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Про інформаційне наповнення і 

підтримку вебсайту Державного 

архіву Луганської області 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про інформаційне наповнення і 

підтримку вебсайту Державного архіву Луганської області, колегія Держархіву 

відзначає, що в сучасному інформаційному суспільстві стрімко поширюється та 

утверджується ідея електронного урядування як способу організації діяльності 

влади за допомогою внутрішніх та зовнішніх інформаційних мереж. Вебсайти – 

це своєрідні інформатори для громадян щодо діяльності органів влади та засоби 

комунікації з ними. 

Розробку офіційного вебсайту Державного архіву Луганської області (далі 

– Держархів) було розпочато у січні 2016 року.  

Інформація, яка розміщується на вебсайті Держархіву, зберігається на 

серверах Центрального Державного електронного  архіву України.  

В серпні 2017 року було змінено дизайн та композицію сайту, на сьогодні 

вони відповідають сучасним тенденціям та технологіям розробки. З серпня 

2018 року розпочато функціонування мобільної версії вебсайту. 

У 2019 році з метою розвитку нових онлайн сервісів на вебсайті 

Держархіву було підключено онлайн чат з питань архівної справи та 

діловодства. Протягом функціонування онлайн чату Держархіву надійшло 48 

звернень, з них 27 - за актами цивільного стану; 16 - соціально-правового 

характеру від громадян України (25 осіб), Російської федерації (15 осіб), 

Ізраїлю (2 особи), Молдови (2 особи), Казахстану, Узбекистану (2 особи). 

У поточному році особлива увага приділялася дотриманню вимог Закону 

України «Про публічну інформацію» (із змінами): створено розділ «Набори 

відкритих даних» з посиланнями на сторінку Держархіву на Єдиному 

державному вебпорталі відкритих даних; розміщено публічну інформацію 

щодо річних планів закупівлі, звіту про виконання місцевих бюджетів, 

інформації про підсумки роботи Держархіву та архівних установ області, 

задоволення запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо.  

Також протягом 2019 року до структури вебсайту додано нові розділи: 

«Іменинники тижня» та «Гаряча лінія обладміністрації»; змінено структуру 

сторінки «Документальні виставки онлайн»; оновлено список фондів 

Держархіву та відомості про їх склад і зміст. 

Станом на 01.11.2019 року на сайті розміщено 76 новин, 13 нових онлайн 

виставок за документами Держархіву та архівних установ області. 

Інформація у постійних рубриках оновлюється постійно по мірі 

надходження інформації від структурних підрозділів. Для інших 
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рубрик/підрубрик частота їх оновлення проводиться у разі зміни інформації, 

протягом 3 робочих днів.  

Протягом року сайт відвідало 24 845 зацікавлених осіб при середньому 

показнику 18 візитів за день, у т.ч. громадяни України становлять  77,1%  від 

усіх відвідувачів, громадяни Російської Федерації – 11,5%, Сполучених Штатів 

Америки – 4,57%, Європейського союзу – 2,63 %. Загальна кількість країн, 

представники яких відвідали сайт Держархіву, зросла до 64. 

Згідно зі статистикою відвідувань сайту помітно виросла кількість 

відвідувань з мобільних пристроїв – 9,6%.  

В роботі вебсайту використовуються такі сучасні можливості, як перегляд 

відеороликів з платформи youtube та прослуховування аудіо записів виступів та 

інтерв’ю в ЗМІ; програма для збільшення розміру контенту вебсторінки та 

можливість зміни кольорового контрасту з метою адаптування для потреб 

людей з фізичними вадами зору. 

Для активного спілкування з представниками громадськості, інститутами 

громадянського суспільства та засобами масової інформації Державний архів та 

всі архівні установи райдержадміністрацій та міських рад 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 вебсайту Держархіву, 

 

КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника відділу організації, координації архівної справи 

та інформаційного забезпечення Державного архіву Луганської області Вікторії 

Кривицької про інформаційне наповнення і підтримку вебсайту Державного 

архіву Луганської області прийняти до відома. 

 

2. Заступнику директора – головному зберігачу фондів Державного архіву 

Луганської області Тетяні Лисенко, керівникам структурних підрозділів 

Держархіву (Яна Сілюкова, Вікторія Кривицька, Поліна Кулачко, Світлана 

Овчаренко, Олена Потапова-Панасенко, Олена Сидоренко) забезпечити 

постійне своєчасне виконання Регламенту функціонування та Порядку 

інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Держархіву, затвердженого 

наказом Держархіву від 04.12.2017 № 33с. 

 

3. Керівникам архівних установ області продовжити роботу щодо 

висвітлення діяльності архівних установ на офіційних сторінках у соціальній 

мережі Facebook. 
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4. Відділу організації, координації архівної справи та інформаційного 

забезпечення Державного архіву Луганської області (Вікторія Кривицька) 

вжити необхідних заходів щодо: 

1) забезпечення здійснення постійного моніторингу інформації, розміщеної 

на офіційному вебсайті Держархіву та своєчасного розміщення новин та 

оновлень; 

2) модернізації сторінок вебсайту з метою їх прискореного завантаження; 

3) можливості дублювання основної інформації голосом. 

4) розміщення даного рішення на офіційному вебсайті Держархіву. 

 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора – головного зберігача фондів Державного архіву Луганської області 

Тетяну Лисенко. 

 

 

 

 

В. о голови колегії     Світлана ТРІЩУН 

   

Секретар колегії  Вікторія КРИВИЦЬКА 

 


