
РІШЕННЯ 
колегії Державного архіву Запорізької області 

 
21.12.2016                              м. Запоріжжя                     № 5 

 
Про висвітлення діяльності у ЗМІ, співпрацю з інститутами 

громадянського суспільства та супровід й інформаційне наповнення 
офіційного веб-сайту Державного архіву Запорізької області у 2016 році 

 
Заслухавши й обговоривши інформацію начальника відділу інформації та 

використання документів Величко О.Г. про висвітлення діяльності у ЗМІ, 
співпрацю з інститутами громадянського суспільства та супровід й 
інформаційне наповнення офіційного веб-сайту Державного архіву Запорізької 
області у 2016 році, колегія Державного архіву Запорізької області відзначає, 
що,  відповідно до вимог Закону України «Про порядок висвітлення діяльності 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні 
засобами масової інформації», з метою висвітлення діяльності в ЗМІ та на 
офіційному веб-сайті, задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних 
осіб про роботу, Державним архівом Запорізької області протягом 2016 року 
проводилася певна робота. 
 Державним архівом Запорізької області відповідно до плану розвитку 
архівної справи на 2016 рік було заплановано підготовку та проведення 
14 виставок документів, 2 публікації у ЗМІ. Відповідно до річного плану-звіту 
готуються місячні та квартальні плани-звіти. До плану Державного архіву 
Запорізької області на кожний місяць, який затверджується заступником голови 
– керівником апарату Запорізької обласної державної адміністрації, вносяться 
наважливі заходи, які потребують висвітлення, заходи, у яких передбачена 
участь громадськості та ЗМІ; про їх виконання надається звіт керівництву 
обласної державної адміністрації.  
 Моніторинг появи інформації про архів у засобах масової інформації 
(далі − ЗМІ) Державним архівом Запорізької області здійснювався 1 раз на 
місяць. 
 Критичних публікацій у ЗМІ на адресу Державного архіву Запорізької 
області протягом звітного періоду не було. 

Підготовлено до друку буклет про діяльність Державного архіву 
Запорізької області. 

Вийшло в ефірі, було підготовлено (опубліковано) у ЗМІ, на офіційному 
веб-сайті інформацій (статей, документів): 
 1 – інформацію про відеоконференцію; 
 1 – у телепередачі; 
 2 – у документальних фільмах; 
 1 – для науково-практичного журналу «Архіви України»; 
 2 – публікації на новинних Інтернет-сайтах; 
 1 - інтерв'ю для місцевого ЗМІ; 
 1 – публікацію архівних документів у місцевому ЗМІ. 

З нагоди відзначення 97-ї річниці проголошення Акта злуки Української 
Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки Запорізьким, 
Івано-Франківським, Миколаївським та Чернігівським центрами 
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів 22 січня 2016 року  проведено 
міжрегіональну відеоконференцію «Соборність України: нові виклики. У роботі 
конференції брала участь заступник директора Державного архіву Запорізької 
області Ядловська О.Л., провідні науковці регіонів, керівники Міжрегіональних 
управлінь Національного агентства України з питань державної служби, 
представники обласних державних адміністрацій, керівники та експерти 
регіональних офісів реформ, а також працівники центрів перепідготовки і 
підвищення кваліфікації кадрів, представники Державного архіву Запорізької 
області.  
 01 березня 2016 року о 21-25 в ефірі ТРК «Запоріжжя» Запорізької 
обласної державної телерадіокомпанії вийшла телепередача «Нові – старі 
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вулиці» (з історії перейменування вулиць) циклу «Як це було», зйомки 
телепередачі відбулися Державному архіві Запорізької області, надано інтерв'ю.  
 08 квітня 2016 року о 21:15 на телеканалі ТВ-5 відбувся показ фільму з 
документального циклу «Легенди. Будинок немовлят. Остання колискова». 
Фільм оснований на унікальних архівних документах та розповідях родичів 
свідків тих страшних подій. Напередодні в кіноконцертному залі                            
ім. Довженка відбулась допрем`єрна демонстрація стрічки. 
 10 травня 2016 року о 21-25 на запорізькому телеканалі «Запоріжжя» в 
ефірі програми «Як це було» (журналіст О.Ларіонова) вийшла тематична 
передача, присвячена подіям ІІ Світової війни, де були представлені документи 
Державного архіву Запорізької області та надано інтерв'ю. 
 Для науково-практичного журналу «Архіви України» було підготовлено 
добірку документів: «Шкільна мандрівка до Дніпровських порогів» (авт.-
упоряд.: І.В. Козлова, О.Г. Величко). 
 23 березня 2016 року на сайті інтернет-ресурсу «Reporter UA» 
http://reporter-ua.com/ опубліковані дві частини матеріалів про Державний архів 
Запорізької області:  
 «Запорожский архив. Несекретные материалы. Фото» http://reporter-
ua.com/node/287274;  
 «Запорожский архив. В поисках правды. Фото» http://reporter-
ua.com/2016/03/22/287752_zaporozhskiy-arhiv-v-poiskah-pravdy-foto. 

