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НАКАЗ
Київ

№

Про введення в дію рішення колегії
Укрдержархіву від 15.10.2013 № 11/2
«Про забезпечення взаємодії Державної
архівної служби, державних архівних
установ та спеціальних установ СФД із
ЗМІ та громадськими організаціями»

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. № 13,
НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію рішення колегії Укрдержархіву від 15.10.2013 № 11/2
«Про забезпечення взаємодії Державної архівної служби, державних архівних
установ та спеціальних установ СФД із ЗМІ та громадськими організаціями».
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова служби

О. П. Гінзбург

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
15.10.2013

Київ

№ 11 /2

Про
забезпечення
взаємодії
Державної
архівної
служби,
державних архівних установ та
спеціальних установ СФД із ЗМІ
та громадськими організаціями
Заслухавши і обговоривши інформацію про забезпечення взаємодії
Державної архівної служби, державних архівних установ та спеціальних
установ СФД із ЗМІ та громадськими організаціями, колегія Укрдержархіву
відзначає, що питання відкритості і прозорості державної політики в архівній
сфері, залучення до її формування інститутів громадянського суспільства,
забезпечення професійної чесності в управлінні та доступності інформації про
роботу Укрдержархіву, державних архівних установ та спеціальних установ
СФД в засобах масової інформації перебуває під постійним контролем з боку
керівництва Державної архівної служби та здійснюється відповідно до
нормативно-правових актів та доручень Уряду в цій сфері.
14 грудня 2012 року відбулися установчі збори по формуванню нового
складу громадської ради при Державній архівній службі України на 2013-2014
роки за участі представників 15 інститутів громадянського суспільства.
Щороку Укрдержархів складає орієнтовний план проведення
консультацій з громадськістю з урахуванням завдань, визначених відповідними
дорученнями Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного
і соціального розвитку України, планом організаційної роботи Укрдержархіву
та іншими документами, а також результатів попередніх консультацій з
громадськістю, який затверджується Головою Державної архівної служби та
оприлюднюється на офіційному веб-порталі Укрдержархіву.
Укрдержархівом затверджено наказ від 25 квітня 2013 року № 57 «Про
організацію громадського спілкування через офіційний веб-портал
Укрдержархіву». 18 лютого 2013 року підписано Угоду про співпрацю між
Державною архівною службою України та Національною спілкою краєзнавців
України.
Упродовж січня-вересня 2013 року випадків проведення протестних
зібрань громадськості з питань, що відносяться до компетенції Укрдержархіву
не було.
У першому – третьому кварталах ц. р. відбулося два спільних засідання
громадської та науково-експертної рад при Укрдержархіві (24 квітня,
11 вересня 2013 року). Усі засідання відбуваються за участі керівництва та
відповідальних працівників Укрдержархіву.
Забезпечення діяльності громадської та науково-експертної рад, а також
взаємодію із засобами масової інформації, відповідно до положення здійснює
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відділ міжнародного співробітництва департаменту організації архівної роботи
Укрдержархіву. Цей напрямок роботи координує перший заступник Голови
Державної архівної служби.
На спільних засіданнях, що відбулися, члени громадської та науковоекспертної рад розглянули один законопроект, один проект постанови та один
проект розпорядження Кабінету Міністрів України, три проекти нормативноправових актів в архівній сфері, підготовлені Укрдержархівjv.
Не всі нормативно-правові акти підготовлені структурними підрозділами
Укрдержархіву подаються на розгляд громадської ради для публічного
обговорення, їх обговорення громадськістю обмежується електронними
консультаціями з громадськістю за допомоги опублікування у рубриці
«Обговорюємо проекти документів» на офіційному веб-порталі Укрдержархіву.
Члени громадської та науково-експертної рад при Державній архівній
службі постійно беруть участь у заходах, організованих Укрдержархівом,
інформовані про рішення колегії Укрдержархіву, річні звіти про підсумки
роботи державних архівних установ.
