
 

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 

 

28.10.2016     Харків         № 5/3 

 

Про стан роботи із засобами масової інформації  

у Державному архіві Харківської області  

та архівних відділах районних державних  

адміністрацій і міських рад міст 

обласного значення Харківської області  

 

 

Заслухавши та обговоривши доповіді начальника відділу інформації та 

використання документів Державного архіву Харківської області (далі – 

Державний архів) Ельксніт М.І. та начальника відділу організації та 

координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву 

Гнезділо О.С. про стан роботи із засобами масової інформації у Державному 

архіві та архівних відділах районних державних адміністрацій і міських рад 

міст обласного значення (далі – райдержадміністрацій та міськрад) Харківської 

області, колегія відзначає, що упродовж січня-жовтня поточного року у 

Державному архіві та архівних відділах райдержадміністрацій та міськрад 

проводилася відповідна робота щодо висвітлення заходів, що відбуваються в 

архіві та архівних відділах області і популяризації документів, що вони 

зберігають. Так, у Державному архіві тематика радіопередач була присвячена 

ювілейним датам, подіям воєнного періоду (1941-1945 рр.) на Харківщині. 

За звітний період Державний архів взяв участь у 3-ти радіопередачах, 

2 телепередачах, підготував 4 статті для оприлюднення на шпальтах місцевих 

періодичних видань. 

Досить широко висвітлювалася виставкова діяльність Державного архіву.  

У січні 2016 року головний спеціаліст відділу інформації та використання 

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

телеканалу «News one», ТРК «Сімон», телевізійної служби «Новин» «Вісті», 

Українському інформаційному агентству «Укрінформ» та представникам прес-

служби Харківської міської ради стосовно матеріалів, представлених на 

виставці «До Міжнародного Дня вшанування пам’яті жертв Голокосту», яка 

відкрилася цього дня у приміщенні архіву. 

У газеті «Вечерний Харьков» № 51 від 07 травня 2016 року опубліковано 

статтю «Харьковчане смогут снова пережить ту войну», яка була підготовлена 

журналістом по матеріалам інтерв’ю з Плисак В.А. стосовно документів, 

представлених на виставці «Велич подвигу народного» (до Дня Перемоги). 

У газеті «Вечерний Харьков» № 78 від 06 липня 2016 року опубліковано 

статтю головного спеціаліста відділу інформації та використання документів 

Сафонової О.В. «Документы о выдающихся харьковчанах хранятся в архиве».  
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За звітний період співробітниками відділу інформації та використання 

документів Державного архіву також підготовлено і направлено до редакцій 

місцевих газет «Слобідський край» та «Вечерний Харков» статті головного 

спеціаліста зазначеного відділу Сафонової О.В. «Гортаючи сторінки 

старовинного альбому», та головного спеціаліста того ж відділу Плисак В.А. 

«Діяльність Барвінківського партизанського загону» (До Дня партизанської 

слави). 

Інформування засобів масових інформацій (далі − ЗМІ) про заходи 

Державного архіву, що потребують висвітлення, здійснюється за допомогою 

опублікування інформації на сайті Державного архіву, інформування 

Управління у справах преси та інформації Харківської обласної державної 

адміністрації про заходи, проведення яких планується в Державному архіві, 

особистих контактів. 

З метою вивчення громадської думки та оперативного реагування на 

пропозиції та зауваження щодо діяльності Державного архіву постійно 

здійснюється цілеспрямований моніторинг електронних та друкованих ЗМІ. 

Працівники відділу інформації та використання документів Державного 

архіву також активно готували статті та інформації для видання «Харківський 

архівіст». 

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. 

Державний архів, як і раніше, співпрацює із комунальним підприємством 

«Слобідський край» та газетою «Харьковские известия», продовжує активне 

співробітництво з кореспондентом обласного радіо В. Кульчицькою У 

подальшому необхідно проводити роботу з налагодження контактів з 

редакціями інших газет та журналістами теле-радіокомпаній. 

Також треба відмітити, що досягнення ефективної співпраці зі ЗМІ 

можливе лише за злагодженої співпраці усіх відділів Державного архіву, а не 

тільки співробітників відділу інформації та використання документів 

Державного архіву, на яких покладено виконання цієї роботи.  

Державний архів постійно вживає заходів щодо забезпечення відкритого 

та прозорого інформування громадськості про діяльність архіву, склад та зміст 

документів, що зберігаються в його фондах.  

