ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
04.06.2014

Івано-Франківськ

№ 46

Про введення в дію рішення колегії
державного архіву області від 29.05.2014
№ 3/6 «Про забезпечення взаємодії із
засобами масової інформації та супровід
веб-сайту держархіву області»
Відповідно до пункту 6.4 Положення про державний архів області,
затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 20.03.2013
№ 181 та пункту 25 Положення про колегію Державного архіву ІваноФранківської області, затвердженого наказом директора архіву від 18.04.2012
№ 38 «Про затвердження Положення про колегію державного архіву області»
НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію рішення колегії держархіву області від 29.05.2014 № 3/6
«Про забезпечення взаємодії із засобами масової інформації та супровід вебсайту держархіву області», (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
директора державного архіву області Білінчука Д. В.

Директор архіву

І. І. Гриник

Заступник директора архіву
Д. В. Білінчук
03.06.2014
Головний спеціаліст з питань
кадрової роботи та державної служби
Г. Й. Пилипчук
03.06.2014

Головний спеціаліст-юрисконсульт
І. Б. Романів
03.06.2014

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
29.05.2014

КОЛЕГІЇ

м. Івано-Франківськ

№ 3/6

Про забезпечення взаємодії
із засобами масової інформації та
супровід веб-сайту держархіву області
Державним архівом Івано-Франківської області здійснюється тісна
співпраця з засобами масової інформації (далі – ЗМІ). На найважливіші заходи
державного архіву області, які потребують висвітлення, та на заходи, у яких
передбачена участь громадськості й ЗМІ, укладаються місячні плани та
відповідні тижневі інформації про їх проведення. Інформування
ЗМІ
про інформаційні заходи архіву здійснюється шляхом розсилки прес-релізів,
анонсування подій, надання інформаційних повідомлень на сайти обласної
державної адміністрації та Укрдержархіву та у ЗМІ згідно списку обов’язкової
розсилки, до якого входять: Івано-Франківська обласна державна
телерадіокомпанія, регіональна газета «Галичина», громадсько-політичний
тижневик Прикарпаття «Вечірній Івано-Франківськ-плюс», муніципальна
телерадіокомпанія «Вежа», інформаційний портал Івано-Франківська.
Із початку 2014 року у ЗМІ надіслано: інформацію про проведення
розширеного засідання колегії державного архіву області 20 лютого 2014 року,
на якому розглядалось питання «Про підсумки роботи архівних установ області
за 2013 рік та їх завдання на 2014 рік»; п’ять прес-релізів про виставки. На
офіційному веб-сайті державного архіву області, з метою детальнішого
ознайомлення ширшого кола громадськості, розміщено сім тематикоекспозиційних планів виставок, проведених у архіві. Водночас, не виконано п.
2 рішення колегії архіву від 27.08.2013 № 5 і не створено постійної рубрики
державного архіву області у одному з друкованих ЗМІ. Слід також зауважити,
що недостатньо обмежуватися лише розсилкою прес-релізів та інформації про
роботу установи. Необхідно здійснювати контроль і моніторинг їх розміщення.
На офіційному веб-сайті Державного архіву Івано-Франківської області є
23 обов’язкові рубрики. У 2013 році продовжувалося регулярне наповнення
сайту та існуючих рубрик згідно вимог. У рішенні колегії Укрдержархіву від
19.12.2013 № 127 відзначено значне досягнення одних із найвищих показників
наявності інформації (0, 98) та якості інформаційного наповнення (0,90) сайту
архіву серед державних архівних установ України, але разом із тим зазначено
про необхідність забезпечення держархівом області до кінця 2014 року
«Зворотнього зв’язку/Інтернет-приймальні» та англомовної й російськомовної
версій сайту.
Для розміщення он-лайн виставок, цифрових копій документів, ведення
статистики
сайту,
забезпечення
функціонування
англомовної
та
російськомовної версії сайту на веб-сайті відсутні технічні можливості.

Потребують оновлення веб-сторінки архівних відділів райдержадміністрацій
(розміщені у рубриці «Архівні установи області»). Оскільки із-за технічних
причин з грудня 2013 р. до середини травня 2014 р. сайт не працював,
необхідно здійснити оновлення інформації у всіх рубриках згідно «Регламенту
функціонування офіційного веб-сайту Державного архіву області»,
затвердженого наказом директора архіву від 20.03.2014 № 21.
Виходячи з вищевикладеного колегія держархіву області
ВИРІШИЛА:
1. Довідку «Про забезпечення взаємодії із засобами масової інформації
та супровід офіційного веб-сайту Державного архіву Івано-Франківської
області» взяти до відома.
2. Вивчити питання про створення постійної рубрики державного архіву
області в одному з друкованих ЗМІ (Малишева Я. М., Соловка Л. М.).
3. Здійснювати контроль та моніторинг за розміщенням інформації
про роботу установи в засобах масової інформації, на офіційному веб-порталі
Укрдержархіву «Архіви України», веб-порталі облдержадміністрації та
в електронних ЗМІ (Соловка Л. М.), термін виконання – постійно.
4. При формуванні пропозицій про внесення змін до кошториcу на 2014
рік передбачити кошти на приведення шаблону сайту у відповідність до вимог
Укрдержархіву (Козак О. Ф.).
5. Начальникам архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад
міст обласного значення до 01.07.2014 року оновити веб-сторінки архівних
відділів. Заступнику директора архіву (Білінчук Д. В.) здійснювати контроль за
виконанням та підготувати узагальнену інформацію про оновлення вебсторінок архівних відділів до 01.09.2014 року.
6. Керівникам структурних підрозділів та відповідальним за ведення
рубрик регулярно здійснювати оновлення інформації згідно «Регламенту
функціонування офіційного веб-сайту Державного архіву Івано-Франківської
області», термін виконання – постійно.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
колегії, заступника директора державного архіву області Білінчука Д. В.
Голова колегії,
Директор архіву

Гриник І. І.

Секретар колегії

Пилипчук Г. Й.

