
ДЕРХtАВНИЙ APXIB ЛУГАНСЬКОi ОБЛАСТI

РIШЕННЯ КОЛЕГIi

Ссверодонецьк Jф 5/419.11 .2020

Про iнформаuiйне наповнення
i пiдтримку офiцiйного вебсайту

,Щержавного apxiBy Луганськоi
областi

Заслухавши та обговоривши iнформачiю про наповнення i пiдтримку
офiцiйного вебсайту f,ержавного apxiBy Луганськоi областi (далi - Щержархiв),

виступас практичною основою
ланкою мiж службовцем та

для громадян щодо дiяльностi

колегiя вiдзначае, що вебсайт фактично
електронного урядування, з'сднуючою
громадянином, своерiдним iнформатором
органiв влади та засобом комунiкацiT з ними.

У 202О роцi оновлено Регламент функцiонування офiцiйного вебсаЙту

Щержархiву (лалi - вебсайт) та Порядок iнформацiйного наповнення вебсаЙту.

!изайн i композицiя вебсайту вiдповiдають сучасним тенденцiям Та

технологiям розробки. Вебсайт мас адаптивний дизайн для можливостi
користуванI{я з рiзt-tих пристроТв.

У BepecHi поточного року на вебсайтi внесено змiни до графiчНИХ

елементiв, при цьому використанi рекомендованi логотипи, розробленi для

державних архiвних установ, наведенi в логобуцi Укрдержархiву.
З метою адаптацiТ для потреб людей з фiзичними вадами зору на гОЛОВНiЙ

сторiншi сайту розмiщено панель обрання розмiру шрифтiв сайту та змiни
кольорового контрасту.

з 2oI9 року на вебсайтi працюе онлайн чат, який надае можливiсть
користувачам задати питання в зручний для них час та в МакСиМ€LПЬнО

короткий TepMiH отримати вiдповiдь в режимi (живого спiлкУвання)). ПОнаД 80

осiб з Украiни, Росiйськоi фелерацii, IзраТлю, Казахстану та iнших краТн cBiry
отримали консультацiТ в онлайн чатi.

протягом року не припинялась робота щодо поповнення вебсайту новою
iнформачiсю за рiзними напрямками дiяльностi Щержархiву, обсяг iнформаuiТ

на сайтi значно збiльшився та становить 4,5 ГБ.
Частота оновлення iнформацiТ у постiйних рубриках по Mipi

надходження iнформачiТ вiд структурних пiдроздiлiв Щержархiву. ,Щля Bcix
iнших рубрик/пiдрубрик частота Тх оновлення проводиться у разi ЗмiНИ

iнформачiТ, протягом 3 робочих днiв.
Станом на 01.11.2020 на вебсайтi висвiтлено 57 подiй та заходiв, якi

вiдбуваrrись у Щержархiвi протягом року, 10 онлайн виставок.
У рубрицi <Списки та ре€стри фондiв apxiBy> опублiковано З64

вiд загаJIьноi кiлькостi, розмiщенооцифрованi описи, що складас 100%
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метричну книгу УспенськоТ церкви XapKiBcbKoT духовноТ консисторii слободи
Нижня Покровка С,гаробiльського повiту XapKiBcbKoi губернii за 1911-1914

роки.
За 10 мiсяцiв 2020 року вебсайт вiдвiдало 5319 зацiкавлених осiб при

середньому пок€lзнику l8 вiзитiв за день.
Щiльовою аулиторiсю вебсайту с громадяни Украiни (77% ycix

вiдвiдувачiв порталу) та iнших краТн cBiTy (понал б0 краiн cBiTy), якi бажають
ознайомитися з архiвними документами та роботою .Щержархiву.

Кiлькiсть вiдвiдувань з мобiльних пристроТв складае 6,9ЗОh.

PiBeHb iнформацiйноi вiдкритостi Щержархiву на вебсайтi протягом року
не змiнювався.

Керуючись законами УкраIни uПро Нацiональний архiвний фонд та
apxiBHi установи), uПро доступ до публiчноi iнформацiТ> та <Про
iнформашiю>>, постановами Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 26.09.2013 Ns 730
<Про внесення змiн до постанов Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 4 сiчня
2002 р. jФ З i вiд 29 серпня 2002 р. }Ф 1302), вiд 12.06.20|9 J\b 493 пПро
внесення змiн до деяких постанов Кабiнету MiHicTpiB Украiни щодо
функчiонування офiчiйних веб-сайтiв органiв виконавчоТ влади)) з метою
пiдвищення рiвня iнформацiйного наповнення та функчiонування вебсайту,

КОЛЕГIЯ ДЕР}ItАВНОГО APXIBY ЛУГАНСЪКОi ОБЛАСТI ВИРIШИЛА:

1. [нформаuiю нач€шьника вiлдiлу органiзацiТ, коорлиначiТ apxiBHoT
справи та iнформацiйного забезпечення Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi
Iрини Решетняк про iнформацiйне наповнення i пiдтримку вебсайту

Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi взяти до вiдома.

2. Заступнику директора !,ержавного apxiBy ЛуганськоТ областi Янi
Сiлюковiй, заступнику директора - головному зберiгачу фондiв !,ержавного
apxiBy ЛуганськоТ областi Тетянi Лисенко, керiвникам структурних пiдроздiлiв
!ержавrrого apxiBy ЛуганськоТ областi (Iрина Решетняк, Полiна Кулачко,
Свiтлана Овчаренко, Олена Потапова-Панасенко, Олена Сидоренко),
головному спецiалiсту сектору управлiння персон€Lлом Щержавного apxiBy
ЛуганськоТ областi Свiтланi Всдiнссвiй, головному спецiалiсту-юрисконсульту
!ержавr,rого apxiBy ЛуганськоТ областi Тетяtli Шувасвiй забезпечити постiйне
своечасне виконання Регламенту функцiонування та Порядку iнформацiйного
наповнення офiцiйного вебсайту Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi,
затвердженого наказом Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi вiд 04.|2,20|7
Jф 33С (у редакцiТ наказу !ержавного apxiBy ЛуганськоТ областi вiд 20.10,2020
Jф 45).

З. Вiддiлу органiзацiТ, координаuiТ архiвноi справи та iнформачiйного
забезпечення !ержавшого apxiBy ЛуганськоТ областi (Iрина Решетняк):



1) забезпечити постiйний монiторинг iнформачiТ, опублiкованоТ на
офiцiйному вебсайтi Щержавного apxiBy Луганськоi областi та своечасне

розмiщення новин та оновлень;

2) оптимiзувати структуру офiцiйного вебсайту Щержавного apxiBy
ЛугаrrськоТ областi з MeToto зменLIlення часу його завантаження, привести
стилi с,горiнок у вiдгlовiднiсть до вимог стандарту CSS3, застосовувати
останню Bepciro ЕСМАSсriрt б в роботi сценарiiв вебсторiнок;

3) розробити новий елемент управлiння (вiджет) для пiдрахунку
вiдвiдувань з можливiстю збереження статистичних даних за заданими
параметрами;

4) розмiстити дане рiшення на офiцiйному вебсайтi Щержавного apxiBy
ЛуганськоТ областi.

4. Контроль за виконанням даного нак€ву покласти на заступника
директора Щержавного apxiBy Луганськоi областi Яну Сiлюкову та заступника
директора - головного зберiгача фондiв !ержавного apxiBy ЛуганськоТ областi
Тетяну Лисеttко.

голова колегiт

Секретар колегiТ ь

Вiкторiя КРИВИЦЪКА

Iрина РЕШЕТНЯК