Допомогу у розміщенні публікацій співробітників Державного архіву у 

сфері архівної справи запропонували представники установ та громадських 

організацій − члени колегії Державного архіву, які наголосили на можливості 

розміщувати матеріали на інтернет-ресурсах своїх установ та організацій. 

Зокрема, на веб-сайті громадської організації «Інститут соціально-політичних 

ініціатив», на веб-ресурсі «Краєзнавство» Харківської державної наукової 

бібліотеки ім. В.Г. Короленка, на веб-сайтах кафедри історіографії, 

джерелознавства та археології історичного факультету Харківського 

національного університету ім. В.Н. Каразіна та Центру краєзнавства ім. 

академіка П.Т. Тронька Харківського національного університету ім. В.Н. 
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Каразіна. Крім того, перший заступник голови, Громадської ради при обласній 

державній адміністрації, представник громадської організації «Інститут 

соціально-політичних ініціатив» Гончарова Н.В., запропонувала розміщувати 

статті архівістів на шпальтах щомісячного видання «City.ua», ініціатором 

створення якого вона є.  

Упродовж поточного року архівними відділами районних державних 

адміністрацій та архівними відділами міських рад міст обласного значення 

Харківської області (далі — архівні відділи райдержадміністрацій та міськрад) 

на виконання Плану розвитку архівної справи Харківської області на 2016 рік 

проводилася робота щодо висвітлення заходів, що відбувалися в архівних 

установах, та популяризація документів, що у них зберігаються. Тематика 

радіопередач була присвячена ювілейним датам, подіям воєнного періоду 

(1941-1945 рр.) на Харківщині. 

У звітний період 11 архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад 

області підготували та відкрили 21 виставку архівних документів. Тематика їх 

стосувалася здебільшого воєнних подій на Харківщині і присвячена ювілейним 

та іншим пам’ятним датам. Зокрема: «Пам’ять про загиблих житиме у віках» 

(до 71-ї річниці визволення від німецько-фашистських загарбників), 

«Чорнобиль – наш біль», «Чорнобильська катастрофа: вчора, сьогодні, завтра» 

(до 30-річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС), «Кегичівщина в роки 

війни. Документи свідчать», «Ми пам’ятаємо, ніколи не забудемо» (до Дня 

пам’яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом) та ін. 

Проаналізувавши стан проведеної архівними відділами роботи з даного 

напряму у звітний період, доводиться констатувати, що із запланованих на рік 

52 виставок виконано поки що тільки 21. Найбільше виставок підготували 

архівні відділи Кегичівської райдержадміністрації (4), Балаклійської, 

Вовчанської, Сахновщинської, Чугуївської та Харківської РДА – по дві. Річний 

план вже виконано архівними відділами Балаклійської, Валківської, 

Великобурлуцької, Золочівської, Кегичівської, Краснокутської, 

Сахновщинської райдержадміністрацій та Ізюмської міськради. Архівними 

відділами Вовчанської та Харківської райдержадміністрацій річний план 

перевиконано. Цими архівними відділами виконання даного напрямку роботи 

заплановано на IV квартал поточного року. 

Не проводили виставки архівні відділи Барвінківської, Близнюківської, 

Богодухівської, Дворічанської, Дергачівської, Зачепилівської, Зміївської, 

Ізюмської, Коломацької, Красноградської, Куп’янської, Лозівської, 

Нововодолазької, Первомайської, Печенізької, Шевченківської 

райдержадміністрацій та Куп’янської, Лозівської, Чугуївської міськрад. Цими 

архівними відділами виконання даного напрямку роботи заплановано на 

IV квартал поточного року. 

Із запланованих на 2016 рік 4 радіопередач поки що проведено 1: 

начальник архівного відділу Балаклійської райдержадміністрації Кунденко Н.І. 

із двох запланованих передач одну вже провела. Вона виступила по місцевому 

радіо, де розповіла про роботу архівного відділу. 



4 

Запланували, але ще не виступили на радіо працівники архівних відділів 

Дворічанської, Шевченківської райдержадміністрацій та Ізюмської, Харківської 

міськрад. 

Із запланованих на 2016 рік 40 публікацій у ЗМІ (у місцевих газетах та на 

сайтах) на цей час архівними відділами виконана тільки половина – 20 (19 – 

архівними відділами райдержадміністрацій та 1 – архівними відділами 

міськрад). Тематика публікацій була наступною: «Зберігаючи минуле, 

прокладає шлях в майбутнє», «Порядок знищення документів із закінченим 

терміном зберігання», «До 71-шої річниці Перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні», «Спогади про буремні роки», «Архів: задовольняємо інтереси 

громадян» та ін. 

