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Про співпрацю Державного архіву
Луганської області із засобами
масової інформації та громадськістю
у 2021 році
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника відділу
використання інформації Національного архівного фонду та взаємодії із
засобами масової інформації Державного архіву Луганської області Надії
Карлової про співпрацю Державного архіву Луганської області (далі Держархів) із засобами масової інформації (далі - ЗМІ) та громадськістю,
колегія відзначає, що cпівпраця 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 офіційних вебресурсах Державної
архівної служби України, облдержадміністрації, Держархіву і офіційних
сторінках у соціальних мережах Facebook, Instagram 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 банерних
виставок, документальних виставок онлайн, публікація статей, підготовка
радіопередач, відео-презентацій та проведення круглих столів.
14.05.2021 директор Держархіву взяла участь в презентації: «[Не] втрачені
архіви Луганщини», яка відбулась в Українському національному
інформаційному агентстві «Укрінформ» в м. Києві. Під час цього заходу були
презентовані копії справ за 1811-1927 роки з мікрофільму 95150.202364-001010-07 страхового фонду документації України, що містять документи
Національного архівного фонду Держархіву.
За звітний період підготовлено публікацію «Вшанування пам’яті творців
національної державності 1917–1921 років» до науково-практичного журналу
«Архіви України» та 3 статті, які були опубліковані в Луганській обласній
загальнополітичній газеті «Луганщина.ua» «Чорнобильська трагедія: погляд
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крізь призму розсекречених документів», «Зі своїм обличчям, зі своїм
характером …», «Сховища документальної спадщини Луганщини».
Також Держархівом підготовлено 14 документальних виставок оnline, які
було розміщено на офіційному вебсайті Держархіву; 7 банерних виставок,
2 відео-презентації, які було розміщено на офіційній сторінці Держархіву у
«YouTube»; 5 радіопередач спільно з радіокомпанією «Пульс FM».
З метою своєчасного реагування на інформацію опубліковану у ЗМІ,
покращення роботи Держархіву та архівних установ області здійснювався
постійний щотижневий моніторинг публікацій про архівну галузь.
Через розміщення інформації на вебсайті Держархіву та на офіційних
сторінках у соціальних мережах Facebook, Instagram забезпечується доступ
громадськості до офіційної діяльності архівних установ області. Негативних
зауважень громадськості та ЗМІ в 2021 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 від 08.04.2013 № 656/5, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 10.04.2013 за № 584/23116 (зі змінами),
враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення
воєнного стану в Україні» (зі змінами), для забезпечення сталого висвітлення
діяльності Держархіву та архівних установ області,
КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію заступника начальника відділу використання інформації
Національного архівного фонду та взаємодії із засобами масової інформації
Державного архіву Луганської області Надії Карлової щодо співпраці із
засобами масової інформації у 2021 році взяти до відома.
2. Відділу використання інформації Національного архівного фонду та
взаємодії із засобами масової інформації Державного архіву Луганської області
(Олена Сидоренко):
1) перенести заходи, які заплановані за фізичної присутності представників
Держархіву, на післявоєнний час, за технічної можливості провести такі заходи
дистанційно;
2) постійно забезпечувати висвітлення результатів діяльності Державного
архіву та архівних установ області задля популяризації української культури та
історичної пам’яті;
3) організувати спільну співпрацю з архівними, науковими установами,
навчальними закладами та закладами культури, в тому числі інших областей,
щодо публікації статей, проведення круглих столів та конференцій з метою
донесення до широких верств населення історичної справедливості та
ідентифікації українського народу крізь призму історичних подій;
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3) 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 своєчасного фіксування історичних
подій та задля збереження героїчних подвигів нашого народу, впровадити в
свою діяльність збирання матеріалів новітньої історії боротьби українського
народу проти російського загарбника у 2022 році.
4. Відділу організації, координації архівної справи та інформаційного
забезпечення Державного архіву Луганської області (Ірина Решетняк)
розмістити дане рішення на офіційному вебсайті Держархіву.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
директора Державного архіву Луганської області Яну Сілюкову.
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