
 

 
 

ДЕРЖАВНА  АРХІВНА  СЛУЖБА  УКРАЇНИ  

 НАКАЗ 

28.12.2012 Київ № 191 

Про введення в дію рішення 
колегії від 27.12.2012 № 14/4 
«Про супровід галузевого веб-
порталу «Архіви України» та 
власних веб-сайтів СФД, 
державних архівних установ» 

Відповідно до пункту 12 Положення про Державну архівну службу 
України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. 
№ 407/2011, та пункту 41 Положення про колегію Державної архівної служби 
України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 25 липня 2011 р., 

НАКАЗУЮ: 
1. Ввести в дію рішення колегії від 27.12.2012 № 14/4 «Про супровід 

галузевого веб-порталу «Архіви України» та власних веб-сайтів СФД, 
державних архівних установ». 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
Голова  О. П. Гінзбург 



Д Е Р Ж А В Н А   А Р Х І В Н А   С Л У Ж Б А   У К Р А Ї Н И 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

27.12.2012      Київ     № 14/4 

Про супровід галузевого веб-
порталу «Архіви України» та 
власних веб-сайтів СФД, 
державних архівних установ 

Заслухавши і обговоривши інформацію про супровід галузевого веб-
порталу Укрдержархіву «Архіви України» та власних офіційних веб-сайтів 
Державного департаменту СФД, державних архівних установ, колегія 
Укрдержархіву відзначає, що розміщення і постійне оновлення на власних 
офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет публічної інформації, що перебуває у їх 
володінні, забезпечення доступу до цієї інформації представників 
громадськості, надання інформаційних та інших послуг здійснюються 
відповідно до вимог чинного законодавства та відповідних нормативно-
правових актів. 

Наказом Укрдержахіву від 19 листопада 2012 року № 174 затверджено 
нову редакцію Регламенту функціонування офіційного веб-порталу 
Укрдержархіву «Архіви України», новий склад робочої групи, відповідальної за 
супровід офіційного веб-порталу Укрдержархіву та подання матеріалів до 
офіційних урядового веб-порталу і урядового веб-сайту «Громадянське 
суспільство і влада», а також Порядок інформаційного наповнення офіційного 
веб-порталу Укрдержархіву. 

Відповідальним за створення і функціонування офіційного веб-порталу 
Укрдержархіву «Архіви України» відповідно до розподілу функціональних 
обов’язків є перший заступник Голови Державної архівної служби. 

Відділ міжнародного співробітництва департаменту організації архівної 
роботи Укрдержархіву забезпечує контроль за інформаційним наповненням 
офіційного веб-порталу Укрдержархіву, відділ інформаційних технологій 
департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів НАФ 
Укрдержархіву забезпечує контроль за дотриманням вимог захисту офіційного 
веб-порталу Укрдержархіву від несанкціонованої модифікації та технічне 
забезпечення його функціонування. УНДІАСД має забезпечити 
бібліографічний та науковий супровід офіційного веб-порталу Укрдержархіву. 
ЦДАЗУ спільно з відділом міжнародного співробітництва Укрдержархіву 
відповідає за подання англомовних матеріалів для розміщення на веб-порталі, 
ЦДЕА – за зберігання розміщеної інформації. 

Переклад офіційного веб-порталу Укрдержархіву англійською та 
російською мовами здійснюється в обсязі, визначеному рішенням керівництва 
Укрдержархіву. 

У визначені Регламентом строки інформацію на офіційному веб-порталі 
оновлюють відділи організаційно-аналітичної роботи та міжрегіонального 
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співробітництва, міжнародного співробітництва, нормативно-методичного 
забезпечення діловодства, формування Національного архівного фонду 
Укрдержархіву. 

Станом на грудень 2012 року обсяг інформації на офіційному веб-порталі 
збільшився з 8 ГБ (2011 рік) до 11,5 ГБ, кількість відвідувачів на добу 
залишилася на рівні 2011 року до 3 тисяч. Кількість відвідувань за рік у 
поточному році становить 917.356 відвідувань, що на 44 тисячі більше ніж 
минулого року. 

Цільовою аудиторією офіційного веб-порталу є громадяни України та 
інших країн світу. Громадяни України становлять близько 75% усіх 
відвідувачів, решта – представники понад 120 країн світу.  

