
 

Д Е Р Ж А В Н И Й  А Р Х І В  Х А Р К І В С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

 

30.10.2015     Харків         № 5/4 

 

Про стан роботи із засобами масової інформації 

у Державному архіві Харківської області 
 

Заслухавши і обговоривши доповідь начальника відділу інформації та 

використання документів Державного архіву Харківської області (далі — 
Державний архів) Ельксніт М.І. про стан роботи Державного архіву із засобами 

масової інформації (далі —  ЗМІ), колегія відзначає, що у Державному архіві, 

як і раніше, вживаються заходи щодо поліпшення зв’язків із ЗМІ, забезпечення 

відкритого та прозорого інформування громадськості про діяльність 

Державного архіву, склад та зміст документів, що знаходяться на його 

зберіганні. 

За звітний період Державний архів взяв участь у 3 радіопередачах, 1 

телепередачі, підготував 5 статей для оприлюднення на шпальтах місцевих 

періодичних видань. 

Досить широко висвітлювалася виставкова діяльність Державного архіву.  

22 січня 2015 року вийшов в ефір у вечірніх новинах Харківської обласної 

державної телерадіокомпанії «ОТБ» сюжет в радіопередачі «Новини» про 

відкриття виставки «До Дня Соборності України». 

21 серпня 2015 року головний спеціаліст відділу інформації та 

використання документів Державного архіву Сафонова О.В. надала інтерв’ю 

журналісту Харківської обласної державної телерадіокомпанії Кульчицькій В. 

стосовно матеріалів, представлених на виставці «З історії Державного прапора 

України» (До Дня незалежності України), яка відкрилася цього дня у 

приміщенні архіву. 

Сюжети вийшли в ефір телерадіокомпанії 21 серпня у вечірніх новинах о 

18 годині 10 хвилин, а також 24 серпня о 20 годині у передачі «Слобожанські 

акценти». 

18 вересня 2015 року головний спеціаліст відділу інформації та 

використання документів Державного архіву Плисак В.А. надала інтерв’ю 

журналісту телеканалу «Simon» стосовно матеріалів, представлених на виставці 

«Партизани Харківщини» (до Дня партизанської слави в Україні). 

Сюжет вийшов в ефір телеканалу «Simon» 18 вересня о 18.30 у «Новинах 

«Об’єктив». 

За звітний період фахівцями Державного архіву підготовлено і 

направлено до редакцій місцевих газет 4 статті, з яких опубліковані 4: стаття 

начальника відділу інформації та використання документів Державного архіву 

Ельксніт М.І. «Незабаром стала відомим автоматником», опублікована в газеті 

«Харьковские известия» від 07 травня 2015 року № 53 - 54; стаття головного 
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спеціаліста відділу інформації та використання документів Державного архіву 

Сафонової О.В. «З історії харківської караїмської громади», газета 

«Харьковские известия» від 25 червня 2015 року № 74; стаття головного 

спеціаліста відділу інформації та використання документів Державного архіву 

Плисак В.А. «Слуги тьми проти служителів Мельпомени» (Документи 

розповідають: з історії репресованих митців Харківського театру ім. Т. Г. 

Шевченка), літературно-художній та громадсько-політичний журнал «Березіль» 

№ 3-6 за 2015 рік, та стаття головного спеціалісту відділу інформації та 

використання документів Державного архіву Плисак В.А. «25 важких діб 

оборони Ізюмщини», опублікована у газеті «Слобідський край» від 01 жовтня 

2015 року № 117 (22237). 

Працівники архіву також готували статті для науково-інформаційного 

вісника «Харківський архівіст». Так, головний спеціаліст відділу обліку та 

довідкового апарату Державного архіву Скрипникова Н.В. підготувала статтю 

«Участники польского восстания 1963 года в арестантских ротах гражданского 

ведомства». 

Державний архів щотижнево, щомісячно та щоквартально надсилає 

Державній архівній службі України пропозиції щодо проведення заходів 

суспільно-громадського значення за участі представників ЗМІ та звітує про 

проведені заходи. 

В цілому, робота зі ЗМІ у звітному періоді проводилася на задовільному 

рівні. 

Враховуючи викладене вище, колегія вирішує: 

 

1. Інформацію про стан роботи Державного архіву із засобами масової 

інформації взяти до відома та визнати як таку, що проводиться на задовільному 

рівні. 

2. Керівникам структурних підрозділів Державного архіву, працівники 

яких залучені до роботи з документами, що зберігаються у Державного архіві, 

активізувати роботу щодо виявлення оригінальних за змістом документів для їх 

оприлюднення шляхом підготовки статей, окремих інформацій.  

 

      Термін виконання: постійно 

 

4. Відділу інформації та використання документів Державного архіву 

(Ельксніт М.І.) забезпечити: 

4.1. організацію роботи з підготовки архівної інформації для 

оприлюднення у ЗМІ: статей, добірок документів, радіо- та телепередач тощо; 
 

Термін виконання: постійно 

 

4.2. активізацію роботи з вивчення та виявлення документів із тематик, 

які на сьогодні можуть викликати зацікавленість у журналістів ЗМІ та 

громадськості; 

      Термін виконання: постійно 
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 4.3 здійснення постійного інформування ЗМІ про інформаційні заходи 

Державного архіву. 
 

Термін виконання: постійно 
 

5. Питання про стан роботи Державного архіву із ЗМІ розглянути на 

засіданні колегії Державного архіву у IV кварталі 2016 року. 

 

      Термін виконання: жовтень 2016 року 

 

 

 

Голова колегії, 

заступник директора архіву               Є.О. Кущ 

 

 


