
 

 

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 НАКАЗ

22.11.2017 Київ № 89

Про затвердження Регламенту
функціонування офіційного веб-порталу 
Укрдержархіву «Архіви України»
та Порядку інформаційного наповнення
офіційного веб-порталу
Укрдержархіву «Архіви України»

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»
(із змінами) та постанови Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року
№  3  «Про  порядок  оприлюднення  у  мережі  Інтернет  інформації  про
діяльність органів виконавчої влади» (із змінами) 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Регламент функціонування офіційного веб-порталу Державної архівної
служби України «Архіви України» (далі - Регламент), що додається;

Порядок  інформаційного  наповнення  офіційного  веб-порталу
Укрдержархіву «Архіви України» (далі - Порядок), що додається.

2. Призначити відповідальними:

за дотримання вимог щодо створення та функціонування веб-порталу
Державної архівної служби України «Архіви України» (далі – офіційний веб-
портал)  −  начальника  відділу  взаємодії  із  державними  органами  та
інформаційно-аналітичного забезпечення Сороку К.Г.;

за  інформаційне  наповнення  офіційного  веб-порталу  Державної
архівної служби України «Архіви України» (далі – офіційний веб-портал),
редагування поданих для розміщення інформаційних матеріалів − головного
спеціаліста  відділу  взаємодії  із  державними  органами  та  інформаційно-
аналітичного забезпечення Янішевського В.В.;

за  технічне  забезпечення  функціонування  офіційного  веб-порталу  −
головного  спеціаліста  відділу  взаємодії  із  державними  органами  та
інформаційно-аналітичного забезпечення Приймаченка Ю.О.; 

за  дотриманням  вимог  захисту  інформації  від  несанкціонованої
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модифікації офіційного веб-порталу та надання необхідної допомоги з цих
питань  державним архівним установам  та  спеціальним  установам СФД –
головного  спеціаліста  відділу  взаємодії  із  державними  органами  та
інформаційно-аналітичного забезпечення Безверхого В.О.

3.  Відділу  взаємодії  із  державними  органами  та  інформаційно-
аналітичного  забезпечення  (Сорока  К.Г.)  забезпечити  контроль  за
інформаційним  наповненням  офіційного  веб-порталу  Укрдержархіву
«Архіви  України»  та  надання  методичної  допомоги  державним  архівним
установам  та  спеціальним  установам  СФД  з  інформаційного  наповнення
ними  власних  офіційних  веб-сайтів  та  розробки  регламентів  їх
функціонування.

4.  Першому  заступнику  Голови   Укрдержархіву  Кісілю  І.М.,
заступнику  Голови   Укрдержархіву  Бондарчуку  І.В.,   керівникам
структурних підрозділів апарату Укрдержархіву:

1) забезпечити у межах компетенції і повноважень чітке та своєчасне
виконання Регламенту та Порядку, зазначених у пункті 1 цього наказу;

2) інформацію, розміщену на офіційному веб-порталі Укрдержархіву
«Архіви України», оновлювати невідкладно, але не пізніше п’яти робочих
днів з дня затвердження (ухвалення документа), після створення та/або зміни
інформації із зазначенням дати оприлюднення, оновлення інформації;

3) новини та  анонси надсилати  для  розміщення на  офіційному веб-
порталі  до  відділу  взаємодії  із  державними  органами  та  інформаційно-
аналітичного забезпечення на електронну адресу  v.yanishevsky@arch.gov.ua
українською мовою, а  також за потребою − англійською мовою;

4)  інформацію, зазначену у підпунктах 2 та 3 цього пункту наказу,
подавати українською, а також за потребою − англійською мовами;

5) не  пізніше  двох  робочих  днів  після  проведення  надавати
фотоматеріали основних іміджевих заходів  Укрдержархіву,  за  організацію
яких відповідає структурний підрозділ, для розміщення на офіційному веб-
порталі Укрдержархіву «Архіви України».

5.  Керівникам  державних  архівних  установ  та  спеціальних  установ
СФД забезпечити:

оперативне (протягом двох робочих днів) надання відділу взаємодії із
державними  органами  та  інформаційно-аналітичного  забезпечення
інформаційних  та  фотоматеріалів  основних  офіційних,  іміджевих  заходів,
організованих  та  проведених  державними  архівними  установами  та
установами  СФД,  а  також  інформації,  необхідної  для  наповнення  та
підтримки  відповідних  рубрик  офіційного  веб-порталу  Укрдержархіву
«Архіви України»;

передавання  матеріалів  українською мовою, а  також за  потребою −
англійською  мовами  для  розміщення  на  офіційному  веб-порталі
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Укрдержархіву «Архіви України» в електронній та паперовій  формах. 

6.   Наказ  Укрдержархіву  від  05  жовтня  2016  р.  №  119  «Про
затвердження  нової  редакції  Регламенту  функціонування  офіційного  веб-
порталу  Державної  архівної  служби  України  «Архіви  України»  визнати
таким, що втратив чинність.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова                      Т.І.Баранова
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