Інформація на офіційному веб-порталі Укрдержархіву подається трьома 
мовами – українською, російською та англійською. Інформація, яка 
розміщується на офіційному веб-порталі, має захист від несанкціонованої 
модифікації. Контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації 
здійснюється Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації. 

За результатами моніторингу стану взаємодії органів влади з 
громадськістю, проведеного Секретаріатом Кабінету Міністрів з урахуванням 
інформації, що надходила від органів виконавчої влади відповідно до доручень 
керівництва Кабінету Міністрів від 23 червня 2011 року № 31736/1/1–11, від 
15 березня 2012 року № 7448/293/1–11 та від 26 червня 2012 року № 26372/0/1–
12, встановлено, що Укрдержархів повністю дотримується виконання доручень 
керівництва Кабінету Міністрів у частині взаємодії з громадською радою. У 
частині проведення публічних консультацій з громадськістю є зауваження по 
трьох параметрах, які ліквідовано впродовж листопада-грудня цього року.  

Станом на грудень 2012 року на офіційному веб-порталі Укрдержархіву 
функціонує 35 тематичних рубрик. Постійно оновлюється інформація рубрик 
«Новини, «Анонси», «Інформаційна політика», «Доступ до публічної 
інформації», «Обговорюємо проекти документів», «Регуляторні акти», 
«Міжнародні контакти», «Громадянське суспільство і влада», «Звернення 
громадян», «Інформуємо громадськість», «Вакансії», «Архівна україніка», 
«Електронні документи, електронні архіви», «Документальні виставки on-line», 
«Публікації на порталі», «Контакти». Замість рубрики «Архіви у ЗМІ» створено 
рубрику «Прес-центр», що містить повнотекстові інтерв’ю та виступи на радіо- 
та телебаченні керівництва Укрдержархіву. Відповідно до доручень Кабінету 
Міністрів інформація про основні іміджеві заходи, розміщена у рубриці 
«Новини», супроводжується фотоматеріалами, прес-релізами, у разі потреби, 
афішами, буклетами. 

Укрдержархівом проаналізовано інформаційне наповнення власних веб-
сайтів Державним департаментом СФД та державними архівними установами 
за показниками наявності інформації та якості інформаційного наповнення. 

Через технічні проблеми не оцінювалися офіційні веб-сайти держархівів 
Вінницької, Дніпропетровської, Івано-Франківської (доступні лише новини та 
анонси), Тернопільської, Херсонської областей. Впродовж 2012 року ЦДІАЛ, 
держархіви в АР Крим, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, 
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Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, 
Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, 
Сумської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та 
Чернігівської областей перевірялися обласними управліннями Держспецз’язку.  

Слід відмітити роботу, проведену у 2012 році УНДІАСД, ЦДІАК, 
ЦДАМЛМ, держархівами Волинської, Луганської, Львівської областей, 
м. Севастополя, 2011 року їх показники були нижче середнього. 

Більшість веб-сайтів державних архівних установ мають тільки 
україномовну версію, веб-сайти держархівів Донецької області та 
м. Севастополя – лише російськомовну версію. Англомовні версії веб-сайтів 
мають УНДІАСД, ЦДАГО, ЦДКФФА, ЦДНТА, ЦДАЗУ, ЦДЕА, держархіви 
Волинської, Запорізької, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської, 
Харківської, Черкаської областей, м. Києва, російськомовні – ЦДАГО, 
ЦДКФФА, ЦДНТА, ЦДЕА, держархіви Волинської, Кіровоградської, 
Львівської, Харківської, Черкаської областей, м. Києва. 

Практично 85% офіційних веб-сайтів державних архівних установ мають 
інтерактивний пошук. 

Найвищі показники в УНДІАСД, ЦДКФФА, ЦДНТА, ЦДАЗУ, ЦДАГО, 
ЦДЕА, держархівах Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, 
Луганської, Рівненської, Сумської, Харківської, Чернівецької, Чернігівської 
областей, м. Києва (Додаток № 1). 

Середній показник наявності інформації на веб-сайтах держархівів 
становить 0,75-0,85, якості інформаційного наповнення – 0,80. 

Загальним недоліком для всіх державних архівних установ є нерегулярне 
оновлення інформації рубрик та новин, відсутність дати розміщення 
інформації, що не дозволяє встановити її актуальність, частина інформації 
розміщується у файлах, що ускладнює доступ користувачів до неї. Середня 
частота оновлення інформації у рубриках раз на квартал/на півроку. 

