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РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

 

30.11.2018            Харків           № 4/3 

Про стан роботи із засобами масової інформації у Державному архіві 

Харківської області та архівних відділах районних державних 

адміністрацій і міських рад міст обласного значення, про роботу веб-сайту 

Державного архіву Харківської області та ведення його сторінок у 

соціальних мережах 

 

 

 

 

 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь начальника відділу інформації, 

використання документів та документального забезпечення Державного архіву 

Харківської області (далі – Державний архів) Ельксніт М., начальника відділу 

організації та координації архівної справи, обліку та довідкового апарату 

Державного архіву Гнезділо О. та головного спеціаліста відділу організації та 

координації архівної справи, обліку та довідкового апарату, секретаря колегії 

Коптєвої О. колегія відзначає, що упродовж січня-жовтня поточного року у 

Державному архіві Харківської області (далі − Державний архів), архівних 

відділах районних державних адміністрацій та архівних відділах міських рад 

міст обласного значення (далі – архівні відділи райдержадміністрацій та архівні 

відділи міськрад області) проводилася робота щодо висвітлення заходів, що 

відбуваються в Державному архіві, архівних відділах області та популяризації 

документів, які у них зберігаються.  

У лютому 2018 року до Державного архіву звернулася кореспондент 

Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» 

Лігостаєва С. стосовно архівних документів про будівництво Будинку 

Державної промисловості  (далі – Держпром) у місті Харкові. Головний 

спеціаліст відділу інформації, використання документів та документального 

забезпечення Сафонова О. надала їй інтерв’ю про будівництво цієї видатної 

пам’ятки архітектури в стилі конструктивізму, першого радянського 

хмарочосу – будинку Держпрому. Надані матеріали були використані при 

підготовці журналістом статті «Харьковский Госпром, который мы не знаем» 

(«Укрінформ», 11.04.2018 року (по материалам госархива). 

07 листопада поточного року головний спеціаліст вищевказаного відділу 

Плисак В. надала інтерв’ю кореспонденту Українського національного 

інформаційного агентства «Укрінформ» Лігостаєвій С. стосовно архівних 

документів про Голодомор 1932 − 1933 років на Харківщині. В обох випадках 

відповідна інформація була розміщена на сторінках інтернет-видання 

«Укрінформ». 

07 та 08 листопада 2018 року сюжет «Родинний кат», в якому були          

використані архівні документи Державного архіву, вийшов в ефір у              

телепередачі «Новини» телеканалу «1+1». 



 

 

14 та 16 листопада головним спеціалістом відділу Плисак В. надані    

інтерв’ю кореспонденту Національної суспільної телерадіокомпанії України 

UA: Харків про архівні документи періоду Голодомору на Україні, а саме –  

спогади мешканців Харківської області. 

24 листопада вийшли в ефір Національної суспільної телерадіокомпанії 

України UA: Харків сюжети про Голодомор 1932 − 1933 років на Харківщині з 

використанням архівних матеріалів: о 09.00 в телепередачі «Ранок» та о 17.00 у 

вечірніх «Новинах». 

Працівники відділу також активно готували статті та інформації для 

«Харківського архівіста», підготовлено 2 статті, які будуть надруковані у 

щорічному виданні за 2018 рік. 

Інформування засобів масової інформації (далі – ЗМІ) про заходи 

Державного архіву, що потребують висвітлення, як і раніше, здійснюється за 

допомогою опублікування інформації на веб-сайті Державного архіву, 

інформування Департаменту масових комунікацій Харківської обласної 

державної адміністрації про заходи, проведення яких планується у 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 засобів 

масової інформації.  

Державний архів щотижнево, щомісячно та щоквартально надсилає до 

Державної архівної служби України пропозиції щодо проведення заходів 

суспільно-громадського значення за участі представників ЗМІ та звітує про 

проведені заходи. 

Державний архів постійно вживає заходів щодо забезпечення відкритого та 

прозорого інформування громадськості про діяльність Державного архіву, 

склад та зміст документів, що зберігаються в його фондах.  

