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Про спiвпрацIо Щержавного apxiBy
ЛуганськоI областi iз засобами
масовоi iнформацii та громадськiстю
у 2020 роцi

ЗаслухавшIи та обговоривши iнформацiю начальника вiддiлу використання
iнформачiТ Нацiон€Lпьного архiвного фопду та взасмодii iз засобами масовоТ
iнформашiТ !ержавного apxiBy ЛуганськоТ областi Олени Сидоренко про
спiвпрацlо Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi (далi - Щержархiв) iз засобами
масовоТ iнформацii (далi - ЗШ) та громадськiстtо, колегiя вiдзначае, що
спiвпраця !ержархiву зi ЗМI грунтусться на принципах вiдкритостi, прозоростi,
партнерства, неупередженостi, об'сктивностi, оперативностi та звiтностi перед
громадськiстю про результати своеТ дiяльностi.

Iнформачiя про ocHoBHi заходи lержархiву розповсюджуеться шляхом
розмiщення вiдповiдноТ iнформацiТ на офiцiйному вебпорталi ,,Щержавноi
apxiBHoi служби УкраТни, на офiцiйних вебсайтах Щержархiву та
облдержадмiнiстрацii, офiuiйнiй cTopiHui у соцiальнiй мережi Facebook та
iнформуванням через Щепартамент масових комунiкацiй облдержадмiнiстрацiТ.

Спiвпраця Щержархiву зi ЗМI сприя€ розповсюдженню серед широких
верств населення iнформачiТ про державну полiтику у сферi архiвноi справи та

дiловодства, складу та змiсту документiв Нацiонального архiвного фо"ду,
дiяльностi apxiBy у напрямку забезпечення соцiальних гарантiй, прав та iHTepeciB
громадян за допомогоrо отримання ними доступу до ретроспективноТ iнформачiI.

Одним iз засобiв спiвпрацi зi ЗМI е органiзацiя та проведення
документ€uIьних виставок онлайн, публiкацiя статей, пiдготовка радiопередач,
вiдео-презентацiй та проведення круглих столiв.

У 2020 роцi, з метою iнформування населення щодо цифровоТ
трансформацiТ apxiBHoT справи, директором Щержархiву надано iHTepB'to, яке
опублiковано в Луганськiй обласнiй загальнополiтичнiй газетi <Луганщина.uа))
16 вересня 2020 року.

З нагоди 95-рiччя утворення lержавного apxiBy Луганськоi областi
22 грулня 2020 року проведено брифiнг директора для ЗМI.

За звiтний перiод, до знаменних та пам'ятних дат в icTopiT УкраТни та
Луганrrlини, Щержархiвом було пiltго,говлеtlо статтю до науково-практичного
журналу <Архiви УкраТни>) ],а 5 публiкацiй в Луганськiй обласнiй
заг€Lпьнополiтичнiй газетi <Луганщина.uа)).

Також Щержархiвом пiдготовлено 15 документальних виставок online, якi
було розмiщено на офiuiйному вебсайтi; презентовано 7 банерних виставок та



пiдготовлено З вiдео - презентацiТ, якi було розмiщено на платформi <You Tube>;
спiльно з радiокомпанiею <Пульс FМ) пiдготовлено 5 радiопередач.

З метою сво€часного реагування на iнформацiю опублiковану у ЗМI i
Покращення роботи Щержархiву та архiвних установ областi здiЙснюсться
постiйний щоти>ttневий монiторинг публiкацiй про apxiBHy г€шузь.

через розмiшlення iнформацiт на вебсайтi .щержархiву та на офiцiйнiй
сторiнцi у соцiальнiй мережi Facebook забезпечусться доступ громадськостi до
офiцiйноТ дiяльностi архiвних установ областi. Негативних зауважень
громадськостi та ЗМI в 2020 роui на дiяльнiсть архiвних установ областi не було.

Керуючись законами УкраТни <Про порядок висвiтлення дiяльностi органiв
державноТ влади та органiв мiсцевого самоврядування в YKpaTHi засобами
масовоТ iнформачiТ>, <Про irrформаllitо>, uПро доступ до публiчноТ iнформацiТ>
та Правилами роботи архiвних установ УкраТни, затвердженими наказом
MiHicTepcTBa юстицiТ YKpaTHi вiд 08.04.201З J\b 65615, зареестрованим в
MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 10.04.2013 за Jф 584l2Зl,tб (зi змiнами), для
подальшого пiдвиtцення рiвня активностi взаемодiТ iз засобами масовоТ
iнформацiТ та громадськiстtо,

КОЛЕГIЯ ДЕР}КАВНОГО APXIBY ЛУГАНСЬКОi ОБЛАСТI ВИРIШИЛД:

1 . Iнформацiю начаJIьника вiддiлу використання iнформацiТ Нацiон€u]ьного
архiвного фонду та взаемодiТ iз засобами масовоi iнформацiТ !ержавного apxiBy
Луганськоi областi Олени Сидоренко щодо спiвпрачi iз засобами масовоТ
iнформаuiТ у 2020 рочi взяти до вiдома.

2. Вiддiлу використання iнформашii Нацiонального архiвного фо"ду та
взасмодiТ iз засобами масовоТ iнформаuiТ lержавного apxiBy ЛуганськоТ областi
(Олена Сидоренко):

l ) забезпечити взасмодiю iз засобами масовоi iнформацiТ, громадськiстю та
iнформачiйне наповнеttня змiсту гlублiкацiй у лрукованих та електронних ЗМI;

2) постiйно висвiтлювати результати дiяльностi !ержавного apxiBy та
архiвних ycTaFIoB областi;

З) активiзувати роботу щодо спiльноТ спiвпрацi з Щепартаментом масових
комунiкацiЙ облдержадмiнiстрацiТ, СхiдноукраТнським нацiональним
унiверситетом iMeHi Володимира fаля та !ержавним закладом <Луганський
нацiональний унiверситет iMeHi Тараса Шевченка)) в частинi публiкацiТ статей,
проведення круглих столiв та конференцiй;

4) постiйно пiлвищувати piBeHb iнформування та вживати конкретних
заходiв щодо активiзацiТ взасмодiТ iз засобами масовоТ iнформашiТ та
громадськiстю, спрямованих на забезпечення доступу громадян ло офiчiЙноТ
iнформацiТ про дiяльнiсть /[ержавного apxiBy ЛуганськоТ областi;

5) здiйснIовати обов'язкове iнформування засобiв масовоТ iнформачiТ про
запланованi заходи суспiльно-громадського значення шляхом електронноТ
розсилки iнформацiйних повiдомлень.
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3. Керiвникам структурних пiдроздiлiв .Щержавного apxiBy ЛуганськоТ
областi, архiвних установ областi забезпечити своечасну пiдготовку та надання
iнформашiй про дiяльнiсть архiвних установ областi для розмiщення на
офiцiйних вебсайтах.ЩержавноТ apxiBHoT служби Украiни, облдержадмiнiстрацii,

.Щержавного apxiBy Луганськоi областi, райдержадмiнiстрацiй, вiйськово-
цивiльних адмiнiстрачiй та MicbKoT ради.

4. Вiддiлу органiзацiТ, координачiТ архiвноI справи та iнформаuiйного
забезпечення Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi (Iрина Решетняк)

розмiстити дане рiшення на офiцiйному вебсайтi Щержавного apxiBy ЛуганськоТ
областi.

5. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника

директора Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi Яну Сiлюкову.

голова колегiт Вiкторiя КРИВИЦЪКА

Iрина РЕШЕТНЯКСекретар колегiТ
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