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Про стан iнформацiйноi та видавничоi
дiяльностi Щержавного apxiBy
Луганськоi областtу 2021 роцi
Заслухавши та обговоривши iнформацiю начаJIьника вiддiлу використання
iнформацii Нацiон€tпьного архiвного фо,rду та взасмодii iз засобами масовоТ
iнформацiT !ержавного apxiBy Луганськоi областi Олени Сидоренко про стан
iнформацiйноТ та видавничоi дiяльностi .Щержавного apxiBy Луганськоi областi
(д-i - Щержархiв), колегiя вiдзнача€, що iнформацiйна та видавнича дiяльнiсть
,Щержархiву rрунтуеться на принципах вiдкритостi, прозоростi, партнерства,
неупередженостi, об'сктивностi, оперативностi та звiтностi перед громадськiстю
про результати своеi дiяльностi.
Iнформацiя про ocHoBHi заходи Щержархiву завчасно розмiщуеться на
офiцiйному вебпорталi !ержавноI apxiBHoi служби УкраIни, на офiцiйних
вебсайтах Щержархiву, облдержадмiнiстрацii, на офiцiйних cTopiHKax у
соцiальних мережах Facebook, Instagram та нада€ться Щепартаменту масових
комунiкацiй облдержадмiнiстрацii.
Щержархiв постiйно популяризуе iнформацiю, що мiститься в архiвних
документiв шляхом публiкацii статей, виступiв на радiо-телебаченнi, проведення
документаJIьних виставок online та вiдеопрезентацiй присвячених знаменним та
пам'ятним датам в icTopii Украiни та Луганщини.
У 202| роцi .Щержархiвом було пiдготовлено 3 публiкацii в друкованих
виданнях, зокрема: науково - практичному журналi <Архiви Украiни>) та
Луганськiй обласнiй загальнополiтичнiй газетi <Луганщина.uа)).
Також пiдготовлено 13 документ€uIьних виставок online, якi було розмiщено
на офiцiйному вебсайтi Щержархiву; t вiдео-презентацiю, яку було розмiщено на
платформi <<You Tube>; 1 телепередачу та спiльно з радiокомпанiею <Пульс FМ>
3 радiопередачi; презентовано б банерних виставок.
До 31 грудня 202I року планусться публiкацiя та радiопередача з нагоди
вiдзначення Щня працiвникiв архiвних установ Украiни, вiдео-презентацiя до Щня
вшанування учасникiв лiквiдацii наслiдкiв аварii на Чорнобильськiй АЕС та
документ€lJIьна виставка онлайн до Дня пам'ятi жертв Голодомору
|9З2-1933 poKiB.
На вебсайтi Щержархiву та на офiцiйних cTopiHKax у соцiальних мережах
Facebook та Instagram забезпечусться доступ громадськостi до дiяльностi
архiвних установ областi: оприлюднено понад 180 дописiв про apxiBHe життя; 13
осiб з рiзних краIн отримали консультацii в онлайн чатi.
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З метою своечасного реагування на iнформацiю опублiковану у ЗМI та
покращення роботи Щержархiву та архiвних установ областi, здiйснюеться

постiйний щотижневий монiторинг публiкацiй про apxiBHy гzLлузь Луганщини.
Негативних зауважень громадськостi та ЗМI в 2021 роцi на дiяльнiстъ
Щержархiву та архiвних установ областi не надходило.
Керуючись законами УкраiЪи <Про порядок висвiтлення дiяльностi органiв
державноi влади та органiв мiсцевого самоврядування в Украiнi засобами
масовоi iнформацii>>, <<Про iнформацiю>, <Про доступ до публiчноi iнформацii>
та Правилами роботи архiвних установ Украiни, затвердженими нак€вом
MiHicTepcTBa юстицiI УкраiЪi 08.04.2013 J\Ъ 65615, заресстрованим в MiHicTepcTBi
юстицii Украiни 10.04.2013 за Jф 584l2З|Iб (.i змiнами), для под€шьшого
пiдвищення рiвня активностi взасмодii iз засобами масовоi iнформацiТ ^га
громадськiстю,

КОЛЕГLЯ ДЕРЖАВНОГО APXIBY ЛУГАНСЬКОi ОБЛАСТI ВИРIШИЛА:
Iнформацiю начzшIьника вiддiлу використання iнформацiТ НацiонаJIьного
архiвного фонду та взасмодii iз засобами масовоi iнформацii Щержавного apxiBy
ЛуганськоТ областi Олени Сидоренко про стан iнформацiйноТ та видавничоi
дiяльностiу 2021 роцi взяти до вiдома.
1.

2. Вiддiлу використання iнформацii Нацiон€шьного

архiвного фонду та

взаемодiТ iз засобами масовоi iнформацii Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi
(Олена Сидоренко):
1) постiйно забезпечувати свосчасне висвiтлення дiяльностi Щержавного

apxiBy та архiвних установ областi на вебресурсах облдержадмiнiстрацii,

офiцiйних cTopiHKax у соцiаIIьних мережах Facebook, Instagram;
2) вживати заходiв щодо продовження спiвпрацi з Щепартаментом масових
комунiкацiй облдержадмiнiстрацii, Схiдноукраiнським нацiональним
унiверситетом iMeHi Володимира ,Щаля та Щержавним закладом <Луганський
нацiональний унiверситет iMeHi Тараса Шевченка) щодо публiкацiТ статей;
3) забезпечувати свосчасне та якiсне виконання плану науковоТ, методичноi
та видавничоТ дiяльностi .Щержавного apxiBy Луганськоi областi;
4) здiйснювати обов'язкове iнформування засобiв масовоТ iнформацii про
запланованi заходи суспiльно-громадського значення шляхом електронноТ
розсилки iнформацiйних повiдомлень.

З. Керiвникам структурних пiдроздiлiв,Щержавного apxiBy

ЛуганськоТ
областi, архiвних установ областi вжити заходiв з планування та забезпечення
своечасноi, якiсноi роботи з iнформацiйноi та видавничоi дiяльностi.

4. Вiддiлу органiзацii, координачii архiвноi справи та iнформацiйного
забезпечення Щержавного apxiBy ЛуганськоI областi (Iрина Решетняк)
розмiстити дане рiшення на офiцiйному вебсайтi Щержархiву.
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5. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на

директора.Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi Яну Сiлюкову.

заступника

голова колегii

Вiкторiя КРИВИЦЬКА

Секретар колегii

Iрина РЕШЕТНЯК