У цілому робота зі ЗМІ у 2018 році, як і раніше, проводилася на 

достатньому рівні. 

Упродовж січня − листопада поточного року, на виконання Плану 

розвитку архівної справи Харківської області на 2018 рік, архівними відділами 

райдержадміністрацій та архівними відділами міськрад області проводилася 

робота щодо висвітлення заходів, що відбувалися в архівних установах, та 

популяризації документів, що у них зберігаються. Тематика радіо- і 

телепередач була присвячена ювілейним датам, подіям періоду радянсько-

нацистської війни (1941 − 1945 рр.) на Харківщині та діяльності архівних 

відділів. 

У звітний період 19 архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад 

області підготували та відкрили 20 виставок архівних документів. Тематика їх 

стосувалася здебільшого воєнних подій на Харківщині і присвячена ювілейним 

та іншим пам’ятним датам. Зокрема: «Збережемо пам'ять про подвиг», «Ще 

довго пам’яттю болітиме війна» (до 73-ї річниці визволення від німецько-

нацистських загарбників), «Коломацькому району – 25 років», до дня 



 

 

народження Тараса Шевченка, «75 років визволення Шевченківського району» 

та ін. 

Найбільше виставок (по дві виставки) підготували архівні відділи 

райдержадміністрацій: Кегичівської, Краснокутської, Лозівської та Чугуївської.  

У той же час поки що не проводили виставки архівні відділи Борівської, 

Вовчанської, Дергачівської, Зміївської, Ізюмської, Куп’янської, Печенізької, 

Сахновщинської райдержадміністрацій та Куп’янської, Лозівської, 

Люботинської та Харківської міськрад області. 

Із запланованих на 2018 рік 40 публікацій у ЗМІ (у місцевих газетах та на 

сайтах) на цей час архівними відділами райдержадміністрацій та міськрад 

області виконано вже 35 (33 – архівними відділами райдержадміністрацій та 2 – 

архівними відділами міськрад області). Зокрема: «Перегортаючи пожовклі 

сторінки архівних документів», «Історія існування Коломацького району 

Харківської області», «Архіви – установи пам’яті», «Де зберігається минуле 

нашого краю», «Цей день в історії району» та ін.  

Повністю виконано річний план підготовки публікацій у ЗМІ архівними 

відділами Балаклійської, Борівської, Великобурлуцької, Печенізької, 

Чугуївської райдержадміністрацій, Ізюмської та Куп’янської міськрад області. 

Значно перевиконано цю роботу архівними відділами Краснокутської 

(заплановано до публікації 1 статтю, підготовлено 11, з 2018 року у місцевій 

газеті «Промінь» започатковано рубрику «Цей день в історії району», яку 

постійно поповнюють працівники відділу), Красноградської (за планом – 1, 

фактично – 3), Нововодолазької (за планом – 1, фактично – 2), Сахновщинської 

(за планом – 3, фактично – 4), Харківської (за планом – 1, фактично – 2) 

райдержадміністрацій.  

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

Близнюківської, Богодухівської, Валківської, Вовчанської, Дергачівської, 

Зачепилівської, Золочівської, Ізюмської, Кегичівської, Куп’янської, Лозівської, 

Первомайської райдержадміністрацій та Лозівської, Харківської та Чугуївської 

міськрад області. 

Із запланованих на 2018 рік 2 радіопередач проведено 1 (начальник 

Архівного відділу Балаклійської райдержадміністрації виступила по місцевому 

радіо, де розповіла про роботу архівного відділу). 

