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Про співпрацю Державного архіву  

Луганської області із засобами масової 

інформації та громадськістю у 2017 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу використання 

інформації Національного архівного фонду та взаємодії із засобами масової 

інформації СидоренкоО.В.про співпрацю Державного архіву із засобами 

масової інформації та громадськістю, колегія відзначає, що: 

Співпраця Державного архіву зі ЗМІ ґрунтується на принципах 

відкритості, прозорості, партнерства, неупередженості, об’єктивності, 

оперативності та звітності перед громадськістю про результати своєї діяльності. 

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

на засіданні колегії Державного архіву. 

Інформація про основні заходи Державного архіву Луганської області 

розповсюджується розміщенням на веб-сайті Держархівута інформуванням 

через відповідні структурні підрозділи Луганської облдержадміністрації. 

Державний архів постійно популяризує інформацію щодо архівних 

документів шляхом організації та проведення документальних виставок он-

лайн, присвячених знаменним та пам’ятним датам в історії України. 

Так, з початку року підготовлено 10 документальних виставок он-лайн на 

веб-сайті Державного архіву («Одна на всіх, як оберіг – соборна мати Україна»; 

«Афганістан: крізь біль і материнські сльози …»; «Чорнобиль – чорне вогнище 

скорботи…»; «Ніколи… чуєте, ніколи!»;«Червоні ворота терору»; 

«Конституція України, як дзеркало державотворення»; «Незалежна наша 

Україна»;«Деркул: у витоків конярства Луганщини»;«Перед ними станем на 

коліна та славою окликнем» та з нагоди відзначення 100 - річчя заснування 

Попаснянського скляного заводу). 

Підготовлено 5 статей в друкованих виданнях: 

- науково-практичному журналі «Архіви України» на тему: «Розвиток 

конярства у Луганській області»; 

- у газетах територіальних громад Луганської області «Луганщина.ua»та в 

міській газеті «Сєвєродонецькі вісті»: «Увічнення перемоги над нацизмом у 

другій світовій війні:реалії сьогодення», «Коли ти вже воскресла, Україно, то 

вознесися духом, вознесись!»,«Козацькому роду – нема переводу», з нагоди 

відзначення 100 – річчя Української національної революції 1917-1921 років;  

До Дня вшанування пам’яті жертв політичних репресій за документами 

архіву було підготовлено радіопередачу, яка транслювалася на радіо «Пульс», 
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атакож, з нагоди відзначенняДня захисника України підготовлена відео – 

презентація, яка була розміщенана платформі«YouTube». 

З метою своєчасного реагування на інформацію, яка публікується у ЗМІ та 

враховуючи зауваження і пропозиції громадськості щодо покращення роботи 

Державного архіву та архівних установ області, здійснюється постійний 

щотижневий моніторинг публікацій про архівну галузь. 

Через розміщенняінформації на веб-сайті Державного архіву у рубриках 

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

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

виставки он-лайн» Державним архівом забезпечується доступ громадськості до 

офіційної діяльності архівних установобласті. Таким чином, створюється 

позитивний імідж та розкривається історія рідного краю через популяризацію 

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. 

Дляподальшого 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 

Сидоренко О.В. щодо співпраці Державного архіву Луганської області із 

засобами масової інформації у 2017 році прийняти до відома. 

 

2. Відділу використання інформації Національного архівного фонду та 

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

координації архівної справи та інформаційного забезпечення (Кривицька В.В.): 

2.1. взяти під особистий контроль питання взаємодії із засобами масової 

інформації та громадськістю і інформаційне наповнення змісту публікацій у 

друкованих та електронних ЗМІ; 

2.2. забезпечити висвітлення у газеті територіальних громад Луганської 

області «Луганщина.ua» результатів діяльності Держархіву та архівних установ 

області; 

2.3. підвищити рівень інформування та вжити конкретних заходів щодо 

активізації взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю, 

спрямованих на забезпечення доступу громадян до офіційної інформації про 

діяльність Державного архіву; 

2.4. здійснювати обов’язкове інформування засобів масової інформації 

про заплановані заходи суспільно-громадського значення шляхом електронної 

розсилки інформаційних повідомлень. 

 

3. Відділу зберігання та обліку документів Національного архівного 

фонду (Потапова-Панасенко О.В.) забезпечити комплектування Держархіву та 
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формування газетного фонду газетою територіальних громад Луганської 

області «Луганщина.ua», виданням територіальної громади міста 

Сєвєродонецька «Сєвєродонецькі вісті». 

 

4. Начальникам відділів Держархіву, керівникам архівних установ області 

з метою активізації взаємодії із засобами масової інформації забезпечити:  

4.1. своєчасне надання на паперових та електронних носіях інформації 

відповідальному за співпрацю із засобами масової інформації у Держархіві 

Сидоренко О.В. про заходи, що плануються (надається за тиждень до 

проведення) та які були проведені (надається день у день); 

4.2. контроль щодо подання новин, анонсів та інформацій про діяльність 

Держархіву та архівних установ області для розміщення на веб-сайті 

Державного архіву. 

 

5. Керівникам архівних установ райдержадміністрацій та міських рад 

забезпечити формування газетного фонду місцевими періодичними виданнями. 

 

6. Відділу організації, координації архівної справи та інформаційного 

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

сайті Держархіву. 

 

7. 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.М. Безгинська 

 

Секретар колегії                                                                       В.В. Кривицька 

 

 


