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Про введення в дію рішення дирекції 
УНДІАСД від 19.06.2013 № 5/4 «Про стан 
співпраці УНДІАСД з засобами масової 
інформації за підсумками першого 
півріччя 2013 р.» 

 
Відповідно до п. 2.3 Положення про дирекцію Українського науково-

дослідного інституту архівної справи та документознавства (УНДІАСД), 
затвердженого наказом УНДІАСД від 10 січня 2012 р. № 04, на виконання 
п. 1.4 Плану-звіту заходів щодо усунення недоліків у діяльності УНДІАСД, 
виявлених під час комплексної перевірки Укрдержархіву, затвердженого 
наказом УНДІАСД від 23 січня 2013 р. № 08 

НАКАЗУЮ: 
1. Ввести в дію рішення дирекції УНДІАСД від 19.06.2013 № 5/4 «Про 

стан співпраці УНДІАСД з засобами масової інформації за підсумками 
першого півріччя 2013 р.» 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
 

Директор інституту       О. Я. Гаранін 
 
 
 
 
 
 
 



 
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 
 

РІШЕННЯ ДИРЕКЦІЇ 
 
 

19.06.2013 Київ № 5/4    
 
 
Про стан співпраці УНДІАСД 
з засобами масової інформації 
за підсумками першого півріччя 2013 р. 
 

Заслухавши та обговоривши доповідь наукового співробітника 
науково-інформаційного відділу Мурашко Н. В., на яку покладено 
відповідальність за співпрацю з засобами масової інформації, дирекція 
зазначає, що протягом першого півріччя 2013 р. стан співпраці зі ЗМІ у 
порівнянні з відповідним періодом минулого року поліпшився. 

Зросла кількість інформаційних повідомлень про роботу УНДІАСД у 
періодичній пресі та Інтернет-виданнях (23 проти торішніх 18). 

Розширилась коло періодичних видань, у яких публікувалися 
інформація про УНДІАСД. 

Повідомлення про участь співробітників УНДІАСД у Міжнародній 
науково-практичній конференції «Управління документацією: минуле, 
сучасне, майбутнє» було опубліковане у зарубіжному виданні (журнал 
«Делопроизводство», Російська Федерація). 

Збільшилась кількість розісланих прес-анонсів та прес-релізів. 
Водночас, у роботі інституту з засобами масової інформації мають 

місце певні недоліки та невирішені питання. Це, зокрема, переважання 
інформаційних повідомлень над тематичними публікаціями, однобокість 
тематики публікацій, недостатня співпраця з радіо та телебаченням. 

Враховуючи зазначене, з метою підвищення ефективності співпраці 
УНДІАСД з засобами масової інформації дирекція вирішує: 

4.1. Керівникам структурних підрозділів подати пропозиції щодо 
публікацій співробітників у і газетах та журналах, підготовки радіо- і 
телепередач, які будуть включені до плану співпраці зі ЗМІ на 2014 рік.  

4.2. Передбачити у плані роботи дирекції УНДІАСД у кінці кожного 
поточного року обговорення плану заходів співпраці з засобами масової 
інформації на наступний рік. 

4.3. Запровадити практику тематичних публікацій/радіопередач до 
знаменних та ювілейних дат, пов’язаних з історією архівної справи, ювілеїв 
відомих архівістів, археографів, документознавців. 

4.4. Вивчити питання щодо можливості тематичних публікацій у 
регіональних засобах масової інформації. 



4.5. Відповідальному за співпрацю з засобами масової інформації 
Н. В. Мурашко підготувати та подати удосконалений план співпраці з 
засобами масової інформації на друге півріччя 2013 року з урахуванням 
висловлених пропозицій. 

4.6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 
директора УНДІАСД О. В. Мельниченко 

 
 
 

Голова дирекції, 
директор УНДІАСД       О. Я. Гаранін 

 
 

Секретар дирекції        Л. В. Андрієвська 

 