Протоколи засідань громадської ради та спільних засідань громадської та
науково-експертної
рад
оприлюднено
на
офіційному
веб-порталі
Укрдержархіву у рубриці «Громадянське суспільство і влада».
Взаємодія з засобами масової інформації відбувається відповідно до
щотижневих планів найважливіших заходів, що потребують висвітлення у
засобах масової інформації та участі у їх проведенні громадськості. Плани
складаються на підставі пропозицій отриманих від структурних підрозділів
Укрдержархіву, державних архівних установ та спеціальних установ СФД,
затверджуються керівництвом Укрдержархіву та надсилаються до Секретаріату
Кабінету Міністрів України, Держкомтелерадіо.
Про стан їх виконання Укрдержархів щотижня та щомісяця інформує
Секретаріат Кабінету Міністрів України, Держкомтелерадіо.
Для забезпечення оперативного реагування на інформацію, розміщену у
ЗМІ про діяльність Укрдержархіву, державних архівних установ та спеціальних
установ СФД, відділом міжнародного співробітництва щотижня здійснюється
моніторинг, на підставі якого готується та подається на розгляд керівництву
Укрдержархіву відповідна інформація.
Моніторинг здійснюють ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, держархіви в АР Крим,
Вінницької, Івано-Франківської, Житомирської, Київської, Миколаївської,
Одеської, Херсонської, Чернівецької областей, мм. Києва та Севастополя,
Державний департамент СФД, НДІ мікрографії, Південно-східний регіональний
центр СФД, Донбаський РЦ СФД, Кримський РЦ СФД, Північний РЦ СФД,
Північно-східний РЦ СФД.
У період з січня до 30 вересня 2013 року до Укрдержархіву, державних
архівних установ та спеціальних установ СФД інформаційні запити та скарги
від представників засобів масової інформації на неналежний розгляд їх запитів
не надходили.
У першому півріччі 2013 року Укрдержархівом, державними архівними
установами та спеціальними установами СФД взято участь у 27 брифінгах та
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прес-конференціях, 7 круглих столах, до участі у яких запрошено
представників ЗМІ та громадськості.
ЦДАМЛМ продовжено роботу з реалізації літературно-музичного
проекту «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї».
У період з січня по вересень 2013 року за участі Укрдержархіву,
державних архівних установ та спеціальних установ СФД вийшло понад
259 телесюжетів та телепередач, 178 радіосюжетів та радіопередач,
підготовлено 13 документаль-них фільмів, опубліковано у друкованих
періодичних ЗМІ 311 статей, розміщено 44 повідомлення у стрічках новин
інформаційних агентств, в електронних ЗМІ розміщено понад 297
інформаційних повідомлень. Зазначені цифри перевищують показники
минулого року за січень-серпень.
Найбільш активними у цій роботі є ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, держархіви в
АР Крим, Вінницької, Волинської, Закарпатської, Дніпропетровської областей.
Подальшого розвитку дістала взаємодія державних архівних установ з
електронними ЗМІ (27 % від загальної кількості інформації у ЗМІ).
У 2013 році на Facebook розміщено особисту сторінку Голови Державної
архівної служби О. П. Гінзбург за адресою: https://www.facebook.com/oginzburg.
Зростає кількість телепередач, підготовлених за участі Укрдержархіву та
державних архівних установ. У першому півріччі 2013 року цей показник
дорівнює 24% від загальної кількості інформацій в ЗМІ про напрямки
діяльності Укрдержархіву та установ його системи. Активними в цьому
напрямку є ЦДІАК, держархіви в АР Крим, Вінницької, Волинської,
Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської,
Тернопільської, Хмельницької областей.
Працівники державних архівних установ взяли участь у підготовці
178 радіопередач та радіосюжетів (16 % від загальної кількості інформацій у
ЗМІ). Найбільш активними в цьому напрямку є держархіви Донецької
Київської, Хмельницької, Чернігівської областей, м. Києва.