Практично всі державні архівні установи відмітили, що у порівнянні з 
2011 роком у поточному році обсяг інформації, розміщеної на їхніх офіційних 
веб-сайтах, збільшився майже в два рази. Кількість архівних документів, 
опублікованих на офіційних веб-сайтах у рубриках «Документальні виставки 
он-лайн», збільшилася в середньому на 15-25%. 

Покращився зв’язок з громадськістю, більшість державних архівів 
розмістили на офіційних веб-сайтах відповідні інформаційні оголошення про 
роботу читальних залів, столів довідок, зразки заяв. Практикується виконання 
звернень фізичних осіб, що надійшли електронною поштою, з виконання 
соціально-правових та тематичних запитів, замовлення справ для роботи у 
читальних залах архівів. 

У державних архівних установах визначено структурні підрозділи, 
відповідальні за інформаційний супровід власних офіційних веб-сайтів, їх 
інформаційне наповнення контролюється або безпосередньо директором, або 
заступником директора відповідно до розподілу обов’язків. 

Офіційний веб-сайт Державного департаменту СФД розміщено на 
офіційному веб-порталі Укрдержархіву, він має українську, англійську та 
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російські версії. У 2012 році департаментом розміщено на офіційному власному 
веб-сайті нові рубрики: «Доступ до публічної інформації», «Запобігання 
проявам корупції», «Інформуємо громадськість», «Матеріали у ЗМІ», 
«Міжнародні контакти», «Вакансії», «Інтернет-приймальня», «Контакти». Діє 
система інтерактивного пошуку. Обсяг інформації, розміщеної на веб-сайті, у 
порівнянні з 2011 роком збільшився з 32,05 МБ до 54,3МБ. Звернення, що 
надходять електронною поштою, беруться на виконання.  

З метою підвищення рівня інформаційного наповнення та функціону-
вання власних офіційних веб-сайтів Укрдержархіву, Державного департаменту 
СФД, державних архівних установ, колегія 
ВИРІШИЛА: 

1. Відділу міжнародного співробітництва департаменту організації 
архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити: 

1) контроль за своєчасним оновленням інформації рубрик офіційного веб-
порталу Укрдержархіву;  

2) надання методичної допомоги Державному департаменту СФД та 
державним архівним установами з інформаційного наповнення та супроводу 
власних веб-сайтів, розробки та затвердження регламентів їх функціонування. 

2. Відділу інформаційних технологій департаменту діловодства, форму-
вання, зберігання та обліку документів НАФ Укрдержархіву (Забенько Ю. І.) 
забезпечити захист офіційного веб-порталу Укрдержархіву від несанкціоно-
ваної модифікації та технічне забезпечення його функціонування. 

3. Державному департаменту СФД (Степаненко В. Л.) забезпечити:  
1) постійне подання новин та анонсів про діяльність СФД українською та 

російською мовами для розміщення на офіційному веб-порталі Укрдержархіву; 
2) зазначення дати розміщення інформації у рубриках/ її оновлення на 

власному офіційному веб-сайті; 
3) до кінця першого кварталу 2013 року оновлення інформації рубрики 

«Нормативно-правова база», яка містить застарілу інформацію. 
4. Державним архівним установам забезпечити: 
1) розроблення та затвердження регламентів власних офіційних веб-сайтів 

(перший квартал 2013 року); 
2) подання пропозицій до бюджетних запитів на 2013 рік щодо побудови 

КСЗІ; 
3) розроблення англомовної та російськомовної версій власних офіційних 

веб-сайтів у першому півріччі 2013 року; 
4) зазначення на офіційних власних веб-сайтах дати розміщення 

інформації у рубриках/ її оновлення; 
5) Держархівам в АР Крим, Донецької та Львівської областей розмістити 

на власних офіційних веб-сайтах рубрики «Архівні установи області/АР Крим» 
(до кінця першого півріччя 2013 року). 

Голова колегії, 
Голова Державної архівної служби             О. П. Гінзбург 
Секретар колегії                 І. В. Шеремет 



Д О В І Д К А  
про супровід галузевого веб-порталу «Архіви України»  
та власних веб-сайтів СФД, державних архівних установ  

 
На виконання вимог, встановлених Конституцією України, Законами 

України «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію», інших 
нормативно-правових актів з метою забезпечення ефективності та прозорості 
своєї діяльності Державна архівна служба, Державний департамент СФД та 
державні архівні установи її системи забезпечують розміщення і постійне 
оновлення на власних офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет публічної 
інформації, що перебуває у їх володінні та забезпечують таким чином доступ до 
публічної інформації громадськості, надання представникам громадськості 
інформаційних та інших послуг.  

