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ДЕРЖАВНИЙ APXIB ЛУГАНСЬКОi ОБЛАСТI

РIШЕНILЯ КОЛЕГIi

Севсродонецьк J\ъ 5/3

Про стан iнформачiйноi та видавничоТ
дiяльностi ЩержавIIого apxiBy
Луганськоi областi у 2020 рошi

Заслухавши та обговоривши iнформацiю начаJIьника вiддiлу використання
irлформачiТ Нацiон€Lпьного архiвного фо"ду та взаемодii iз засобами масовоТ
iнформачiТ Щержавного apxiBy Луганськоi областi Олени Сидоренко про стан
iнформаuiйноТ та видавничоТ дiяльностi Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi
(далi - Щержархiв), колегiя вiдзначас, що iнформачiйна та видавнича дiяльнiсть
Щержархiву грунтуеться на принципах вiдкритостi, прозоростi, партнерства,
неупередженостi, об'сктивностi, оперативностi та звiтностi перед громадськiстю
про результати свосТ дiяльностi.

Iнформаuiя про ocHoBHi заходи Щержархiву завчасно розмiщуеться на
офiцiйному вебпорталi ЩержавноТ apxiBHoT служби Украiни, на офiцiйних
вебсайтах Щержархiву та облдержадмiнiстрацii, офiцiйнiй cTopiHui у соцiальгriй
мережi Facebook та надаеться Щепартаменту масових комунiкацiй
облдержадм i гri страцiТ.

Щержархiв постiйно популяризу€ iнформашiю архiвних документiв шляхом
публiкацiТ статей та органiзацiТ проведення документаJ]ьних виставок online
присвячених знаменним та пам'ятним датам в icTopiT УкраТни та Луганщини.

У 2020 роui Щержархiвом було пiдготовлено 4 публiкацii в друкованих
виданнях, зокрема: науково - практичному журналi <Архiви Украiни> та
Луганськiй обласнiй заг€Lпьнополiтичнiй газетi <Луганщина.uа)); 1 вiдео-
презентацiю, яку було розмiщено на платформi <You Tube>; 3 радiопередачi
спiльно з радiокомпанiсю <Пульс FМ>; 10 документальних виставок online, якi
було розмiшдено на офiцiйному вебсайтi; 5 банерних виставок.

l б вересня 2020 року в Луганськiй обласнiй заг€шьнополiтичнiй газетi
<Луганщина.uа)) опублiковано iнтерв'ю з директором lержархiву щодо
rrифровоТ TpaHc(lopMaltiT apxi вноТ справи.

На вебсайr,i l[ержархiву та на офiчiйгriй сторiнui у соцiальнiй мережi
Facebook забезпечуеться доступ громадськостi до дiяльностi архiвних установ
областi: оприлюднено понад 160 дописiв про apxiBHe життя; понад 80 осiб з

рiзних краТн отрималпи консультацiТ в онлайн чатi.

До 3l грудня 2020 року плану€ться пiдготувати 2 публiкацiТдля друкованих
видань, ралiопередачу, вiдео-презентаrцiю та 4 документальнi виставки онлайн.
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З метою сво€часного реагування на iнформацiю опублiковану у ЗМI та
покращення роботи Щержархiву та архiвних ycTa}IoB областi, здiйснюеться
постiЙний щотижневий монiторинг публiкацiй про apxiBHy гzLпузь Луганщини.

Негативних зауважень громадськостi та ЗМI в 2020 роцi на дiяльнiсть
Щержархiву та архiвних установ областi не було.

Керуючись законами Украiни <Про порядок висвiтлення дiяльностi органiв
державноТ влади та органiв мiсцевого самоврядування в YKpaTHi засобами
масовоТ iнформаrliТ>, <Про iнформаuiю>, <Про доступ до публiчноТ iнформацiТ)
та Правилами роботи архiвних установ УкраТни, затвердженими наказом
MiHicTepcTBa юстишiТ YKpaTHi 08.04.2013 }lb 65615, зареестрованим в MiHicTepcTBi
юстицiТ УкраТни 10.04.201З за Jф 58412з||6 (зi змiнами), для подЕLльшого
пiдвищення рiвня активностi взасмодii iз засобами масовоi iнформашiТ та
громадськiстю,

КОЛЕГIЯ ДЕР}ItАВНОГО APXIBY ЛУГАНСЪКО[ ОБЛАСТI ВИРIШИЛА:

1. Iнформацiю начальника вiддiлу використання iнформачiТ НацiонаJIьного
архiвного фонду та взаемодii iз засобами масовоТ iнформачiТ Щержавного apxiBy
ЛуганськоТ областi Олени Сидоренко про стан iнформачiйноТ та видавничоi
дiяльностi у 2020 роцi взяти до вiдома.

2. Вiддiлу використання iнформаuiТ Нацiонального архiвного фонлу та
взасмодiТ iз засобами масовоТ iнформацiТ frержавного apxiBy ЛуганськоТ областi
(Олена Сидоренко):

l ) постiйно забезпечувати своечасне висвiтлення дiяльностi !ержавного
apxiBy та архiвних установ областi на вебресурсах;

2) вжити заходiв щодо продовження спiвпрачi з публiкацii статей з

,Щепартаментом масових комунiкацiй облдержадмiнiстрацii, Схiдноукраiнським
нацiональним унiверситетом iMeHi Володимира .Щаля та .Щержавним закладом
<Луганський нацiональний унiверситет iMeHi Тараса Шевченка>;

3) забезпечити своечасне та якiсне виконання плану науковоТ, методичноТ та
видавничоТ дiяльностi !ержавного apxiBy Луганськоi областi;

4) злiйснювати обов'язкове iнформування засобiв масовоТ iнформацiI про
запланованi заходи суспiльно-громадського значення шляхом електронноТ

розсилки iнформаuiйних повiдомлень.

3. Керiвникам структурних пiдроздiлiв Щержавного apxiBy ЛуганськоТ
областi, архiвних установ областi вжити заходiв з планування та забезпечення
своечасноI, якiсноТ роботи з iнформацiйноТ та видавничоТ дiяльностi.
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4. ВiддiлУ органiзацii, координацiТ apxiBHoi справи та iнформацiйного
забезпечення !ержавного apxiBy ЛуганськоТ областi (Iрина Решетняк)
розмiстити дане рiшення на офiцiйному вебсайтi Щержархi"у.

5. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника
директора !ержавного apxiBy Луганськоi областi Яну Сiлюкову та засryпника
директора - головного зберiгача фондiв !ержавного apxiBy Луганськоi областi
Тетяну Лисенко.

голова колегiт Вiкторiя КРИВИЦЬКА

Iрина РЕШЕТНЯКСекретар колегii
ь