Питома частка оприлюднених інформацій в інформагентствах незначна і
становить 4 % від загальної кількості інформацій у ЗМІ.
Основна тематика інформаційних повідомлень про діяльність
Укрдержархіву у ЗМІ у першому півріччі 2013 року, це: виконання запитів
соціально-правового та генеалогічного характеру, склад та зміст документів
НАФ, архівне законодавство, міжнародна діяльність у сфері архівної справи.
Взаємодія спеціальних установ СФД із ЗМІ та громадськими
організаціями носить обмежений характер, що пояснюється специфікою їхньої
діяльності. Основна форма інформування про їх діяльність – розміщення
відповідної інформації на власному веб-сайті та публікація фахових статей у
науково-технічних журналах, збірниках матеріалів наукових конференцій
певної тематики.
Для поліпшення роботи у напрямку планування та проведення
консультацій з громадськістю, взаємодії з громадською та науково-експертною
радами, сприяння проведенню громадської експертизи, а також подальшого
розвитку конструктивної та партнерської взаємодії з ЗМІ відділу міжнародного
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співробітництва необхідно врахувати у своїй роботі рекомендації Секретаріату
Кабінету Міністрів щодо організації координації структурних підрозділів
органу виконавчої влади під час планування та організації консультацій з
громадськістю (доручення Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2013 року
№ 11896/0/2-13), звернути увагу державних архівних установ, спеціальних
установ СФД на підвищення якісного та інформативного рівня інформування
про свою діяльність в ЗМІ, що підвищить рівень інформованості громадськості
про розвиток архівної справи в державі та діяльність Укрдержархіву та
державних архівних установ.
З метою підвищення рівня активності взаємодії із засобами масової
інформації та громадськістю колегія
ВИРІШИЛА:
1. Відділу міжнародного співробітництва департаменту організації
архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити:
1) участь керівництва Укрдержархіву у графіку участі Першого віцепрем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, міністрів, керівників
інших центральних органів виконавчої влади в заходах, що проводяться
державними засобами масової інформації, на IV квартал 2013 року та у роботі
прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України, згідно з графіком,
затвердженим Прем’єр-міністром України;
2) висвітлення у ЗМІ результатів діяльності Укрдержархіву, державних
архівних установ та установ СФД у 2013 році (грудень 2013 р.);
3) врахування у своїй роботі рекомендації Секретаріату Кабінету
Міністрів щодо організації координації структурних підрозділів органу
виконавчої влади під час планування та організації консультацій з
громадськістю (доручення Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2013 року
№ 11896/0/2-13).
2. Керівникам структурних підрозділів Укрдержархіву (Прись Т. П.,
Богунова Н. К., Баранова О. В., Прилепішева Ю. А., Ярошенко Д. В.,
Сельченкова С. В., Денисенко О. В., Кузнецова М. І., Кисельова Л. А.,
Забенько Ю. І., Стаднік В. А., Швець О. І., Степаненко В. Л.) забезпечити:
1) подання, щороку до 20 травня та до 20 листопада, відділу
міжнародного співробітництва департаменту організації архівної роботи
Укрдержархіву пропозицій щодо своїх виступів з метою включення їх до
піврічних планів виступів працівників центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та координується через Міністра юстиції, у
засобах масової інформації та забезпечити підготовку відповідних матеріалів
для публікації у друкованих ЗМІ відповідно до затвердженого Мін’юстом
плану.
3. Керівникам державних архівних установ:
1) взяти під особистий контроль питання взаємодії із засобами масової
інформації та громадськістю та інформаційне наповнення змісту теле- та
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радіопередач, публікацій у друкованих та електронних ЗМІ, підготовлених за
участі державних архівних установ;
2) підвищити рівень інформування та вжити конкретних заходів щодо
активізації взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю,
спрямованих на забезпечення доступу громадян до офіційної інформації про
діяльність державних архівних установ.