Як позитивний приклад слід відмітити, що у звітний період архівними 

відділами Балаклійської, Великобурлуцької, Кегичівської, Коломацької (2 

статті) та Красноградської (2 статті) райдержадміністрацій надано для 

публікації на веб-сайті Державного архіву у рубриці «Архів у ЗМІ» 7 статей, а 

саме: 

 – Л. Дубінка «Архівні документи розповідають…» // Веб-сайт Державного 

архіву Харківської області. – Березень 2017 року; 

– Г. Олійник «Не згасне вогонь пам’яті» // Вісті Балаклійщини. – 05 травня 

2017 року; 

– А. Чемакін «Задовольнити інформацією відвідувача»// Вісник 

Великобурлучини. – 18 червня 2017; 

– З.  Ялова «До свята – із здобутками» // Наш край. – 23 грудня 2017 року; 



 

 

– Т. Вербицька «Архіви-установи пам’яті» // Веб-сайт Красноградської 

РДА. – 11 січня 2018 року; 

– Т. Вербицька «Де зберігається минуле нашого краю»//Вісті             

Красноградщини. − 23 лютого 2018 року. −№ 8; 

– Л. Дубінка «З історії Коломацького району Харківської області» // Веб-

сайт Державного архіву Харківської області. 

Слід констатувати, що робота архівних відділів області зі ЗМІ та з 

підготовки виставок проводиться на задовільному рівні. Проте, ураховуючи, що 

до кінця року залишилось вже небагато часу, архівним відділам, які цю роботу 

ще не провели, є необхідним забезпечити виконання усіх внесених до Плану 

розвитку архівної справи Харківської області на 2018 рік показників щодо 

співпраці із засобами масової інформації та виставкової діяльності у повному 

обсязі.  

Веб-сайт Державного архіву зареєстровано на власному домені                

Харківської обласної державної адміністрації kh.gov.ua та знаходиться за 

електронною адресою www.archives.kh.gov.ua. Юридична адреса: 61003,          

м. Харків, пр. Московський, 7, e-mail: archive_kh@arch.gov.ua. 

Послуги хостингу надає «ФОП Резнікова С.Ю.»; інформація, яка            

розміщується на веб-сайті Державного архіву, зберігається на серверах хостинг 

провайдера, дата–центри якого фактично знаходяться на території України 

(м. Харків, вул. Космічна, 26) та належать компанії «ІТЛ Інтернет сервіс», яка є 

дочірнім підприємством, як агент з продажу послуг ТОВ «ІТЛ», яку внесено до 

Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, затвердженого Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та         

інформатизації. 

Крім того, компанією «ФОП Резнікова С.Ю.» забезпечується захист 

інформації на веб-сайті Державного архіву, оновлюється серверне програмне 

забезпечення, всі «зайві» мережеві порти закриті. Постійно проводиться аналіз 

архітектурної діючої системи в частині наявності «вузьких місць». Розроблена і 

відпрацьована схема оповіщення та основні дії адміністраторів безпеки 

установи на випадок успішних атак типу DoS, DDoS. Забезпечено ведення лог-

файлів критичних мережевих служб. Постійно перевіряється наявність             

резервних копій основних систем, щоденно проводиться резервне копіювання, 

копії зберігаються за останні 5 днів, 2 копії тижневих архівів, 1 копія - місячна. 

Перевіряється стійкість паролів критичних систем. 

Веб-сайт Державного архіву працює у режимі 24 години/7 днів на тиждень, 

розташований на платформі WordPress 4.8.7 (яка кожного року оновлюється), 

що дозволяє використовувати нову технологію «глубиного вебу» для розуміння 

текстових, аудіовізуальних документів, де відсутні гіперпосилання.  

Веб-сайт Державного архіву працює згідно з Регламентом функціонування 

офіційного веб-сайту Державного архіву в мережі Інтернет та розподілом 

обов’язків за веденням його розділів, затвердженим наказом директора 

Державного архіву від 08.05.2013 № 34. 

Упродовж 2017 − 2018 років не було змін щодо дизайну (редизайну) веб-

сайту Державного архіву. Але зміни відбулися у технічних параметрах − 



 

 

збільшився ліміт для завантаження файлів на сайт з 15 Мб до 150 Мб, що надає 

можливість завантажувати оцифровані описи справ постійного зберігання без 

втрати якості фотознімків для рубрики «Електронний архів». Наприкінці 

2017 року для зручності розміщення на веб-сайті аудіоновин у форматі 

mp3/amr, було встановлено новий плагін. Крім того, за звітній період розміщені 

банери для зручного переходу на веб-сайти державних органів влади, зокрема: 

на офіційний веб-портал Національного агентства з питань запобігання 

корупції, сайт «Україна – НАТО», також розміщені банери веб-сайтів 

«Всеукраїнського тижня права» та «Безпека та довіра». 

