
Відділ використання інформації документів



Заступник директора – начальник відділу 

використання інформації документів –

Пирожкова Наталя Вікторівна

Головний спеціаліст –

Олійник Наталя Миколаївна

Головний спеціаліст –

Клименко В’ячеслав Павлович

Спеціаліст –

Сорокіна Яна Валеріївна



Реалізація державної політики з

питань використання інформації

документів

Проведення науково-методичної

роботи в галузі архівознавства,

документознавства та археографії,

впровадження передового досвіду в

практику діяльності архівних

установ

Координація діяльності державних

архівних установ та інших власників

документів Національного архівного фонду

(далі – НАФ) з питань використання

документів незалежно від місця зберігання

та форм власності на них.

Забезпечення використання

архівних фондів, колекцій

документів НАФ місцевого

походження



Публікація архівних документів та оприлюднення 
відомостей, що в них містяться у засобах масової 

інформації, у тому числі й Інтернет-ресурси

Виконання запитів юридичних та 
фізичних осіб

Експонування документів

Відділ організовує всебічне використання 

інформації документів НАФ

Екскурсії, лекції, публікації



Відділ забезпечує відкритість та 
прозорість діяльності держархіву області

забезпечення 
доступу до 
публічної 

інформації, 
розпорядником 
якої є держархів

області

висвітлення 
інформації про 

держархів
області та його 
діяльність у ЗМІ

проведення 
інформаційних 

заходів



Виконано 949 
запитів 

юридичних та 
фізичних осіб 

Надано 3035 
консультацій 
громадянам 

(електронною 
поштою та 

телефоном)

На особистому 
прийомі 

прийнято 294 
людини



виставка до Дня захисника 

України, проведена у 

Костянтинівському міському 

краєзнавчому музеї, де 

експоновано малюнки та твори 

школярів міста Костянтинівки та 

Костянтинівського району, 

присвячені святу за участю бійців 

90 окремого аеромобільного 

батальйону ім. Героя України 

старшого лейтенанта Івана Зубкова 

та учнів шкіл м. Костянтинівки

13 виставок 

проведено 

онлайн

2 виставки 

експоновано в 

Костянтинівській 

районній 

адміністрації

Проведено 

16 виставок 

документів



У 2016 році науково-методичної радою держархіву області 
розглянуто та схвалено до друку Анотований реєстр описів 
періоду 1917-1941 років.

Готується до видання «Збірник документів. 

Том 1. Фонд листівок періоду до 1917 року».

До 85-річчя Донецької області підготовлено Хронограф 
адміністративно-територіального поділу 1932-2014 рр. міста та 
райони Донецької області.

Відділом постійно проводиться науково-

видавнича діяльність:



Проведено навчальний семінар для 
архівних установ області "Оформлення 

архівних довідок, копій і витягів з 
документів: проблемні питання, шляхи 
вирішення". Підготовлено інформацію по 
оформленню інформаційних документів 
для використання в роботі архівними 

установами області.



У 2017 році об’явлено акцію «Розкажи 
свою історію», у межах якої 
проводиться збір спогадів, 

фотокарток, листів тощо про Другу 
світову війну. Збір матеріалів 
триває, проводиться робота зі 

створення архівної колекції 
документів.



Триває створення 
архівних колекцій 

документів 

До Дня захисника України:

- малюнки та твори школярів міста
Костянтинівки та Костянтинівського
району (2016)

- триває збір малюнків та творів учнів
шкіл усієї області (2017)

Героям Небесної Сотні, 
уродженцям Донецької 

області, присвячується:

- фотокартки, спогади рідних
та друзів