4. Керівникам спеціальних установ СФД, НДІ мікрографії продовжити
роботу з активізації взаємодії із засобами масової інформації та громадськості з
метою забезпечення доступу громадян до офіційної інформації про діяльність
установ СФД.
Голова колегії,
Голова Державної архівної служби

О. П. Гінзбург

Секретар колегії

І. В. Шеремет
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ДОВІДКА
про забезпечення взаємодії Державної архівної служби України,
СФД та державних архівних установ із ЗМІ
та громадськими організаціями
Взаємодія із ЗМІ, організація консультацій з громадськими організаціями
та громадськістю Державної архівної служби України, СФД та державних
архівних установ проводяться з метою залучення громадян до участі в
управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу
до інформації про діяльність Укрдержархіву та установ його системи,
забезпечення гласності, відкритості та прозорості їхньої діяльності.
Питання забезпечення належного рівня організації партнерської взаємодії
Укрдержархіву із ЗМІ та громадськістю перебуває під постійним контролем
керівництва Державної архівної служби. Забезпечення діяльності громадської
та науково-експертної рад, а також взаємодію із засобами масової інформації,
відповідно до положення здійснює відділ міжнародного співробітництва
департаменту організації архівної роботи Укрдержархіву. Цей напрямок роботи
координує перший заступник Голови Державної архівної служби.
14 грудня 2012 року відбулися установчі збори по формуванню нового
складу громадської ради при Державній архівній службі України на 2013-2014
роки за участі представників 15 інститутів громадянського суспільства.
Щороку Укрдержархів складає орієнтовний план проведення
консультацій з громадськістю з урахуванням завдань, визначених відповідними
дорученнями Кабінету Міністрів України, Державною програмою
економічного і соціального розвитку України, планом організаційної роботи
Укрдержархіву та іншими документами, а також результатів попередніх
консультацій з громадськістю.
Орієнтовний план складається з урахуванням пропозицій громадської
ради, затверджується Головою Державної архівної служби та до початку року,
оприлюднюється на офіційному веб-порталі Укрдержархіву.
Структурні підрозділи Укрдержархіву завчасно інформують відділ
міжнародного співробітництва департаменту організації архівної роботи про
необхідність проведення консультацій з громадськістю для організації засідань
громадської ради, електронних консультацій на урядовому веб-сайті
«Громадянське суспільство і влада» та на офіційному веб-порталі
Укрдержархіву, а також про результати консультацій для узагальнення та
підготовки звітних інформацій.
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Найбільш активно така робота проводиться відділами нормативнометодичного забезпечення діловодства, формування НАФ, міжнародного
співробітництва Укрдержархіву.
З метою поліпшення роботи в цьому напрямку Укрдержархівом
затверджено наказ від 25 квітня 2013 року № 57 «Про організацію громадського
спілкування через офіційний веб-портал Укрдержархіву». 18 лютого 2013 року
підписано Угоду про співпрацю між Державною архівною службою України та
Національною спілкою краєзнавців України.
Упродовж січня-вересня 2013 року випадків проведення протестних
зібрань громадськості з питань, що відносяться до компетенції Укрдержархіву
не було. Відділ міжнародного співробітництва проводить моніторинг
громадської думки для виявлення проблемних питань, за зазначений період
будь-яких конфліктних ситуацій з громадськістю з питань діяльності
Укрдержархіву не виникало.
У першому – третьому кварталах ц. р. відбулося два спільних засідання
громадської та науково-експертної рад при Укрдержархіві (24 квітня,
11 вересня 2013 року). Усі засідання відбуваються за участі керівництва та
відповідальних працівників Укрдержархіву.