Наказом Укрдержахіву від 19 листопада 2012 року № 174 затверджено 
нову редакцію Регламенту функціонування офіційного веб-порталу 
Укрдержархіву «Архіви України» (далі – Регламент), новий склад робочої 
групи, відповідальної за супровід офіційного веб-порталу Укрдержархіву та 
подання матеріалів до офіційних урядового веб-порталу і урядового веб-сайту 
«Громадянське суспільство і влада», а також Порядок інформаційного 
наповнення офіційного веб-порталу Укрдержархіву. 

Відповідальним за створення і функціонування офіційного веб-порталу 
Укрдержархіву «Архіви України» відповідно до розподілу функціональних 
обов’язків є перший заступник Голови Державної архівної служби. 

Відділ міжнародного співробітництва департаменту організації архівної 
роботи Укрдержархіву забезпечує контроль за інформаційним наповненням 
офіційного веб-порталу Укрдержархіву та надає методичні допомогу 
державним архівним установам та установам СФД з наповнення ними власних 
офіційних веб-сайтів та розробки регламентів їх функціонування. 

Відділ інформаційних технологій департаменту діловодства, формування, 
зберігання та обліку документів НАФ Укрдержархіву забезпечує контроль за 
дотриманням вимог захисту офіційного веб-порталу Укрдержархіву від 
несанкціонованої модифікації та відповідає за технічне забезпечення його 
функціонування. 

Відповідно до пункту 7 наказу Укрдержархіву від 19 листопад 2012 року 
№ 174, УНДІАСД має забезпечити бібліографічний та науковий супровід 
офіційного веб-порталу Укрдержархіву. 

До складу робочої групи, відповідальної за функціонування офіційного 
веб-порталу Укрдержархіву включено директорів ЦДАЗУ (спільно з відділом 
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міжнародного співробітництва Укрдержархіву відповідає за подання 
англомовних матеріалів для розміщення на веб-порталі) та ЦДЕА (відповідає за 
зберігання інформації, що міститься на веб-порталі). 

Переклад офіційного веб-порталу Укрдержархіву англійською та 
російською мовами здійснюється в обсязі, визначеному рішенням керівництва 
Укрдержархіву для належного представлення його місії, структури і завдань, а 
також публічної інформації, обов’язковість перекладу якої встановлено чинним 
законодавством. 

Інформацію, розміщену на офіційному веб-порталі Укрдержархіву, у 
визначені Регламентом строки оновлюють відділи організаційно-аналітичної 
роботи та міжрегіонального співробітництва, міжнародного співробітництва, 
нормативно-методичного забезпечення діловодства, формування 
Національного архівного фонду Укрдержархіву. 

Офіційний веб-портал Укрдержархіву – забезпечує реалізацію 
інформаційної політики Державної архівної служби, Державного департаменту 
СФД та державних архівних установ, оперативно оприлюднює рішення 
керівництва Укрдержархіву щодо найважливіших питань функціонування та 
розвитку архівної сфери. Станом на грудень 2012 року обсяг інформації на 
офіційному веб-порталі збільшився з 8 ГБ (2011 рік) до 11,5 ГБ, кількість 
відвідувачів на добу залишилася на рівні 2011 року до 3 тисяч. Кількість 
відвідувань за рік у поточному році становить 917.356 відвідувань, що на 
44 тисячі більше ніж минулого року. 

Цільовою аудиторією офіційного веб-порталу є громадяни України та 
інших країн світу, які бажають більше дізнатися про архівну систему України, 
ознайомитися з архівними документами та роботою Державного департаменту 
СФД та державних архівних установ.  

Громадяни України становлять близько 75% усіх відвідувачів офіційного 
веб-порталу. Решта – представники понад 120 країн світу. Найчастішими 
зарубіжними гостями офіційного веб-порталу Укрдержархіву є громадяни 
США, Росії, Польщі, Німеччини, Канади. Серед інших країн – відвідувачі з 
Австрії, Австралії, Бельгії, Білорусі, Ізраїлю, Італії, Угорщини, Казахстану, 
Фінляндії, Франції, Чехії, Румунії, Великобританії, Молдови, Італії, Швейцарії, 
Естонії, Швеції, Нідерландів, Латвії, Аргентини, Бразилії, Китаю, Японії. 

