
 

 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

 

12.03.2020                                   Сєвєродонецьк                               № 2/4 

 
Про співпрацю Державного архіву 

Луганської області із засобами  

масової інформації та громадськістю  

у 2019 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу використання 

інформації Національного архівного фонду та взаємодії із засобами масової 

інформації Державного архіву Луганської області Олени Сидоренко про 

співпрацю Державного архіву Луганської області (далі - Держархів) із засобами 

масової інформації (далі - ЗМІ) та громадськістю, колегія відзначає, що 

cпівпраця Держархіву 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 шляхом 

розміщення відповідної інформації на офіційному вебпорталі Державної 

архівної служби України, на офіційних вебсайтах Держархіву та 

облдержадміністрації, офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook та 

інформуванням через Департамент масових комунікацій облдержадміністрації.  

Співпраця Держархіву зі ЗМІ сприяє розповсюдженню серед широких 

верств населення інформації про державну політику у сфері архівної справи та 

діловодства, 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 оnline, публікація статей, підготовка радіопередач, 

відео-презентацій та проведення круглих столів.  

У 2019 році, з метою популяризації архівних документів до знаменних та 

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

видання «Збірник документів «Двічі депортовані: лемки на Луганщині  

1944-1946 рр.»». 11 публікацій в друкованих виданнях: 6 статей в газетах 

«Урядовий кур’єр» та «Голос України», 4 статті в Луганській обласній 

загальнополітичній газеті «Луганщина.ua» та газеті територіальної громади 

Кремінського району «Кремінщина», науково-практичний журнал «Архіви 

України»; 

Також Держархівом підготовлено 11 документальних виставок оnline, які 

було розміщено на офіційному вебсайті; презентовано 4 банерні виставки та 

підготовлено 5 відео – презентацій, які було розміщено на платформі 
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«You Tube», спільно з радіокомпанією «Пульс FM» підготовлено 

4 радіопередачі. 

25.06.2019 у телепередачі «Актуально» // телекомпанії «СТВ» 

транслювалося інтерв’ю директора про роботу Держархіву. 

З метою своєчасного реагування на інформацію опубліковану у ЗМІ та 

покращення роботи Держархіву та архівних установ області, здійснюється 

постійний щотижневий моніторинг публікацій про архівну галузь. 

Через розміщення інформації на вебсайті Держархіву та на офіційній 

сторінці у соціальній мережі Facebook забезпечується доступ громадськості до 

офіційної діяльності архівних установ області. Негативних зауважень 

громадськості та ЗМІ в 2019 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 Державного архіву 

Луганської області Олени Сидоренко щодо співпраці із засобами масової 

інформації у 2019 році взяти до відома. 
 

2. Відділу використання інформації Національного архівного фонду та 

взаємодії із засобами масової інформації Державного архіву Луганської області 

(Олена Сидоренко): 

1) взяти під особистий контроль питання взаємодії із засобами масової 

інформації, громадськістю та інформаційне наповнення змісту публікацій у 

друкованих та електронних ЗМІ; 

2) постійно забезпечувати висвітлення результатів діяльності Державного 

архіву та архівних установ області; 

3) активізувати роботу щодо спільної співпраці з Департаментом масових 

комунікацій облдержадміністрації, Східноукраїнським національним 

університетом імені Володимира Даля та Державним закладом «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» в частині публікації статей, 

проведення круглих столів та конференцій; 

4) постійно підвищувати рівень інформування та вживати конкретних 

заходів щодо активізації взаємодії із засобами масової інформації та 
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громадськістю, спрямованих на забезпечення доступу громадян до офіційної 

інформації про діяльність Державного архіву Луганської області; 

5) здійснювати обов’язкове інформування засобів масової інформації про 

заплановані заходи суспільно-громадського значення шляхом електронної 

розсилки інформаційних повідомлень. 
 

3. Керівникам структурних підрозділів Державного архіву Луганської 

області, архівних установ області з метою активізації взаємодії із засобами 

масової інформації забезпечити своєчасну підготовку та надання інформацій 

про діяльність архівних установ області для розміщення на офіційних вебсайтах 

Державної архівної служби України, облдержадміністрації, Держархіву, 

райдержадміністрацій та міських рад.  
 

4. Відділу організації, координації архівної справи та інформаційного 

забезпечення Державного архіву Луганської області (Оксана Сорокіна) 

розмістити дане рішення на офіційному вебсайті Держархіву. 
 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

директора Державного архіву Луганської області Вікторію Кривицьку. 
 

 
 

 

 

 

В. о. голови колегії 

 

 Тетяна ЛИСЕНКО 

Секретар колегії  Вікторія КРИВИЦЬКА 

   
 


