Про підсумки роботи державних архівних установ області
та архівних відділів міських рад у І півріччі 2018 року
Діяльність архівних установ протягом І півріччя 2018 року була
спрямована на здійснення заходів щодо поповнення та забезпечення
збереженості документів Національного архівного фонду, якісного
обслуговування громадян, відзначення знаменних і пам’ятних дат.
У
звітному
періоді
головами
райдержадміністрацій
видано
11 розпоряджень,
підготовлених
архівними
відділами
(секторами)
райдержадміністрацій. На засіданнях колегій Олександрівської та Петрівської
райдержадміністрацій розглянуто питання про стан архівної справи в районах.
Державним архівом Кіровоградської області підготовлено проект
розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про здійснення
заходів щодо забезпечення збереженості документів Національного архівного
фонду в області», відповідно до якого видано розпорядження голови
облдержадміністрації від 21 травня 2018 року №337-р.
Деякими архівними установами області вжито додаткові заходи щодо
приведення у відповідність до нормативних вимог стану архівних приміщень,
засобів і режимів зберігання архівних документів та зміцнення матеріальнотехнічної бази.
Зокрема, встановлено охоронну сигналізацію з підключенням до
центрального пульту спостереження та забезпечено її функціонування в
архівному відділі Новомиргородської райдержадміністрації.
Замінено комбіноване стелажне обладнання на металеве в архівному
відділі Новгородківської райдержадміністрації. Замовлено виготовлення
проектно-кошторисної документації для проведення оброблення дерев’яних
конструкцій будівлі, у якій розміщено архівний відділ Олександрівської
райдержадміністрації.
Встановлено вентиляцію повітря в сховищах Благовіщенської та
Кіровоградської райдержадміністрацій. Придбано гігрометр архівному відділу
Олександрівської райдержадміністрації та картонажі – архівним відділам
Гайворонської, Голованівської, Новгородківської райдержадміністрацій.
Проведено поточний ремонт у приміщеннях архівних відділів (секторів)
Гайворонської, Маловисківської, Новгородківської, Новомиргородської
райдержадміністрацій. Встановлено грати на вікно робочої кімнати в архівному
відділі Голованівської райдержадміністрації. Замінено вікна, встановлено
жалюзі в приміщенні архівного відділу Новгородківської райдержадміністрації
та вікно – в сховищі архівного відділу Гайворонської райдержадміністрації,
оббито металом двері сховища архівного відділу Олександрівської
райдержадміністрації. Замінено вхідні двері на металеві та надано меблі
архівному сектору Маловисківської райдержадміністрації.
Придбано комп’ютерну техніку архівним відділам Голованівської,
Олександрівської райдержадміністрацій, копіювальну техніку – архівному
відділу Новгородківської райдержадміністрації.

2

Усі основні планові показники роботи архівних установ в цілому по
області виконано та перевиконано.
Протягом звітного періоду Державним архівом Кіровоградської області
оправлено та підшито 1123 од.зб. (що вдвічі більше, ніж у І півріччі 2017 року),
відремонтовано 14370 аркушів справ з паперовою основою (що на 7% більше,
ніж за відповідний період минулого року), перевірено наявність та фізичний
стан 31842 справ. Архівними установами області закартоновано 8653 справи.
Відділом комплектування та експертизи цінності документів архівних
підрозділів (за рахунок платних послуг) Державного архіву Кіровоградської
області упорядковано 790 од.зб. управлінської документації та 1255 од.зб. з
кадрових питань (що в 1,6 рази перевищує відповідний показник минулого
року).
У І півріччі 2018 року на постійне зберігання до державних архівних
установ області та архівних відділів міських рад прийнято 13641 од.зб.
управлінської документації, у тому числі 6763 од.зб. надійшло до Державного
архіву Кіровоградської області та 6878 од.зб. – до архівних установ низової
ланки. Архівними відділами міських рад прийнято 1592 од.зб. з кадрових
питань ліквідованих установ, підприємств і організацій різних форм власності.
Продовжено збір документів та матеріалів для поповнення архівної
колекції з історії Революції гідності та проведення антитерористичної операції
відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 11 березня
2015 року №95-р «Про документування подій новітньої історії України на
Кіровоградщині».