Інформація на офіційному веб-порталі Укрдержархіву подається трьома 
мовами – українською, російською та англійською. Інформація, яка 
розміщується на офіційному веб-порталі, має захист від несанкціонованої 
модифікації. Контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації 
здійснюється Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації. 
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За результатами моніторингу стану взаємодії органів влади з 
громадськістю, проведеного Секретаріатом Кабінету Міністрів з урахуванням 
інформації, що надходила від органів виконавчої влади відповідно до доручень 
керівництва Кабінету Міністрів від 23 червня 2011 року № 31736/1/1–11, від 
15 березня 2012 року № 7448/293/1–11 та від 26 червня 2012 року № 26372/0/1–
12, а саме: публічні консультації з громадськістю (11 параметрів) та взаємодія з 
громадською радою (6 параметрів) встановлено, що Укрдержархів повністю 
дотримується виконання доручень керівництва Кабінету Міністрів у частині 
взаємодії з громадською радою. У частині проведення публічних консультацій з 
громадськістю є зауваження по трьох параметрах:  

відсутність проектів актів, підготовлених Укрдержархівом, на урядовому 
веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» у третьому кварталі 2012 року;  

відсутність строків обговорення підготовлених проектів актів у рубриці 
«Обговорюємо проекти документів» на офіційному веб-порталі Укрдержархіву; 

відсутність звітів за результатами обговорення проектів актів на 
офіційному веб-порталі Укрдержархіву та урядовому веб-сайті «Громадянське 
суспільство і влада». 

Станом на листопад-грудень поточного року проекти нормативно-
правових актів, розміщені у рубриці «Обговорюємо проекти документів» та 
сторінці Укрдержархіву на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і 
влада», мають інформацію щодо строків їх обговорення. Структурні підрозділи 
Укрдержархіву інформовано про обов’язковість подання для розміщення на 
офіційному веб-порталі Укрдержархіву звітів про результати обговорення 
громадськістю проектів актів. 

Станом на грудень 2012 року на офіційному веб-порталі Укрдержархіву 
функціонує 35 тематичних рубрик (дорівнює показнику 2011 року). Постійно 
оновлюється інформація рубрик «Новини, «Анонси», «Інформаційна політика», 
«Доступ до публічної інформації», «Обговорюємо проекти документів», 
«Регуляторні акти», «Міжнародні контакти», «Громадянське суспільство і 
влада», «Звернення громадян», «Інформуємо громадськість», «Вакансії», 
«Архівна україніка», «Електронні документи, електронні архіви», 
«Документальні виставки on-line», «Публікації на порталі», «Контакти». 
Замість рубрики «Архіви у ЗМІ» створено рубрику «Прес-центр», що містить 
повнотекстові інтерв’ю та виступи на радіо- та телебаченні керівництва 
Укрдержархіву. Відповідно до доручень Кабінету Міністрів інформація про 
основні іміджеві заходи, розміщена у рубриці «Новини», супроводжується 
фотоматеріалами, прес-релізами, у разі потреби, афішами, буклетами. 
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Укрдержархівом проаналізовано інформаційне наповнення власних веб-
сайтів Державним департаментом СФД та державними архівними установами 
за показниками наявності інформації та якості інформаційного наповнення. 

На жаль, через технічні проблеми не оцінювалися офіційні веб-сайти 
держархівів Вінницької, Дніпропетровської, Івано-Франківської (доступні лише 
новини та анонси), Тернопільської, Херсонської областей. Впродовж 2012 року 
ЦДІАЛ, держархіви в АР Крим, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, 
Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, 
Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, 
Сумської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської 
областей перевірялися обласними управліннями Держспецз’язку. Практично в 
усіх архівах за результатами перевірки є необхідність створення комплексної 
системи захисту інформації. Водночас 90% інформації, що розміщується на 
офіційних веб-сайтах державних архівів областей є публічною відповідно до 
вимог Закону України «Про публічну інформацію», питання можуть виникати 
лише щодо баз даних, що містять персональні дані, доступних через мережу 
Інтернет, а також окремих документів, що публікуються у рубриках 
«Документальні виставки on-line». Так, наприклад Держархів Донецької 
області за результатами перевірки Управлінням Держспецз’язку в Донецькій 
області тимчасово закрив на власному офіційному веб-сайті рубрику 
«Розсекречені архівні матеріали», де розміщувались цифрові копії окремих 
розсекречених документів та їх переліки. 