Повністю виконано річний план підготовки публікацій у ЗМІ архівними 

відділами Борівської, Великобурлуцької, Дворічанської, Дергачівської, 

Золочівської, Ізюмської, Лозівської, Первомайської райдержадміністрацій та 

Куп’янської міськради. Значно перевиконано цю роботу архівними відділами 

Кегичівської (заплановано до публікації 1 статтю, підготовлено 4) та 

Красноградської (за планом – 1, фактично – 3) райдержадміністрацій.  

У той же час, ще не проводили таку роботу архівні відділи Барвінківської, 

Близнюківської, Богодухівської, Валківської, Вовчанської, Зачепилівської, 

Зміївської, Коломацької, Краснокутської, Куп’янської, Нововодолазької, 

Харківської, Чугуївської Шевченківської райдержадміністрацій та Ізюмської, 

Лозівської, Люботинської, Харківської, Чугуївської міськрад. 

Цей вид роботи вказаними архівними установами заплановано до 

виконання на VI квартал 2016 року. Публікації у ЗМІ здебільшого будуть 

присвячені Дню працівників архівних установ України. 

Як позитивний приклад слід відмітити, що у звітний період архівними 

відділами Великобурлуцької, Кегичівської, Красноградської та Сахновщинської 

райдержадміністрацій надано статті для розміщення на веб-сайті Державного 

архіву, які опубліковано у рубриці «Архів у ЗМІ». Крім того, 7 архівних 

відділів (Барвінківської, Валківської, Кегичівської, Красноградської, 

Сахновщинської, Харківської та Чугуївської райдержадміністрацій) надали 

інформацію для розміщення на сайті Державного архіву у рубриці «Новини». 

Підводячи підсумки слід констатувати, що робота Державного архіву та 

архівних відділів Харківської області проводиться на належному рівні. Проте, 

ураховуючи, що до кінця поточного року залишилось два місяці, архівним 

відділам, які цю роботу ще не провели, є необхідним забезпечити виконання 

усіх внесених до Плану розвитку архівної справи Харківської області на 2016 

рік показників щодо співпраці зі ЗМІ та виставкової діяльності у повному 

обсязі.  

 

Враховуючи викладене вище, колегія вважає за необхідне: 

 

1. Роботу Державного архіву та архівних відділів райдержадміністрацій 

та міськрад області із ЗМІ у поточному році вважати як таку, що проводиться 

на належному рівні. 
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2. Керівникам структурних підрозділів Державного архіву, працівники 

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

активізувати роботу з виявлення оригінальних за змістом документів для їх 

оприлюднення шляхом підготовки статей, окремих інформацій.  

 

      Термін виконання: постійно  

 

3. Начальнику відділу інформації та використання документів  

Державного архіву (Ельксніт М.І.) забезпечити: 

3.1. Організацію роботи щодо підготовки архівної інформації для 

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

 

Термін виконання: постійно 

 

3.2. Здійснення постійного інформування ЗМІ про інформаційні заходи 

Державного архіву. 

Термін виконання: постійно 

 

3.3. Розпочати роботу з Центром краєзнавства ім. академіка П.Т. Тронька 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (Вовк О.І.), 

громадською організацією «Інститут соціально-політичних ініціатив» 

(Гончарова Н.В.), Харківською державною науковою бібліотекою ім. В.Г. 

Короленка (Полянська Н.І.) та історичним факультетом Харківського 

національного університету ім. В.Н. Каразіна (Посохов С.І.) щодо публікацій 

статей співробітників Державного архіву на сторінках веб-сайтів зазначених 

установ та у журналі «City.ua». 

 

      Термін виконання: постійно 

 

4. Керівникам архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад 

Харківської області забезпечити виконання у повному обсязі показників щодо 

співпраці зі ЗМІ та виставкової діяльності за Планом розвитку архівної справи 

на 2016 рік. 

 

Термін виконання: до кінця 2016 року 

 

5. Питання про стан роботи із ЗМІ у Державного архіву та архівних 

відділах райдержадміністрацій та міськрад області розглянути на засіданні 

колегії Державного архіву у IV кварталі 2017 року. 

 

      Термін виконання: жовтень 2017 року 

 

 

Голова колегії, 

заступник директора архіву               Є.О. Кущ 


