Про підсумки роботи державних архівних установ області
та архівних відділів міських рад у січні-вересні 2017 року
Діяльність архівних установ була спрямована на здійснення заходів щодо
поповнення та забезпечення збереженості документів Національного архівного
фонду, якісного обслуговування громадян, відзначення знаменних і пам’ятних
дат, документування подій новітньої історії України на Кіровоградщині.
У
звітному
періоді
головами
райдержадміністрацій
видано
8 розпоряджень, районними радами та виконавчим комітетом Світловодської
міської ради прийнято 3 рішення, підготовлені підготовлені архівними
відділами (секторами) райдержадміністацій та міської ради.
Гайворонською районною радою затверджено Програму забезпечення
збереженості документів Національного архівного фонду та розвитку архівної
справи в районі на 2017-2019 роки, Олександрівською районною радою –
Програму забезпечення збереженості архівних документів на 2017-2020 роки,
Компаніївською районною радою – Програму підтримки розвитку архівної
справи на 2017-2021 роки.
Тривала робота з виконання розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 29 вересня 2016 року № 416-р «Про здійснення заходів щодо
забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в
області».
Зокрема, архівний сектор Онуфріївської райдержадміністрації перейменовано в архівний відділ.
Замінено на інше приміщення архівного відділу Новомиргородської
райдержадміністрації, що знаходилось в аварійній будівлі. Модернізовано
пожежну сигналізацію в архівному відділі Новоукраїнської райдержадміністрації. Придбано вогнегасник архівному відділу Гайворонської
райдержадміністрації, перезаряджено вогнегасники – архівним відділам
Голованівської та Новгородківської райдержадміністацій, Світловодської
міської ради та трудовому архіву Новгородківського району, в архівному
відділі Знам’янської райдержадміністрації перевірено електромережу на опір
ізоляції.
Встановлено додаткове металеве стелажне обладнання в архівному
секторі Устинівської райдержадміністрації та архівному відділі Знам’янської
міської ради. Придбано прилади для контролю за температурно-вологісним
станом у приміщеннях архівних відділів Гайворонської та Голованівської
райдержадміністрацій, меблі та шафи для облікової документації – архівним
відділам Гайворонської та Новоукраїнської райдержадміністрацій.
Проведено поточний ремонт у приміщеннях архівних відділів
Новомиргородської, Новоукраїнської райдержадміністрацій та у робочій
кімнаті архівного відділу Олександрійської міської ради.
Забезпечено комп’ютерною технікою архівний сектор Маловисківської
райдержадміністрації та архівний відділ Світловодської міської ради;
копіювальною технікою – архівні відділи (сектори) Маловисківської,
Новомиргородської та Онуфріївської райдержадміністрацій. У звітному періоді
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архівні відділи (сектори) Гайворонської, Маловисківської, Новомиргородської
райдержадміністрацій підключено до мережі Інтернет, на сайті Компаніївської
райдержадміністрації створено власну веб-сторінку архівного відділу.
Підключено стаціонарний телефон в архівному відділі Новомиргородської
райдержадміністрації
Збільшено штатну чисельність архівних відділів Олександрійської,
Онуфріївської
райдержадміністрацій (на 1 шт.од.) та трудового архіву
Знам’янського району (на 0,25 шт.од.).
На засіданнях колегій Вільшанської, Добровеличківської, Кіровоградської, Маловисківської, Олександрівської, Петрівської райдержадміністрацій
було розглянуто питання про стан архівної справи.
Усі основні планові показники роботи архівних установ в цілому
по області виконано та перевиконано, за винятком упорядкування на
договірних засадах управлінської документації постійного зберігання.
Протягом звітного періоду Державним архівом Кіровоградської області
оправлено та підшито 885 од.зб. (що на 60 % більше, ніж за відповідний період
минулого року) та відремонтовано 21350 аркушів. Архівними установами
області закартоновано 23749 справ (що на 43 % перевищує звітний показник
січня-вересня 2016 року), перевірено наявність та фізичний стан 47932 справ.
Відділом комплектування та експертизи цінності документів архівних
підрозділів (за рахунок платних послуг) Державного архіву Кіровоградської
області упорядковано 1089 од.зб. управлінської документації та 795 од.зб.
з кадрових питань.
Протягом січня-вересня 2017 року на постійне зберігання до державних
архівних установ області та архівних відділів міських рад прийнято 21475 од.зб.
управлінської документації, у тому числі 11615 од.зб. надійшло до Державного
архіву Кіровоградської області (з них 9210 од.зб. передано архівними відділами
(секторами) райдержадміністрацій та міських рад) та 9860 од.зб. – до архівних
установ низової ланки. Архівними відділами міських рад прийнято 2269 од.зб. з
кадрових питань ліквідованих установ, підприємств і організацій різних форм
власності.