Рівень інформаційного наповнення власних офіційних веб-сайтів 
державних архівних установ оцінювався за показниками наявності інформації, 
який визначає відношення кількості розміщених видів інформації до кількості 
видів інформації, обов’язковість яких на веб-сайті визначена параметрами, 
розробленими Державною архівною службою (обов’язкові рубрики) та 
нормативними актами та показником якості інформаційного наповнення, 
характеризує повноту та актуальність інформації, розміщеної на веб-сайті, а 
також зручність доступу до неї. При цьому для центральних держархівів 
оцінювання здійснювалося за 20 параметрами, для держархівів областей, 
мм. Києва та Севастополя за 22. Веб-сайт Державного департаменту СФД 
оцінювався за наявністю обов’язкової інформації визначеною нормативними 
актами. 

Слід відмітити роботу проведену у 2012 році УНДІАСД, ЦДІАК, 
ЦДАМЛМ (покращився рівень інформаційного наповнення) держархівами 
Волинської та Луганської областей (створено власні офіційні веб-сайти, 
інформаційний рівень яких вище середнього), держархіви Львівської області та 
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м. Севастополя (покращився рівень інформаційного наповнення). Минулого 
року показники зазначених державних архівних установ були нижче 
середнього. 

Більшість веб-сайтів державних архівних установ мають тільки 
україномовну версію, веб-сайти держархівів Донецької області та 
м. Севастополя – лише російськомовну версію. Англомовні версії веб-сайтів 
мають УНДІАСД, ЦДАГО, ЦДКФФА, ЦДНТА, ЦДАЗУ, ЦДЕА, держархіви 
Волинської, Запорізької, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської, 
Харківської, Черкаської областей, м. Києва, російськомовні – ЦДАГО, 
ЦДКФФА, ЦДНТА, ЦДЕА, держархіви Волинської, Кіровоградської, 
Львівської, Харківської, Черкаської областей, м. Києва. 

Держархів Донецької області планує у першому півріччі 2013 року 
розробити україно- та англомовні версії власного офіційного веб-сайту. 

Практично 85% офіційних веб-сайтів державних архівних установ мають 
інтерактивний пошук. 

Серед центральних держархівів найвищі показники в УНДІАСД, 
ЦДКФФА, ЦДНТА, ЦДАЗУ, ЦДАГО, ЦДЕА (Додаток № 1). За наявністю 
рубрик, визначених параметрами Укрдержархіву та нормативними актами, а 
також якістю їх інформаційного наповнення слід відмітити веб-сайти 
держархівів Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Луганської, 
Рівненської, Сумської, Харківської, Чернівецької, Чернігівської областей, 
м. Києва. 

Середній показник наявності інформації на веб-сайтах держархівів 
становить 0,75-0,85, якості інформаційного наповнення – 0,80. 

Результати оцінювання показують, що на власних офіційних веб-сайтах 
державних архівних установ найбільш представлена інформація про їх основну 
діяльність (офіційна назва, історія, основні завдання, вакансії, структура: 
керівництво та структурні підрозділи, дорадчі органи (склад, положення), 
фонди, довідковий апарат, науково-довідкова бібліотека, література про архів, 
контакти, новини, архівні установи області, доступ до публічної інформації, 
нормативна база, публікації на порталі, архіви у ЗМІ). 

Практично 70% держархівів мають на головній сторінці власних 
офіційних веб-сайтів рубрики «Архів новин», «Корисні посилання», «Карта 
порталу», «Інтернет приймальня», «Галузеві програми», «Регуляторні акти», 
«Інформуємо громадськість», «Архіви у ЗМІ», «Доступ до публічної 
інформації», «Інформуємо громадськість» або консультативну сторінку 
«Звернення громадян». 
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Лише УНДІАСД, ЦДАВО, ЦДКФФА, ЦДНТА, ЦДІАК, держархіви 
Донецької, Закарпатської, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Полтавської, 
Рівненської, Сумської, Харківської, Чернівецької, Чернігівської областей 
розмістили на своїх власних офіційних веб-сайтах рубрику «Міжнародна 
діяльність». 

Держархіви в АР Крим, Донецької, Львівської областей не мають на своїх 
офіційних веб-сайтах інформації про архівні установи регіону.  