В інформаційному щотижневику «Верже» (№ 40 (1207) від 06.10.2016), 
опублікована стаття-інтерв’ю «Без грифа «секретно» (Директор 
Государственного архива Запорожской области Александр Тедеев раскрывает 
тайны одного из самых закрытых ведомств)». 

В інформаційному щотижневику «МИГ» (№ 44 (7093) від 03.11.2016), 
опублікована стаття, в якій використані документи Державного архіву 
Запорізької області «Ильинская церковь в Терновке: судьба 110-летнего 
храма». 
 На офіційному веб-сайті Державного архіву Запорізької області було 
розміщено у рубриці «Виставки» 176 архівних документів. 
 Щороку архівом проводиться робота із залучення до участі у конкурсі 
журналістів місцевих ЗМІ Запорізької області, яка здійснюється через 
оргкомітет Державного архіву Запорізької області та архівні відділи районних 
державних адміністрацій та міських рад міст обласного значення.  
 31 травня 2016 року відбулося чергове засідання колегії Державного 
архіву Запорізької області, на якому підбито підсумки конкурсу серед 
представників засобів масової інформації області за найкраще висвітлення 
діяльності місцевих архівних установ, історичного минулого України та 
Запорізької області за допомогою оприлюднення та популяризації документів 
Національного архівного фонду у 2015 році до Дня журналіста.  
 Переможцями визначено Ольховську Юлію Василівну, члена 
Національної спілки журналістів України, кореспондента газети 
«Мелитопольские ведомости» ТОВ «РА МВ плюс» за публікацію «Выбрал 
Украину» присвячена історії життя колишнього воїна УПА, Костянтина 
Тимофійовича Сліпецького, який на теперішній час живе в м. Мелітополь та 
Балакіну Інну Михайлівну, кореспондента газети «Мелитопольские ведомости» 
ТОВ «РА МВ плюс», за публікації «Неведомый Ловецкий» про земляка-
мелітопольця, письменника, який у своїх творах оспівував природу Дикого 
Поля і Таврійських степів; та «Сметены историей» про пам’ятники Мелітополя, 
яких вже не існує. Переможців нагороджено Почесними грамотами Державного 
архіву Запорізької області.  

Державний архів Запорізької області має власний веб-сайт, 
зареєстрований у домені GOV.UA, а також повномасштабну російську версію, 
інформація на якій оновлюється постійно (в міру надходження інформації). 
Також на офіційному веб-сайті Державного архіву Запорізької області 
розміщено загальну інформацію про архів англійською мовою. 

Протягом звітного періоду відбувалося інформаційне наповнення та 
супровід офіційного веб-сайту. 
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Інформація на офіційному веб-сайті Державного архіву Запорізької 
області розміщувалася із зазначенням дати розміщення. Звітні інформації 
розміщувалися після закінчення звітного періоду. Інформація у рубриці 
«Новини» оновлюється невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня 
зміни інформації.  