Інтерфейс головної сторінки веб-сайту Державного архіву складається з 

верхнього горизонтального та лівого вертикального меню. Інформація на сайті 

подається користувачам безоплатно, вона зосереджена в 31 розділі, навігація 

між якими можлива з будь-якої веб-сторінки, та 24 підрозділах.  

Всі рубрики, які представлені на веб-сайті Державного архіву, розміщені 

згідно з інтересами цільових груп. Найактуальніша інформація (новини та 

анонси) розміщена для зручності користувачів на головній сторінці веб-сайту. 

Крім того, на цій сторінці розміщено панель для слабозорих, з можливістю 

обрання розміру шрифтів та кольорів сайту, а також є посилання на сторінки 

Державного архіву у соціальних мережах. 

Також всі відвідувачі з вадами слуху мають можливість користуватися 

субтитрами. Відеоматеріали, які розміщуються на веб-сайті у рубриці «Архів у 

ЗМІ», спочатку завантажуються на відеохостинг YouTube, на якому Державний 

архів має свій канал. На зазначеному відеохостингу є можливість 

користуватися субтитрами, які перекладено на 54 мови. Крім того, для людей з 

вадами слуху передбачено озвучування анонсів та новин. 

На веб-сайті Державного архіву є можливість навігації по ньому з 

відключеною функцією відображення графічних елементів сторінок. 

Для більшої комунікації з громадськістю продовжує працювати спеціальна 

вкладка для відгуків та пропозицій, за допомогою якої відвідувачі сайту можуть 

залишати свої відгуки та пропозиції щодо роботи веб-сайту Державного архіву. 

Веб-сайт Державного архіву постійно оновлюється, що забезпечує доступ 

до публічної інформації для всіх представників громадськості. Надання 

інформаційних та інших послуг здійснюється відповідно до чинного 

законодавства та відповідних нормативно-правових актів − це важливий 

чинник, який впливає на кількість відвідувачів та їх лояльність, індексацію 

сайту і позицію у видачі пошукових систем.  

Зважаючи на цільову аудиторію відвідувачів з різних країн світу, на веб-

сайті Державного архіву передбачено 3 мовні версії: українська, російська та 

англійська. Мовні версії відрізняються за контентом. 

У конструкції веб-сайту Державного архіву передбачена дата розміщення 

інформації на сайті, яка відображається у всіх рубриках та підрубриках. Частота 

оновлення інформації у постійних рубриках − постійно по мірі надходження 

інформації від структурних підрозділів Державного архіву та архівних відділів 

Харківської області, у середньому 3 − 4 рази на тиждень. 



 

 

Для всіх інших рубрик/підрубрик частота їх оновлення проводиться у разі 

зміни інформації, протягом 3 робочих днів. У середньому рубрики веб-сайту 

поповнюються 2-3 рази на тиждень. Є рубрики/підрубрики, які поповнюються 

раз у рік, серед них: «Склад та характеристика фондів», «Науково-довідковий 

апарат», «Науково-довідкова бібліотека», «Доступ до публічної інформації», 

«Плани».  

Важливим для користувачів є можливість ознайомитись з документами 

через електронні путівники, у рубриці «Публікації на сайті» розміщені 

електроні версії путівників Державного архіву, які доступні для завантаження у 

безкоштовній програмі WinDjView.  

На веб-сайті Державного архіву файли для завантаження представлені у   

4-х форматах: PDF, XLS, DOC та DJVU, всі формати спеціально зазначені із  

визначенням їх розміру. 

Для всіх віртуальних відвідувачів є можливість користуватися         

контекстним та розширеним пошуком по всім представленим на веб-сайті 

рубрикам.  