Експертно-перевірною комісією Державного архіву Кіровоградської
області протягом звітного періоду схвалено описів управлінської документації
на 10199 од.зб., погоджено описи з кадрових питань на 4816 од.зб.,
193 номенклатури справ установ – джерел комплектування архівних установ
області (що в 1,7 разів більше, ніж у І півріччі 2018 року). Окрім того,
експертно-перевірною комісією Державного архіву Кіровоградської області та
експертними комісіями архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та
міських рад погоджено 10 інструкцій з діловодства, 27 положень про архівні
підрозділи та 25 положень про експертні комісії установ.
Найвищі показники з приймання та схвалення описів управлінської
документації
в
архівних
відділах
Голованівської
(646
од.зб.),
Добровеличківської (534 од.зб.), Кіровоградської (1060 од.зб.), Новоукраїнської
(518 од.зб.) райдержадміністрацій.
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 234 перевірки роботи служб діловодства, експертних
комісій та архівних підрозділів (з них 110 – комплексних, 32 – тематичні та
92 – контрольні).
Архівним відділом Бобринецької райдержадміністрації проведено огляд
стану діловодства, упорядкування та збереженості документів Національного
архівного фонду в структурних підрозділах районної державної адміністрації.
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Відповідні огляди проводяться архівними відділами Маловисківської та
Олександрійської райдержадміністрацій.
Протягом звітного періоду Державним архівом Кіровоградської області
здійснено комплексну перевірку в Олександрійському районі.
Архівними відділами (секторами) райдержадміністрацій та міських рад
проведено 21 нараду-семінар з відповідальними за архіви установ з питань
проведення експертизи цінності документів та підготовки їх до передавання на
постійне зберігання.
Державним архівом Кіровоградської області спільно з ДНЗ «Центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та
організацій облдержадміністрації» проведено два триденних тематичних
семінарів
для
працівників
архіву,
архівних
відділів
(секторів)
райдержадміністрацій та міських рад, трудових архівів на тему: «Організація
діяльності архівних установ» та виїзний семінар-практикум «Особливості
використання документів Національного архівного фонду України в роботі
закладів, що належать до числа об’єктів історико-культурної спадщини» на базі
НІКЗ «Чигирин» (м. Чигирин, Черкаська область).
Протягом звітного періоду архівістами області була проведена певна
робота з використання архівних документів із застосуванням усіх форм
інформаційного забезпечення громадян. Виконано 570 тематичних запитів,
5601 запит соціально-правового характеру (що на 13% більше, ніж за
відповідний період минулого року), з них на 4490 запитів заявники отримали
позитивні відповіді, що складає 80% від загальної кількості. Значне
навантаження в цій роботі припало на Державний архів Кіровоградської
області, архівні відділи міської ради міста Кропивницького, Олександрійської
та Світловодської міських рад. Окрім того, на особистому прийомі розглянуто
1268 звернень від громадян (що на 25% перевищує звітний показник
відповідного періоду минулого року). Державним архівом Кіровоградської
області виконано 41 генеалогічний запит.
Державними архівними установами області та архівними відділами
міських рад підготовлено 16 ініціативних інформувань до ювілейних дат
утворення установ і організацій області (що на 33% більше звітного показника
І півріччя 2017 року), опубліковано у місцевій пресі 29 статей, презентовано
46 виставок архівних документів (що на 35% більше, ніж у відповідному
періоді минулого року), 4 інформаційні стенди та 4 добірки архівних
документів, проведено 15 шкільних уроків для учнівської молоді з краєзнавчої
тематики, про завдання та здобутки архівних установ та 5 оглядових екскурсій.
В Державному архіві Кіровоградської області під час проведення
пізнавальної інформаційно-просвітницької акції «Школяр в архіві» відбулися
тематичні зустрічі з вихованцями літньої економічної школи НВО «Школаліцей № 19» та учнями КЗ «НВО І-ІІІ ступенів «Мрія» м. Кропивницький.