На спільних засіданнях, що відбулися, члени громадської та науковоекспертної рад розглянули: проект Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про страховий фонд документації», проект розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про затвердження скоригованого проекту та
титулу будови «Реконструкція та розвиток комплексу споруд центральних
державних архівів України по вул. Солом’янській, 24 в Солом’янському районі
м. Києва», проект наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження
Порядку підготовки архівними установами документів Національного
архівного фонду до експонування на виставках та інших інформаційних
заходах», проект наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження
Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб
на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій,
витягів)», проект наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження
Порядку здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних
документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх обліку, а також
доступу до документів Національного архівного фонду архівними установами,
заснованими фізичними та/або юридичними особами приватного права»,
проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 22.05.2012 № 655 «Про затвердження зразків та
описів печатки, бланка і вивіски національного закладу (установи)».
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Членами спільних засідань одноголосно підтримано усі зазначені
проекти.
Слід відмітити, що не всі нормативно-правові акти підготовлені
структурними підрозділами Укрдержархіву подаються на розгляд громадської
ради для публічного обговорення, їх обговорення громадськістю обмежується
електронними консультаціями з громадськістю за допомоги опублікування у
рубриці «Обговорюємо проекти документів» на офіційному веб-порталі
Укрдержархіву.
Члени громадської та науково-експертної рад постійно беруть участь у
заходах, організованих Укрдержархівом (колегії, міжвідомчі наради, семінари,
круглі столи, конференції, громадські обговорення). Проекти рішень колегії
Державної архівної служби, річні звіти про підсумки роботи державних
архівних установ доводяться до відома членів громадської та науковоекспертної рад. Рівень пропозицій, які надавалися громадською та науковоекспертною радами при Державній архівній службі під час обговорення
проектів нормативно-правових актів, є достатньо високим.
Усі протоколи засідань громадської ради та спільних засідань громадської
та науково-експертної рад, а також звітну інформацію про консультації з
громадськістю оприлюднено на офіційному веб-порталі Укрдержархіву у
рубриці «Громадянське суспільство і влада».
Участь громадян у формуванні та реалізації державної політики багато в
чому залежить від їх поінформованості. Взаємодія з засобами масової
інформації та громадськістю відбувається відповідно до плану проведення
Державною архівною службою України консультацій з громадськістю на
поточний рік, щоквартальних, щомісячних та щотижневих планів
найважливіших заходів, що потребують висвітлення у засобах масової
інформації та участі у їх проведенні громадськості.
Плани складаються на підставі отриманих від структурних підрозділів
Укрдержархіву, державних архівних установ та установ СФД пропозицій,
затверджуються керівництвом Укрдержархіву на надсилаються до Секретаріату
Кабінету Міністрів України, Держкомтелерадіо.
Про стан їх виконання відділ міжнародного співробітництва щотижня та
щомісяця інформує Секретаріат Кабінету Міністрів України. Як правило звіти
містять більш розширену інформацію про заходи.
Для забезпечення оперативного реагування на інформацію розміщену у
ЗМІ про діяльність Укрдержархіву тамустанов його системи відділом
міжнародного співробітництва щотижня здійснюється моніторинг з
використанням системи моніторингу «UAPort» на базі Інформаційного центру
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«Електронні вісті». На підставі моніторингу готується та подається на розгляд
керівництву Укрдержархіву відповідна оглядова інформація.
Серед державних архівних установ та установ СФД моніторинг
здійснюють щоденно ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, держархіви в АР Крим, Київської,
Миколаївської, Одеської, Херсонської, Чернівецької областей, м. Севастополя,
Державний департамент СФД, Південно-східний регіональний центр СФД,
Донбаський РЦ СФД, Кримський РЦ СФД, щомісячно держархіви Вінницької,
Івано-Франківської, Житомирської областей, м. Києва, НДІ мікрографії,
Північний РЦ СФД, Північно-східний РЦ СФД. Інші державні архівні установи
здійснюють здебільшого щотижневий моніторинг.
Не здійснює моніторинг – Південний регіональний центр СФД.
У період з січня до 30 вересня 2013 року до Укрдержархіву, державних
архівних установ та установ СФД інформаційні запити та скарги від
представників засобів масової інформації на неналежний розгляд їх запитів не
надходили.