Найбільш гострою та актуальною для всіх місцевих державних архівних 

установ залишається питання відсутності Комплексної системи захисту 

інформації (далі − КСЗІ), яка спрямована на забезпечення захисту інформації 

від розголошення, витоку і несанкціонованого доступу. Відповідно до Закону 

України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» 

(із змінами): інформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим 

доступом повинна бути захищена шляхом побудови КСЗІ, з отриманням    

«Атестата відповідності», який видається Державною службою спеціального 

зв’язку та захисту інформації України. Відсутність КСЗІ унеможливлює  

опублікування архівних документів без належного захисту, що перешкоджає 

нормальному функціонуванню веб-сайту, загалом рубрик «Документальні     

виставки он-лайн» та «Розсекречення архівних документів». Побудова систем 

КСЗІ потребує значних фінансових витрат, яких на жаль, Державний архів не 

має. 

Залишається відкритим питання запровадження автоматизованих систем з 

функцією пошуку та можливістю отримання on-line послуг та сервісів для 

відвідувачів. На жаль, на сьогодні серед основних факторів, що 

унеможливлюють такі нововведення є: відсутність фінансування, належного 

системного та програмного забезпечення та відсутність фахових спеціалістів у 

Державному архіві. 

Між тим не припинялася робота щодо поповнення сайту новою 

інформацією по різним напрямках діяльності архіву, обсяг інформації на сайті 

значно збільшився та становить у 2018 році – 18,67 ГБ, у 2017 році − 7,33 ГБ. 

Базову й оперативну інформацію для громадян розміщено, насамперед, на 

вхідній сторінці сайту в наступних рубриках: «Головна сторінка», «Новини», 

«Анонси», «Контакти», «Нормативна база», «Звернення громадян», «Доступ до 

публічної інформації» та «Електронний архів». 

Постійно оновлюються рубрики «Новини» та «Анонси», де висвітлюються 

найважливіші заходи суспільно-громадського значення, що організовуються у 



 

 

Державному архіві та архівними установами області, серед яких слід відмітити 

архівні відділи Чугуївської, Балаклійської, Валківської, Коломацької та 

Великобурлуцької районних державних адміністрацій. Частота оновлення 

рубрик 1-2 рази на тиждень. У зазначених рубриках є можливість користувачам 

поділитися новиною (зробити репост) на свої соціальні сторінки в мережі 

Інтернет.  

Упродовж 2017 – 2018 років на сайті Державного архіву, згідно з наказом 

Державної архівної служби України від 05.09.2017 № 63 «Про відзначення   

100-річчя від дня створення системи архівних установ України», створено нову 

постійно діючу рубрику «100 років системі архівних установ України». У 

зазначеній рубриці розміщено інформацію про проведення Державним архівом 

заходів з нагоди 100-річчя від дня створення архівних установ України. Крім 

того, на виконання листа Укрдержархіву від 31.10.2018 № 03.3/4834 про 

взаємодію державних архівних установ із засобами масової інформації та 

інститутами громадянського суспільства, на веб-сайті Державного архіву 

рубрику «Архів у ЗМІ» було перейменовано у «Прес-центр», у якій розміщено 

3 підрубрики: «Архів у ЗМІ», «Архів на радіо і телебаченні» та «Прес-релізи».  

Згідно з рекомендаціями Державної архівної служби України, зазначеними 

у листах від 25.10.2017 № 04/3811 «Про планування роботи державних архівних 

установ на 2018 р. та звітності за 2017 р.» та від 09.08.2018 р. № 01.4/3642 «Про 

оцифрування документів НАФ та довідкового апарату», одним із пріоритетних 

напрямів у роботі архівних установ України на 2018 рік є здійснення заходів 

для розширення доступу до архівних документів, створення для цього 

необхідного загальнодоступного довідкового апарату та відповідно до наявних 

технічних можливостей забезпечення умов для віддаленого доступу до 

довідкового апарату і документів НАФ. З цією метою на веб-сайті Державного 

архіву була створена рубрика «Електронний архів». 