Найвищі показники з приймання управлінської документації в архівних
відділах Голованівської (553 од.зб.), Добровеличківської (1042 од.зб.),
Знам’янської (514 од.зб.), Кіровоградської (819 од.зб.), Новоукраїнської
(503 од.зб.) райдержадміністрацій та Олександрійської міської ради (808 од.зб.).
Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 11 березня
2015 року №95-р «Про документування подій новітньої історії України на
Кіровоградщині» проводився збір документів та матеріалів для поповнення
архівної колекції з історії Революції гідності та проведення антитерористичної
операції.
Експертно-перевірною комісією Державного архіву Кіровоградської
області протягом звітного періоду схвалено описів управлінської документації
на 13764 од.зб., погоджено описи з кадрових питань на 26064 од.зб., що на 25 %
перевищує відповідний показник минулого року (у т.ч. 22787 од.зб. особових
справ студентів Центральноукраїнського національного технічного універси-
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тету та Центральноукраїнського державного педагогічного університету
імені В.Винниченка), погоджено 119 номенклатур справ установ – джерел
комплектування архівних установ області.
Архівними установами області проведено певну роботу з питань
контролю за станом діловодства та організації зберігання документів в архівних
підрозділах установ – джерел формування Національного архівного фонду,
зокрема: проведено 356 перевірок роботи служб діловодства, експертних
комісій та архівних підрозділів, що на 3 % перевищує звітний показник
відповідного періоду минулого року (з них 150 – комплексних, 53 – тематичних
та 153 – контрольних). Найактивніше у цьому напрямку працювали архівні
відділи Благовіщенської, Бобринецької райдержадміністрацій та архівний
сектор Вільшанської райдержадміністрації.
Архівними відділами Голованівської та Добровеличківської райдержадміністрацій проведено огляди стану діловодства, упорядкування та збереженості
документів Національного архівного фонду в установах – джерелах
комплектування. Відповідні огляди проводяться архівними відділами
Петрівської райдержадміністрації та Світловодської міської ради.
Протягом звітного періоду Державним архівом Кіровоградської області
здійснено комплексні перевірки у Кіровоградському, Компаніївському,
Новгородківському, Новомиргородському, Новоукраїнському, Онуфріївському,
Устинівському районах. З метою надання методичної допомоги архівним
установам області підготовлено пам'ятку про підготовку справ управлінської
документації архівними відділами (секторами) райдержадміністрацій та
міських рад для передавання до Державного архіву Кіровоградської області.
Архівними відділами (секторами) райдержадміністрацій та міських рад
проведено 28 нарад-семінарів з відповідальними за архіви установ питань
складання номенклатур справ, проведення експертизи цінності документів та
підготовки їх до передавання на постійне зберігання (що на 17 % перевищує
відповідний показник минулого року).
На базі Державного архіву Кіровоградської області проведено два
тематичні короткострокові семінари, організовані для начальників загальних
відділів райдержадміністрацій та начальників загальних відділів районних і
міських (міст обласного значення) рад ДНЗ «Центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій
облдержадміністрації»; взято участь у семінарі з питань формування справ
з кадрових питань, що відбувся у виконавчому комітеті Кіровоградської міської
ради та семінарі з питань проведення експертизи цінності документів,
організованому
Головним
територіальним
управлінням
юстиції
в
Кіровоградській області для нотаріусів області.
Протягом звітного періоду архівістами області була проведена певна
робота з використання архівних документів із застосуванням усіх форм
інформаційного забезпечення громадян. Виконано 808 тематичних запитів (що
на 12 % перевищує відповідний показник січня-вересня 2016 року),
7412 запитів соціально-правового характеру (що на 9 % перевищує відповідний
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показник минулого року), з них на 5962 запити заявники отримали позитивні
відповіді, що складає 80 % від загальної кількості. Значне навантаження в цій
роботі припало на Державний архів Кіровоградської області, архівні відділи
(сектори)
Добровеличківської,
Маловисківської
райдержадміністрацій,
Кіровоградської, Олександрійської та Світловодської міських рад. Окрім того,
на особистому прийомі розглянуто 1560 звернень від громадян (що на 27 %
перевищує звітний показник відповідного періоду минулого року). Державним
архівом Кіровоградської області виконано 100 генеалогічних запитів.