До Держархіву Вінницької області надійшло 3 пропозиції щодо
продовження строків експонування документальних виставок, які були
враховані у виставковій діяльності. Держархіву Чернівецької області
висловлена подяка за роботу, яка опублікована в чернівецькому часопису
«Молодий буковинець» від 28.03.13 на с. 7.
У першому півріччі 2013 року Укрдержархівом, державними архівними
установами та установами СФД взято участь у 27 брифінгах та пресконференціях, 7 круглих столах, до участі у яких запрошено представників ЗМІ
та громадськості.
Серед них слід відмітити презентацію спільного українсько-російського
збірника документів «Олександр Довженко. Щоденникові записи. 1939-1956
рр.», що відбулася в приміщенні ЦДАМЛМ 28 лютого 2013 року, пресконференцію Державної архівної служби «Оприлюднення документів про події
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років у науково-популярних та наукових
виданнях, підготовлених державними архівними установами України», що
проходила 24 травня 2013 року у приміщенні прес-центру Укрінформу
(учасників заходу детально поінформовано про низку збірників документів,
путівників, каталогів, інших довідників, підготовлених державними архівами,
які присвячені Великій Вітчизняній війні), відкриття документальної виставки
«Духовні святині Києва» у приміщенні ЦДАМЛМ 25 липня 2013 р., відкриття
виставки маловідомих фото- та архівних документів «Документальні свідчення
партизанської війни» у приміщенні ЦДАГО 19 вересня 2013 р., відкриття
Міжнародної виставки унікальних архівних документів «Одеса наприкінці

5

XVIII – на початку ХХ сторіч» у приміщенні Одеського історико-краєзнавчого
музею 27 вересня 2013 р.
ЦДАМЛМ продовжується, за підтримки Укрдержархіву, робота з
реалізації літературно-музичного проекту «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї»,
у рамках якого проводяться виступи відомих українських та зарубіжних
музикантів-виконавців, творчі вечори письменників, художників та
композиторів із залученням документальних матеріалів з фондів архіву.
У період з січня по вересень 2013 року за участі Укрдержархіву,
державних архівних установ та установ СФД вийшло понад 259 телесюжетів та
телепередач,
178 радіосюжетів
та
радіопередач,
підготовлено
13 документальних фільмів, опубліковано у друкованих періодичних ЗМІ
311 статей, розміщено 44 повідомлень у стрічках новин інформаційних
агентств, в електронних ЗМІ розміщено понад 297 інформаційних повідомлень.
Зазначені цифри перевищують показники минулого року за січень-серпень.
28 % від загальної кількості інформації про діяльність державних
архівних установ публікується місцевими періодичними ЗМІ. Найбільш
активними у цій роботі є ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, держархіви в АР Крим,
Вінницької, Волинської, Закарпатської, Дніпропетровської областей.
Статті з питань діловодства та роботи з документами систематично
публікуються у журналах «Діловодство та документообіг», «Кадровик
України», «Коментар законодавства», «Довідник кадровика», «Секретарреферент».