Про основні напрямки та результати діяльності Державного архіву 
Запорізької області відвідувачі веб-сайту архіву можуть довідатися, 
ознайомившись із рубриками «Про архів», «Інформуємо громадськість», 
«Анонси», «Розсекречення архівних документів» та ін. Про всі актуальні 
аспекти діяльності інформування відбувається на «Головній сторінці» шляхом 
розміщення повідомлень про заплановані заходи або про їх проведення. 

У рубриці «Інформуємо громадськість» розміщені інформації про 
планування роботи та звітність Державного архіву Запорізької області та 
довідки про підсумки роботи архівних установ області за кожний квартал та 
річні. 

У рубриці «Звернення громадян» у 2016 році опубліковано 4 довідки про 
результати роботи із зверненнями громадян протягом 2016 року. 
 Відповідно до законодавства на сайті були оприлюднені проекти 3-х 
нормативно-правових актів Державного архіву Запорізької області та вже 
прийняті ці акти. 
 У рубриці «Доступ до публічної інформації» розміщено форми для 
подання до Державного архіву Запорізької області запитів на отримання 
публічної інформації. 

У рубриці «Державні закупівлі» розміщуються плани закупівель та інші 
документи у цій сфері. 
 У рубриці «Анонси» розміщено інформацію про поточні та заплановані 
події. 

У рубриці «Програми у сфері архівної справи та діловодства» 
розміщується інформація про вказані Програми та звіти про їх виконання. 
 Також на сайті публікуються переліки прийнятих Державним архівом 
Запорізької області наказів з основної діяльності, протоколи засідань колегії 
Державного архіву Запорізької області та відповідні рішення. 

На офіційному веб-сайті Державного архіву Запорізької області 
функціонує пошук по всій текстовій інформації. 

На офіційному веб-сайті розміщується адреса електронної пошти 
Державного архіву Запорізької області, а також надається можливість 
добровільної реєстрації відвідувачів для підтримки функції зворотного зв’язку. 
Громадяни, які бажають отримати інформацію з архіву, заповнюють надані на 
веб-сайті форми зворотнього зв’язку. 

Запровадження автоматизованих систем, надання он-лайн-послуг та 
сервісів можливе тільки після створення сертифікованої комплексної системи 
захисту інформації на веб-сервері, що потребує додаткового фінансування. 

 
Враховуючи зазначене, колегія Державного архіву Запорізької області 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Начальнику відділу інформації та використання документів 

Величко О.Г. забезпечити організацію проведення таких заходів: 
 1) забезпечити висвітлення архівних документів на офіційному веб-сайті 

архіву, у читальних залах, у ЗМІ інформації й архівних документів до 

ювілейних та пам'ятних дат; термін виконання – протягом 2017 року;  
2) постійно сприяти представникам засобів масової інформації, 

громадських організацій, наукових установ та організацій, ученим та 

громадянам у вільному доступі до архівних документів. 
2. Головному спеціалісту-керівнику режимно-секретної служби 

Бондарю В.О. з метою створення можливостей українському суспільству мати 
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більше інформації про своє історичне минуле, продовжити перегляд грифів 

секретності, зняття обмежень на доступ до секретних архівних документів, що 

не становлять державної таємниці; термін виконання – протягом 2017 року. 
3. Керівникам структурних підрозділів Державного архіву Запорізької 

області забезпечити оперативне подання інформації про діяльність для 

розміщення на офіційному веб-сайті Державного архіву Запорізької області; 

термін виконання – протягом 2017 року. 
4. Завідувачу відділу забезпечення фізичної збереженості документів та 

інформаційних технологій Мурашку В.О. забезпечити постійний супровід й 

інформаційне наповнення офіційного веб-сайту Державного архіву Запорізької 

області; термін виконання – протягом 2017 року. 
5. Заступнику директора Ядловській О.Л. до 23.12.2016 забезпечити 

підготовку проекту наказу про оголошення рішення колегії. 
6. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на директора 

Державного архіву Запорізької області Тедєєва О.С. 
 
 

 
Голова колегії                                                                             О.С.Тедєєв  
 
 
 
Секретар колегії                    А.А. Федько  