Окрім того, Державним архівом Кіровоградської області презентовано
VІІ/VІІІ випуски видання «Між Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник
Центральної України»; документи фонду особового походження педагога,
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методиста, краєзнавця, природознавця, еколога, теоретика та практика
трудового навчання молоді І.Т. Бабанського; видано та презентовано книгу
І. Петренка «Обком утік… (з історії організації всенародної боротьби проти
нацистів на Кіровоградщині в 1941-1943 рр.)». Спільно з ДНЗ «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та
організацій облдержадміністрації» проведено два засідання «круглого столу»
(до 100-річчя О. Гончара та 80-х роковин Великого терору – масових
політичних репресій 1937-1938 рр), зустріч співробітників Державного архіву
Кіровоградської області з членами первинної ветеранської організації
ПАТ «Ельворті».
Підготовлено 4 радіопередачі, взято участь у 4-х телепередачах філії
ПАТ «НСТУ» (Кропивницька регіональна дирекція): програмі «Радіомайдан»
до 74-ї річниці визволення обласного центру від німецької окупації під час
німецько-радянської війни, до Дня перемоги у Другій світовій війні, за темою
«Соборність України», інформаційній програмі «День за днем» (сюжет «Яким
було життя української жінки сто років тому розповіли в обласному архіві»).
Архівним відділом Олександрійської міської ради взято участь у телепередачі з
питань діяльності архівного відділу.
Взято участь у ХІ обласних літературно-краєзнавчих Куценківських
читаннях; засіданнях «круглого столу» до 80-ї річниці з дня народження
В. Чорновола та за темою: «Зародження сучасної державної служби в Україні:
місцевий аспект»; презентаціях «Історичного календаря Кіровоградщини»,
«Наукового збірника Кіровоградського обласного краєзнавчого музею.
Випуск ІІ», краєзнавчого видання – альбому «Кіровоград у роки окупації:
життя населення та окупантів (документи і спогади)», книги Б. Шевченка
«Маловисківщина в роки Другої світової війни. Сторінки історії»; творчій
зустрічі «Про деякі питання діяльності націоналістичних організацій на
території області у роки Другої світової війни»; Третій Всеукраїнській науковій
конференції «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах»;
учнівській конференції міського парламенту дітей «Пам'ятаємо їхні імена»;
VI підсумковій обласній конференції переможців заочних краєзнавчих
експедицій, урочистостях з нагоди вручення обласної літературної премії
імені Є. Маланюка; Міжнародній конференції «Штучні голоди в Україні
ХХ століття; ІІІ Всеукраїнській науковій конференції «Соціально-гуманітарні
науки та сучасні виклики»; Всеукраїнській нараді з питань викладання
навчального курсу «Основи краєзнавства»; заході «Земляки», присвяченому
Міжнародному дню авіації і космонавтики; відкритті виставок – художніх
світлин мандруючої виставки «Києво-Печерська лавра – святиня України»,
«Кіровоградщина в роки окупації».
Проводилась робота з підготовки довідника «Державний архів
Кіровоградської області. Анотований реєстр описів. Том ІІ. Книга 5. Фонди
періоду після 1917 р.», матеріалів до збірників архівних документів «Нариси
про Кіровоградщину», «Революція. Трансформаційні зміни в Центральній
Україні 1917-1920 рр.», збірки нарисів про долі репресованих жителів області
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«Обличчя», видання «Листи з Лондона» (зі шпальт Єлисаветградських газет
поч. ХХ ст.) та спільного з обласною організацією Національної спілки
краєзнавців України науково-краєзнавчого вісника «Між Бугом і Дніпром» за
матеріалами обласної науково-краєзнавчої конференції.
Протягом звітного періоду у читальних залах архівних установ області
працювало 435 користувачів, яким було видано 9134 справи (що відповідно на
12% та 32% більше, ніж у І півріччі минулого року).
Функціонує та постійно оновлюється веб-сайт Державного архіву
Кіровоградської області. Протягом звітного періоду поповнювалися он-лайн
рубрики «Видатні особистості нашого краю» та «Пам'ятні та знаменні дати
Другої світової війни 1939-1945 років», до ювілею Кіровоградської області
започатковано рубрику «Кіровоградській області – 80».
13 архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та міських рад
підключено до мережі Інтернет, 15 архівних відділів (секторів) мають власні
веб-сторінки на сайтах райдержадміністрацій.
_____________________

