

3) посилення взаємодії з місцевими (особливо з комунальними) засобами 

масової інформації на територіях. 
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5. Відділу організації, координації архівної справи та інформаційного 

забезпечення Держархіву (Кривицька В.В.) розмістити дане рішення на веб-

сайті Держархіву. 
 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

директора Держархіву Тріщун С.О. та заступника директора - головного 

зберігача фондів Держархіву Лисенко Т.А. 
 

 
 

 

Голова колегії        К. БЕЗГИНСЬКА 
 

Секретар колегії                                                                         В. КРИВИЦЬКА 
 