Державні архівні установи найчастіше співпрацюють з такими газетами,
та журналами: «Сільські вісті», «Пам’ять столиці» (ЦДАГО); «Вести» (Київ),
«Україна молода», журналом «Корреспондент» (ЦДІАЛ); «Будівельник»,
«Робоча газета», «Слобідський край», «Харьковские известия» (ЦДНТА);
«Культура і життя», «День», «Літературна Україна», «Українська культура»
(ЦДАМЛМ); «Хлібороб» (Бразилія), «Свобода» (США) (ЦДАЗУ); «Кримська
правда» (Держархів в АР Крим); «Вінничччина», «Вінницька газета»
(Держархів Вінницької області); «Волинська газета» (Держархів Волинської
області); «Вісті Придніпров’я» (Держархів Дніпропетровської області);
Жизнь», «Донбасс», «Вечерний Донецк» (Держархів Донецької області);
«Житомирщина» (Держархів Житомирської області); «Новини Закарпаття»
(Держархів Закарпатської області); «Запорізька правда» (Держархів Запорізької
області); «Галичина» (Держархів Івано-Франківської області); «Сільські вісті»,
«Час Київщини» (Держархів Київської області); «Народне слово» (Держархів
Кіровоградської області); «Факти», «Львівщина» (Держархів Львівської
області); «Вечірня Полтава», «Край» (Держархів Полтавської області); «Рідний
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край», «Сім днів» (Держархів Рівненської області); «Свобода», «Вільне життя»
(Держархів Тернопільської області); «Вечерний Харьков» (Держархів
Харьківської області); «Наддніпрянська правда», «Новий день» (Держархів
Херсонської області); «Подільські вісті» (Держархів Хмельницької області);
«Місто», «Нова Доба» (Держархів Черкаської області); «Погляд», «Молодий
Буковинець» (Держархів Чернівецької області); «Деснянська правда»
(Держархів Чернігівської області), «Севастопольские известия», «Літературна
газета» (Держархів м. Севастополя). Установи СФД здебільшого співпрацюють
з журналами «Науково-технічна інформація», «Стандартизація, сертифікація,
якість», «Надзвичайна ситуація».
Подальшого розвитку дістала взаємодія державних архівних установ з
електронними ЗМІ (27 % від загальної кількості інформації у ЗМІ). Найбільш
активною ця форма роботи є в Укрдержархіві, ЦДКФФА, ЦДАЗУ, держархівах
Дніпропетровської,
Закарпатської,
Івано-Франківської,
Київської
та
Миколаївської областей. Найбільше інформації про діяльність Укрдержархіву
та державних архівних установ оприлюдено у таких електронних ЗМІ: «Факты
и комментарии», «Сільські вісті», «ForUm», «Народне слово», «Новости
Днепропетровска и области», «Вечерний Харьков», «Житомирська Хвиля»,
«Час Пик».
Відсутня інформація про роботу з електронними ЗМІ ЦДАВО, ЦДІАК,
ЦДЕА,
держархівів
Вінницької,
Одеської,
Рівненської,
Сумської,
Тернопільської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та м. Києва.
У 2013 році на Facebook розміщено особисту сторінку Голови Державної
архівної служби О. П. Гінзбург за адресою: https://www.facebook.com/oginzburg.
Зростає кількість телепередач, підготовлених за участі Укрдержархіву та
державних архівних установ. У першому півріччі 2013 року цей показник
дорівнює 24% від загальної кількості інформацій в ЗМІ про напрямки
діяльності Укрдержархіву та установ його системи. Активними в цьому
напрямку є ЦДІАК, держархіви в АР Крим, Вінницької, Волинської,
Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської,
Тернопільської, Хмельницької областей.
Упродовж звітного періоду Голова Державної архівної служби
О. П. Гінзбург взяла участь у програмі «Соціальний статус:пошук документів в
архівах» телеканалу «Тоніс» (ефір 13 серпня 2013 р.), у програмі «Про головне»
телеканалу «Перший національний» (ефір 22 серпня 2013 р.).
Діяльність Укрдержархіву та державних архівних установ його системи
висвітлювалась в ефірі телеканалів «Перший національний», «Інтер», «Тоніс»,
«Культура», «Київ», БТБ, УТР.
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Постійні рубрики на телеканалах мають держархіви Вінницької (ТРК
«Вінтера»), Донецької (Донецька ОДТРК), Запорізької (ТРК «Алекс»),
Миколаївської (телеканал «Миколаїв»), Одеської (ТРК «Град», «АРТ»),
Рівненської (Рівненська ОДТРК), Хмельницької (ОТРК «Поділля-центр»),
Чернігівської (Чернігівська ОДТРК) областей та м. Севастополя
(Севастопольська ДТРК).
Працівники державних архівних установ взяли участь у підготовці
178 радіопередач та радіосюжетів (16 % від загальної кількості інформацій у
ЗМІ). Найбільш активними в цьому напрямку є держархіви Донецької
Київської, Хмельницької, Чернігівської областей, м. Києва.
