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КОЛЕГІЇ ДЕРЖАРХІВУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
24.07.15 р.

Миколаїв

Про роботу та наповнення офіційного
веб-сайту держархіву області.
Колегія, заслухавши інформацію начальника відділу організаційної, кадрової та
режимно-секретної роботи Федорович О.В. про роботу та наповнення офіційного вебсайту держархіву області відзначає, що червня 2007 року в мережі Інтернет функціонує
сайт держархіву області, доступний за адресою: http://archive.mk.ua.
З кінця 2012 року проводилось оновлення веб-сайту держархіву області.
Основні розділи сайту: «Про нас», «Архівні установи області», «Історія архівної
справи на Миколаївщині», «Публікації на сайті», «До 65-річчя Перемоги»,
«Документальні виставки on-line», «Галузеві програми», «Для фахівців», «Науководовідковий апарат», «Консультативна сторінка «Звернення громадян», «Платні послуги»,
«Регуляторні акти», «Корисні посилання», «Державні закупівлі», «Мультимедійні
матеріали», «Запобігання проявам корупції», «Вакансії».
Протягом 2014-2015 років на веб-сайті започатковано нові рубрики:
«Миколаївщина під час Другої світової війни», «Очищення влади», «Прес-центр. Архів у
ЗМІ», «Звіти про співпрацю держархіву зі ЗМІ», «Обговорення змін до Конституції
України щодо децентралізації державної влади», «Діяльність державного архіву».
Всі розділи сайту постійно оновлювалися і наповнювалися оперативною
інформацією про діяльність держархіву.
Протягом поточного року особливо активно і якісно наповнювалися розділи:
«Новини», «Публікації на сайті» та «Документальні виставки on-line». Але відсутність в
штаті держархіву спеціаліста, на якого було б покладено обов’язки щодо поповнення та
оновлення інформації на сайті призводить до несвоєчасного та неповного наповнення
його.
Матеріали на сайті надані українською мовою, планується зробити переклад
декількох розділів сайту на англійську мову.
Найбільшою популярністю користуються розділи: «Головна сторінка», «Архівні
установи області», «Про нас», «Публікації на сайті», «Документальні виставки on-line».
Матеріали на сайті постійно оновлюються. Активно наповнюються такі розділи
сайту: «Анонси», «Новини», «Публікації на сайті», «Документальні виставки on-line».
КОЛЕГІЯ ВИРІШУЄ:
1. Інформацію начальника відділу організаційної, кадрової, та режимно-секретної
роботи Федорович О.В. «Про роботу та наповнення офіційного веб-сайту держархіву
області» прийняти до відома.
2. Начальникам відділів держархіву області забезпечити регулярне своєчасне
подання до відділу організаційної і кадрової роботи повноцінних інформаційних
матеріалів про події в держархіві за напрямками діяльності (із зазначенням мети
проведення та аналізу його впливу на громадськість).
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