Державними архівними установами області та архівними відділами
міських рад опубліковано у місцевій пресі 37 статей, презентовано 58 виставок
архівних документів (що на 32 % більше, ніж у відповідному періоді минулого
року), проведено 8 оглядових екскурсій та 18 шкільних уроків для учнівської
молоді, присвячених пам’ятним та знаменним датам. Архівними установами
області підготовлено 18 ініціативних інформувань до ювілейних дат утворення
установ і організацій області. В ефір Світловодського телебачення вийшов
телевізійний репортаж про проведення шкільного уроку до Дня партизанської
слави в архівному відділі Світловодської міської ради
Окрім того, Державним архівом Кіровоградської області проведено низку
заходів, у т.ч. підготовлено 7 радіопередач, 8 тематичних добірок документів та
3 інформаційні стенди. Створено та презентовано меморіальну музейну кімнату
відомого українського письменника, педагога, краєзнавця, фольклориста,
кандидата філологічних наук, доцента Смоленчука М.К. (до 90-річчя від дня
його народження) у корпусі № 2 архіву.
Взято участь у ток-шоу «Ми» філії ПАТ «НСТУ» (Кропивницька
регіональна дирекція) за темами: «Остарбайтери», «100 років Українській
революції», до Дня пам’яті жертв політичних репресій; двох програмах
«Радіомайдан» радіостанції «Скіфія-Центр» до Дня пам’яті та примирення;
програмах «Мистецький салон» та «Погляд»; Х обласних літературнокраєзнавчих Куценківських читаннях; засіданнях краєзнавчих студій; засіданні
комісії обласної краєзнавчої премії імені В. Ястребова; тематичній зустрічі в
управлінні Служби безпеки України у Кіровоградський області (до Дня пам’яті
та примирення та 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні);
засіданнях круглого столу «Українська революція 1917-1921 рр. на території
Центральної України: передумови, процеси, наслідки, уроки», до 80-х роковин
Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років, «В єдності –
сила» (присвяченому національно-визвольній боротьбі українського народу в
першій половині ХХ ст. на теренах області), «26 років незалежності України –
децентралізація та розвиток місцевої демократії»; засіданні Правління
Національної спілки краєзнавців України (в Інституті історії України НАН
України); презентаціях видання «Історичний календар Кіровоградщини. Люди.
Події. Факти», карти-схеми «Височинне Поінгулля і його цікаві місця», книги
М. Долгіх «Юрій Хілобоков: сюїта для скрипки з оркестром» та видань
М. Смоленчука.
Директор Державного архіву Кіровоградської області О.Бабенко та
головний архівіст І.Петренко відвідали Інститут літератури НАН України з
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питання співпраці щодо введення до наукового обігу документів, які
стосуються відомих українських літераторів. В рамках візиту взято участь у
авторській радіопередачі заступника директора Інституту літератури НАН
України С. Гальченка циклу «Музеї України» на каналі «Культура»
Українського радіо, присвяченій радіопрезентації книги «Нове наше море…
Сторінками історії будівництва Кременчуцького гідровузла» (співавтори –
О. Бабенко, І. Петренко), що побачила світ в рамках реалізації Обласної
програми книговидання та книгоросповсюдження на 2016-2020 років.
Проводиться робота з підготовки довідника «Державний архів
Кіровоградської області. Анотований реєстр описів. Том ІІ. Книга 5. Фонди
періоду після 1917 р.», матеріалів до збірника архівних документів: «Історія
рідного краю в дослідженнях краєзнавців», хрестоматії «Преса міжріччя Буга
і Дніпра»,
монографії
«Червоні
партизани
Кіровоградщини»
та
бібліографічного збірника «В. Смоленчук у фондах Державного архіву
Кіровоградської області».
Завершено роботу над виданнями «Нове наше море… Сторінками історії
будівництва Кременчуцького гідровузла», монографії «Обком утік…» (з історії
організації на Кіровоградщині «всенародної боротьби проти фашистів»
у 1941-1943 рр.) та «54-10, або Жінки контрреволюції».
Протягом звітного періоду у читальних залах архівних установ області
працювало 537 користувачів (що на 48 % більше, ніж у січні-вересні минулого
року), яким було видано 8456 справ. Державним архівом Кіровоградської
області підготовлено пам’ятку щодо особливостей користування архівнослідчими справами громадян, репресованих у 20-50-х роках ХХ століття.
Функціонує та постійно оновлюється веб-сайт Державного архіву
Кіровоградської області. Запроваджено он-лайн рубрики: «Пам’яті жертв
Голокосту в краї (1941-1942рр.)» та «Нові надходження до бібліотеки
Державного архіву Кіровоградської області»; поповнювалися рубрики «Видатні
особистості нашого краю», «Пам’ятні та знаменні дати Другої світової війни
1939-1945 рр.».
15 архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та міських рад
підключено до мережі Інтернет та мають власні веб-сторінки на сайтах
райдержадміністрацій та міських рад.

_____________________