Питома частка оприлюднених інформацій в інформагентствах незначна і
становить 4 % від загальної кількості інформацій у ЗМІ.
Про діяльність Укрдержархіву, державних архівних установ та установ
СФД оприлюднено інформаційними агентствами УКРІНФОРМ, УНІАН,
Українські національні новини, Інтерфакс-Україна, Схід.info, Інформаційна
агенція культурних індустрій ПРО, Волинський інформаційний портал тощо.
Основна тематика інформаційних повідомлень про діяльність
Укрдержархіву у ЗМІ у першому півріччі 2013 року, це: виконання запитів
соціально-правового та генеалогічного характеру, склад та зміст документів
НАФ, процес розсекречування архівних документів, умови зберігання
документів, архівне законодавство, видавнича, виставкова та міжнародна
діяльність у сфері архівної справи,
Взаємодія установ СФД із ЗМІ та громадськими організаціями носить
обмежений характер, що пояснюється специфікою їхньої діяльності. Основна
форма інформування про їх діяльність – розміщення відповідної інформації на
власному веб-сайті та публікація фахових статей у науково-технічних
журналах, збірниках матеріалів наукових конференцій певної тематики.
З початку року Державним департаментом СФД та установами СФД взято
участь у 2-х науково-технічних конференціях. Північним РЦ СФД взята участь
у круглому столі «Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» надії на очікування майбутнього архітектури міста Ірпеня».
Як і у попередні роки активність взаємодії державних архівних установ із
ЗМІ пов’язана з відзначенням пам’ятних та знаменних дат в історії України,
відкриттям виставок фото- та архівних документів, проведенням міжнародних
заходів у сфері архівної справи.
Поряд з цим широко висвітлюється практична діяльність державних
архівних установ з комплектування архівів, обліку, збереження і використання
архівної ретроспективної інформації, проведення розсекречування архівних
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документів та організації доступу до них громадськості, наведення архівних
довідок з соціально-правових питань, проведення роз’яснення законодавчонормативної бази, науково-дослідна і видавнича діяльність, презентація нових
видань, впровадження електронного документообігу та електронного
архівування.
Підсумовуючи слід зазначити, що прикладом організації взаємодії зі ЗМІ
та громадськістю може бути діяльність Держархіву Одеської області (список
основних ЗМІ, з якими взаємодіє архів, включає 13 телерадіокомпаній та
4 видання) та Держархіву Закарпатської області (список основних ЗМІ, з якими
взаємодіє архів, включає 8 телерадіокомпаній та 7 видань). Проте, як і іншими
державними архівними установами тільки 49% інформацій у ЗМІ підготовлено
з ініціативи архіву, інші 51% – безпосередні звернення представників ЗМІ до
архіву.
Для поліпшення роботи у напрямку планування та проведення
консультацій з громадськістю, взаємодії з громадською та науково-експертною
радами, сприяння проведенню громадської експертизи, а також подальшого
розвитку конструктивної та партнерської взаємодії з ЗМІ відділу міжнародного
співробітництва необхідно врахувати у своїй роботі рекомендації Секретаріату
Кабінету Міністрів щодо організації координації структурних підрозділів
органу виконавчої влади під час планування та організації консультацій з
громадськістю (доручення Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2013 року
№ 11896/0/2-13), звернути увагу державних архівних установ на підвищення
якісного та інформативного рівня інформування про свою діяльність в ЗМІ, що
підвищить рівень інформованості громадськості про розвиток архівної справи в
державі та діяльність Укрдержархіву та державних архівних установ.
Водночас, тематика інформацій про діяльність Укрдержархіву, державних
архівних установ та установ СФД є досить різноманітною, цікавою,
підготовленою на достатньо високому професійному рівні.
Заступник директора департаментуначальник відділу міжнародного співробітництва
департаменту організації архівної роботи
Державної архівної служби України

Ю. А. Прилепішева