Щодо якості інформаційного наповнення то найбільш інформативними є 
рубрики «Про архів», «Архівні установи області», «Інформуємо 
громадськість», «Нормативна база», «Запобігання проявам корупції», 
«Державні послуги», «Державні закупівлі», «Вакансії», «Документальні 
виставки on-line», «Публікації на порталі». 

Загальним недоліком для всіх державних архівних установ є нерегулярне 
оновлення інформації рубрик та новин, відсутність дати розміщення 
інформації, що не дозволяє встановити її актуальність, частина інформації 
розміщується у файлах, що ускладнює доступ користувачів до неї. Середня 
частота оновлення інформації у рубриках раз на квартал/на півроку. 

Практично всі державні архівні установи відмітили, що у порівнянні з 
2011 роком, у поточному році обсяг інформації, розміщеної на їхніх офіційних 
веб-сайтах збільшився майже в два рази. Кількість архівних документів, 
опублікованих на офіційних веб-сайтах у рубриках «Документальні виставки 
он-лайн» збільшилася в середньому на 15-25%. 

Покращився зв’язок з громадськістю, більшість державних архівів 
розмістили на офіційних веб-сайтах відповідні інформаційні оголошення про 
роботу читальних залів, столів довідок, зразки заяв. Практикується виконання 
звернень фізичних осіб, що надійшли електронною поштою з виконання запитів 
соціально-правового характеру, тематичних запитів, замовлення справ для 
роботи у читальних залах архівів. 

У державних архівних установах визначено структурні підрозділи 
відповідальні за інформаційний супровід власних офіційних веб-сайтів, їх 
інформаційне наповнення контролюється або безпосередньо директором, або 
заступником директора відповідно до розподілу обов’язків. 

Офіційний веб-сайт Державного департаменту СФД має українську, 
англійську та російські версії. У 2012 році департаментом розміщено на 
офіційному власному веб-сайті нові рубрики: «Доступ до публічної 
інформації», «Запобігання проявам корупції», «Інформуємо громадськість», 
«Матеріали у ЗМІ», «Міжнародні контакти», «Вакансії», «Інтернет-
приймальня», «Контакти». Діє система інтерактивного пошуку. Обсяг 
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інформації розміщеної на веб-сайті у порівнянні з 2011 роком збільшився з 
32,05 МБ до 54,3МБ. Звернення, що надходять електронною поштою беруться 
на виконання.  

Підсумовуючи слід відмітити, що забезпечення відкритого та прозорого 
інформування ЗМІ та громадськості про діяльність Укрдержархіву, Державного 
департаменту СФД та державних архівних установ його системи і надалі 
залишатиметься одним з головних напрямків їхньої роботи. 

З метою покращення роботи з інформаційного наповнення та супроводу 
офіційного веб-порталу Укрдержархіву «Архіви України» необхідно 
забезпечити контроль за своєчасним оновленням інформації рубрик відповідно 
до Порядку його інформаційного наповнення, затвердженого наказом 
Укрдержархіву від 19 листопада 2012 року № 174. 

Державному департаменту СФД необхідно забезпечити постійне подання 
новин та анонсів про діяльність СФД українською та російською мовами для 
розміщення на галузевому веб-порталі «Архіви України», оновити інформацію 
рубрики «Нормативно-правова база», яка містить застарілу інформацію.  

Державним архівним установам забезпечити виконання наказу 
Укрдержархіву від 19 листопада 2012 року № 174 у частині розроблення та 
затвердження регламентів власних офіційних веб-сайтів, передбачити подання 
до бюджетних запитів на 2013 рік побудови КСЗІ (перший квартал 2013 року); 
державним архівам, які 2012 року не розробили англомовну та російськомовну 
версії власних офіційних веб-сайтів, завершити зазначену роботу у першому 
півріччі 2013 року. 

Державному департаменту СФД, державним архівним установам 
забезпечити зазначення на офіційних власних веб-сайтах дати розміщення 
інформації у рубриках/ її оновлення 

Держархівам в АР Крим, Донецької та Львівської областей розмістити на 
власних офіційних веб-сайтах рубрики «Архівні установи області/АР Крим». 

 
 

Заступник директора департаменту-начальник 
відділу міжнародного співробітництва  
департаменту організації архівної 
роботи Укрдержархіву        Ю. А. Прилепішева 

 






