
 

 
 
 

ДЕРЖАВНА  АРХІВНА  СЛУЖБА  УКРАЇНИ 
 НАКАЗ 

27.05.2014 
Київ 

№
 

63 

Про забезпечення інформаційно-
комунікаційного супроводження 
суспільно значущих заходів та 
взаємодію із засобами масової 
інформації  

 
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 19 квітня 

2014 року № 2557/129/1-14 щодо посилення координації інформаційної 
діяльності Укрдержархіву та установ, що належать до його сфери управління 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити Регламент організації взаємодії структурних підрозділів 

Державної архівної служби із засобами масової інформації та своєчасного 
подання відповідної інформації державними архівними установами та 
установами СФД, що додається (далі – Регламент).  

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

1) спільно зі структурними підрозділами Укрдержархіву дотримання 
порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність 
Укрдержархіву відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної 
інформації” та постанови Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року 
№ 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність 
органів виконавчої влади”; 

2) здійснення постійного моніторингу матеріалів, опублікованих у 
друкованих засобах масової інформації та оприлюднених у 
телерадіоорганізаціях та підготовка керівництву Укрдержархіву інформаційних 
матеріалів за результатами моніторингу; 

3) оперативне, впродовж трьох годин після отримання, направлення 
засобам масової інформації для оприлюднення роз’яснень по критичним 
зауваженням, отриманим від заступників Голови та керівників структурних 
підрозділів Укрдержархіву; 

4) щоденне, за наявності матеріалів, подання до Секретаріату Кабінету 
Міністрів України у паперовому та електронному вигляді (editor@kmu.gov.ua) 
інформаційних матеріалів, анонсів подій та прес-релізів для розміщення на 
Урядовому веб-порталі; 



 
 

5) підготовку і розповсюдження у ЗМІ за матеріалами, що надаються 
структурними підрозділами відповідних прес-релізів щодо запланованих 
інформаційних та іміджевих заходів та проектів нормативно-правових актів, 
підготовлених Укрдержархівом, з викладенням доступною мовою мети та 
очікуваного результату запровадження даного акту; 

6) подання до Секретаріату Кабінету Міністрів України у паперовому та 
електронному вигляді (zvit@kmu.gov.ua) планів найважливіших заходів, що 
потребують висвітлення у засобах масової інформації у строки, визначені у 
пунктах 8, 10, 12 Регламенту; 

7) подання до Міністерства юстиції тижневих звітів про найважливіші 
заходи з висвітлення у ЗМІ пріоритетних питань діяльності та пропозиції до 
піврічного плану виступів працівників центральних органів виконавчої влади, 
діяльність яких спрямовується та координується через Міністра юстиції у 
строки, визначені у пунктах 9, 11 Регламенту. 

 

3. Відділу використання інформації департаменту організації архівної 
роботи Укрдержархіву (Ярошенко Д. В.) забезпечити підтримання та постійне 
оновлення стенду в Головному корпусі споруд центральних державних архівних 
установ з інформаційно-роз'яснювальними матеріалами щодо роботи 
Укрдержархіву, правил та годин прийому громадян, публічних заходів, 
прийнятих та запланованих рішень. 

 

4. Керівникам структурних підрозділів Укрдержархіву, Державного 
департаменту СФД (Баранова О. В., Денисенко О. В., Забенько Ю. І., 
Кузнєцова М. І., Прилепішева Ю. А., Прись Т. П.,  Сельченкова С. В.,  
Стадник В. А., Степаненко В. Л., Швець О. І., Ярошенко Д. В.) забезпечити у 
межах компетенції і повноважень чітке та своєчасне виконання Регламенту у 
частині організації взаємодії структурних підрозділів Державної архівної 
служби із засобами масової інформації та пункту 1) розділу 2 цього наказу. 

 

5. Директорам державних архівних установ та установ СФД забезпечити у 
межах компетенції і повноважень чітке та своєчасне виконання пунктів 2, 5, 8, 
9, 10, 12 Регламенту щодо подання інформації про взаємодію із засобами 
масової інформації та інформаційно-роз'яснювальних матеріалів про роботу 
державних архівних установ та установ СФД до Укрдержархіву. 

 

6.  Вважати такими, що втратили чинність, накази Укрдержархіву від 
16 січня 2012 р. № 3 “Про забезпечення інформаційно-комунікаційного 
супроводження суспільно значущих заходів та взаємодію з засобами масової 
інформації і громадськістю” та від 12 березня 2012 р. № 34 “Про внесення змін 
до наказу Укрдержархіву від 16 січня 2012 року № 3”. 

 
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
Перший заступник Голови                                                           В. М. Воронін 