Упродовж 2017 – 2018 років у ній розміщуються електронні описи 

постійного зберігання до 1917 року та радянського періоду. Протягом 

2018 року до зазначеної рубрики було завантажено 235 файлів, у минулому році 

74. Станом на 30 листопада 2018 року у вищезазначену рубрику завантажені 

оцифровані описи справ постійного зберігання дорадянського періоду (303 

файли, 95 фондів) та описи справ радянського періоду (6 файлів, 1 фонд). Всі 

представлені описи доступні для завантаження у форматі PDF. Робота з цього 

напряму буде тривати у наступному році.  

На веб-сайті Державного архіву постійно оновлювались рубрики та 

підрубрики «Нормативна база», «Доступ до публічної інформації», «Дорадчі 

органи», «Плани» та «Звіти», «Архівні установи РДА» «Архівні відділи міських 

рад області», «Трудові архіви» та «Приватні архіви». 
Протягом звітного року у рубриці «Контакти» оновлені контактні дані 

Державного архіву. Розмішені Google карти (замість Яндекс карт) для          

полегшення пошуку адреси архіву. Також у звітний період у рубриці розміщені 

посилання на сторінки Державного архіву у соціальних мережах Twitter та 

Facebook, контакті дані web майстру компанії-розробника веб-сайту   

Державного архіву. У поточному році обсяг інформації у представленій   



 

 

рубриці збільшився на 20%. Частота оновлення інформації у рубриці − у разі 

зміни інформації, протягом 3 робочих днів.  

Протягом 2017 – 2018 років поповнювалася підрубрика «Архіви у ЗМІ», за 

звітний період опубліковано 7 статей за матеріалами інтерв’ю, наданих 

співробітниками Державного архіву представникам засобів масової інформації. 

За звітний період обсяг інформації у представленій підрубриці збільшився 

на 50% у порівнянні з минулим роком. Частота оновлення інформації у 

рубриці − у разі зміни інформації, протягом 3 робочих днів. 

З початку 2017 року до кінця листопада 2018 року у рубриці 

«Документальні виставки on-line» опубліковано 9 виставок on-line, 2 з них – 

позапланові, та оприлюднено 392 документа, з них у 2017 році – 237 та у 

2018 році – 115 документів. Загалом на веб-сайті Державного архіву розмішено 

33 on-line виставки, оприлюднено 1454 документа. 

На веб-сайті за звітний період уповільнення динаміки зростання рівня 

інформаційної відкритості Державного архіву не було. 

Взаємодія з громадськістю продовжує здійснюватися за допомогою 

рубрики «Інтернет-приймальня» та в соціальних мережах Twitter та Facebook.  

Керівництвом Укрдержархіву та Харківської обласної державної 

адміністрації активно приділяється увага наявності власних сторінок в 

соціальних мережах державних архівів України та проводиться їх моніторинг. 

Державний архів має свої власні сторінки у соціальних мережах Twitter та  

Facebook як організація. На Facebook у Державному архіві працює група 

(https://www.facebook.com/groups/1431067783588515/?ref=bookmarks) та 

Сторінка (https://www.facebook.com/archivkharkiv/), де публікуються новини та 

анонси пов’язані з подіями, що відбуваються в Державному архіві. 

У період 2017 – 2018 років активно продовжувалася робота з моніторингу 

параметрів процесу та аналізу діяльності веб-сайту Державного архіву. Кожен 

звіт складається з тимчасового фільтра, інтерактивного Flash-графіка і таблиці з 

даними та формується з кількості відвідувачів сайту у день, географії (місце 

знаходження кожного відвідувача), та TOP – 100 (найпопулярніші сторінки 

сайту).  

Ці дані показують ступінь зацікавленості аудиторії веб-сайтом Державного 

архіву. За 2017 рік показники відвідувачів сайту зросли, так, з 01 січня по 

31 грудня 2017 року кореневу сторінку веб-сайту відвідало 26619 віртуальних 

користувачів. Це на 2374 користувача більше, ніж у попередньому році (дані 

статистики відвідувань з 01 січня по 31 грудня 2016 року). З 01 січня по 

20 листопада 2018 року кореневу сторінку веб-сайту вже відвідало 26563 

віртуальних користувача. У середньому за добу це становить 72 відвідування, у 

2016 році 66 відвідувань, у 2015 році – 60.  

