
 
 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

 

19.09.2018    Сєвєродонецьк     № 4/4 

 

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. За час його функціонування відбулися 

певні зміни в структурі, дизайні та композиції сайту, які відповідають сучасним 

тенденціям та технологіям розробки.  

Протягом 2018 року було додано нові розділи: «Берегині історії 

Луганщини», «Електронна бібліотека», збережені новини за 2017 рік та 

зроблена  для них окрема сторінка «Архів новин за 2017 рік».  

Інформація, яка розміщується на веб-сайті Державного архіву, 

зберігається на серверах Центрального Державного електронного  архіву 

України.  

Станом на 01.09.2018 на сайті розміщено 74 новин, 15 нових онлайн 

виставок за документами Держархіву та архівних установ області. 

Особлива увага приділялася розміщенню публічної інформації: інформація 

щодо річних планів закупівлі, звіт про виконання місцевих бюджетів, 

інформації про підсумки роботи Держархіву та архівних установ області, щодо 

задоволення запитів на публічну інформацію, звернень громадян, з питань 

запобігання проявам корупції, список фондів, відомості про склад та зміст 

фондів. 

У 2018 році додані плани проведення перевірок діяльності архівних 

установ області та архівних підрозділів юридичних осіб – джерел формування 

НАФ на 2018 рік, перспективний план передачі документів на державне 

зберігання до Державного архіву Луганської області у 2019 році.  

Інформація у постійних рубриках оновлюється постійно по мірі її 

надходження від структурних підрозділів. Для інших рубрик/підрубрик 

частота їх оновлення проводиться у разі зміни інформації, протягом 3 робочих 

днів.  

Станом на 01.09.2018 сайт відвідало 17 382 зацікавлених осіб при 

середньому показнику 19 візитів за день, у т.ч. громадяни України становлять  

76,03%  від усіх відвідувачів, громадяни Російської Федерації – 11,9%, 

Сполучених Штатів Америки – 5,5%, Нідерландів – 1,1%, Німеччини – 0,82%. 

Загальна кількість країн, представники яких відвідали сайт Держархіву, зросла 

до 54. 
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Згідно статистики відвідувань сайту помітно виросла кількість 

відвідувань з мобільних пристроїв – 7,5%.  

Протягом року в роботі сайту були використані такі сучасні можливості, як 

перегляд відеороликів з платформи youtube та прослуховування аудіо записів 

виступів та інтерв’ю директора Держархіву в ЗМІ.  

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. 

В червні - липні 2018 року було проведено адаптування сайту для 

перегляду з мобільних пристроїв. 

На сьогодні ведеться робота щодо підключення сервісу онлайн чату. 

Розроблено та затверджено наказом директора Держархіву від 04.12.2017 

№ 33-с  Регламент функціонування офіційного веб-сайту, склад робочої групи, 

відповідальної за функціонування офіційного веб-сайту та Порядок 

інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Держархіву. 

Для активного спілкування з представниками громадськості, інститутами 

громадянського суспільства та засобами масової інформації Державний архів 

має власну сторінку в соціальній мережі Facebook. Всі архівні установи 

райдержадміністрацій та міських рад, крім архівного відділу Білокуракинської 

райдержадміністрації, також мають власні сторінки 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 

Кривицької В.В. про інформаційне наповнення і підтримку веб-сайту 

Державного архіву Луганської області прийняти до відома. 

 

2. Заступнику директора Державного архіву Луганської області  

Тріщун С.О., заступнику директора – головному зберігачу фондів Державного 

архіву Луганської області Лисенко Т.А., керівникам структурних підрозділів 

Держархіву (Бандурова І.О., Кривицька В.В., Кулачко П.В., Овчаренко С.Ф., 

Потапова-Панасенко О.В., Сидоренко О.В.), головному спеціалісту-

юрисконсульту Сілюковій Я.О. забезпечити своєчасне виконання Регламенту 

функціонування та Порядку інформаційного наповнення офіційного веб-сайту 

Держархіву, затвердженого наказом Держархіву від 04.12.2017 № 33с. 
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3. Керівникам архівних установ області: 

1) продовжити роботу щодо висвітлення діяльності архівних установ на 

офіційних сторінках у соціальній мережі Facebook; 

2) надавати інформацію про діяльність архівних установ для розміщення 

на офіційному веб-сайті Держархіву. 

 

4. Начальнику архівного відділу Білокуракинської райдержадміністрації 

Гнатенко О.М. створити офіційну сторінку архівного відділу у соціальній 

мережі Facebook до 01.10.2018. 

 

5. Відділу організації, координації архівної справи та інформаційного 

забезпечення Державного архіву Луганської області (Кривицька В.В.) вжити 

необхідних заходів щодо: 

1) забезпечення здійснення постійного моніторингу інформації, розміщеної 

на веб-сайті Держархіву та своєчасного розміщення новин та оновлень; 

2) завершити роботу щодо розробки та підключення сервісу онлайн чату; 

3) розміщення даного рішення на офіційному веб-сайті Держархіву. 

 

6. 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. 

 

 

 

 

Голова колегії     К. Безгинська 

   

Секретар колегії  В. Кривицька 

 