Цільовою аудиторією веб-сайту Державного архіву є громадяни України 

(70% усіх відвідувачів порталу) та інших країн світу (понад 70 країн світу), які 

бажають ознайомитися з архівними документами та роботою Державного 

архіву. 

Найчастішими зарубіжними гостями веб-сайту Державного архіву є 

громадяни Росії, США, Франції, Німеччини, Румунії, Ізраїлю, Великобританії, 



 

 

Канади, Норвегії, Австралії, та з інших країн світу. За звітній період веб-сайт 

Державного архіву вперше відвідали користувачі з Сент-Вінсенту і Гренадіни 

та Кайманових островів. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що на веб-сайті за звітний період 

уповільнення динаміки зростання рівня інформаційної відкритості Державного 

архіву не було. Навпаки, веб-сайт Державного архіву протягом 2017 – 

2018 років став більш відкритим для віртуальних відвідувачів, завдяки 

публікації оцифрованих описів справ постійного зберігання.  

Але невирішеним питанням залишається відсутність у Державному архіві 

КСЗІ, впровадження на веб-сайті on-line послуг та використання 

автоматизованих систем з функцією пошуку. 

 

Враховуючи викладене вище, колегія вирішує: 

 

1. Інформацію про стан роботи із засобами масової інформації у 

Державному архіві Харківської області та архівних відділах 

райдержадміністрацій і міськрад області, про роботу веб-сайту Державного 

архіву та ведення його сторінок у соціальних мережах за звітній період вважати 

як таку, що проводиться на належному рівні. 
 

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, використання документів та 

документального забезпечення Державного архіву (Ельксніт М.) 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 

 

4. Керівникам архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад області 

забезпечити виконання у повному обсязі показників щодо співпраці із засобами 

масової інформації та виставкової діяльності Плану розвитку архівної справи на 

2018 рік.  

 

Термін виконання: до кінця 

2018 року 



 

 

5. Керівництву Державного архіву: 

5.1. Вжити заходів із запровадження на веб-сайті Державного архіву 

автоматизованих систем з функцією пошуку та можливістю отримання on-line 

послуг та сервісів для відвідувачів (за умови фінансування).  

 

Термін виконання: протягом року 

 

5.2. За умови достатнього фінансування впровадити комплексну систему 

захисту інформації веб-сайту Державного архіву. 

 

Термін виконання: протягом року 

 

6. Керівникам структурних підрозділів Державного архіву:  

6.1. У межах компетенції забезпечити здійснення постійного моніторингу 

інформації, розміщеної на веб-сайті Державного архіву. 

 

 Термін виконання: протягом року 

 

6.2. Продовжити надавати до відділу організації та координації архівної 

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву електронних версій 

планів та звітів з організаційної роботи Державного архіву та планів роботи зі 

засобами масової інформації та громадськістю. 

 

 Термін виконання: протягом року 

 

7. Керівникам архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад області 

своєчасно надавати відділу організації та координації архівної справи, обліку та 

довідкового апарату Державного архіву в електронному вигляді інформації про 

участь у важливих заходах з метою оприлюднення на веб-сайті Державного 

архіву не пізніше наступного дня після проведення. 

 

 Термін виконання: протягом року 

 

8. Начальнику відділу організації та координації архівної справи, обліку та 

довідкового апарату Державного архіву (Гнезділо О.): 

8.1. Забезпечити своєчасне розміщення на веб-сайті Державного архіву та 

на його сторінках в соціальних мережах Twitter та Facebook інформації, що 

відображає різні напрями його діяльності. 

 

 Термін виконання: протягом року 

 

8.2. Забезпечити своєчасне розміщення на веб-сайті Державного архіву у 

рубриці «Електронний архів» оцифрованих описів справ постійного зберігання. 

 

 Термін виконання: протягом року 




