Про підсумки роботи державних архівних установ області
та архівних відділів міських рад у першому кварталі 2019 року
Діяльність архівних установ протягом першого кварталу 2019 року була
спрямована на реалізацію державної політики у сфері архівної справи та
діловодства на території області та виконання основних показників розвитку
архівної справи.
У
звітному
періоді
головами
райдержадміністрацій
видано
10 розпоряджень,
підготовлених
архівними
відділами
(секторами)
райдержадміністрацій. На засіданнях колегій Компаніївської, Новоукраїнської,
Олександрівської, Петрівської райдержадміністрацій розглянуто питання про
стан архівної справи в районах.
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 21 травня 2018 року № 337-р «Про здійснення заходів щодо забезпечення
збереженості документів Національного архівного фонду в області» архівний
сектор Устинівської райдержадміністрації перейменовано в архівний відділ.
Проведено технічне обслуговування та перезаряджено вогнегасники
в архівному відділі Світловодської міської ради. Перевірено стан охоронного та
протипожежного режимів архівних приміщень, пристроїв для замикання та
опломбовування архівосховищ в архівному відділі Добровеличківської
райдержадміністрації та трудовому архіві району.
Придбано комп’ютерну техніку архівному відділу Долинської
райдержадміністрації.
Збільшено на 1 шт.од штатну чисельність архівного сектору
Компаніївської райдержадміністрації та архівного відділу Олександрійської
міської ради.
Державним архівом Кіровоградської області проведено перевірку стану
архівної справи та діловодства у Долинському районі.
Усі основні планові показники роботи архівних установ в цілому по
області виконано та перевиконано, окрім приймання на постійне зберігання
управлінської документації від архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та міських рад (62 % планового показника).
Протягом звітного періоду Державним архівом Кіровоградської області
оправлено та підшито 211 од.зб., відремонтовано 7380 аркушів справ з
паперовою основою. Архівними відділами (секторами) райдержадміністрацій
та міських рад закартоновано 3682 справи, що на 20 % більше, ніж у першому
кварталі 2018 року.
Відділом комплектування та експертизи цінності документів архівних
підрозділів (за рахунок платних послуг) Державного архіву Кіровоградської
області упорядковано 589 од.зб. управлінської документації, що на 18 %
перевищує відповідний показник минулого року та 161 од.зб. з кадрових питань
(особового складу).
У першому кварталі 2019 року на постійне зберігання до державних
архівних установ області та архівних відділів міських рад прийнято 24275 од.зб.
управлінської документації (що в 6,2 рази більше, ніж у першому кварталі

2

2018 року), у тому числі до Державного архіву Кіровоградської області
надійшло 19118 од.зб. від архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та
міських рад та 768 од.зб. – від юридичних та фізичних осіб, 4389 од.зб. – до
архівних установ низової ланки.
Експертно-перевірною комісією Державного архіву Кіровоградської
області протягом звітного періоду схвалено описів управлінської документації
на 6234 од.зб. (що на 26 % більше, ніж у першому кварталі 2018 року),
погоджено описи з кадрових питань (особового складу) на 1509 од.зб.,
175 номенклатур справ установ – джерел комплектування архівних установ
області (що на 14 % перевищує відповідний показник минулого року).
Окрім того, експертно-перевірною комісією Державного архіву
Кіровоградської області та експертними комісіями архівних відділів (секторів)
райдержадміністрацій та міських рад погоджено 329 інструкцій з діловодства,
12 положень про архівні підрозділи та 237 положень про експертні комісії
установ, що значно перевищує відповідні показники минулого року.
Найвищі показники з приймання та схвалення описів управлінської
документації в архівних відділах Голованівської (1113/1254 од.зб.),
Добровеличківської (425/536 од.зб.), Кіровоградської (327/485 од.зб.),
Олександрівської (311/396 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 105 перевірок роботи служб діловодства, експертних
комісій та архівних підрозділів (з них 49 – комплексних, 12 – тематичних та
44 – контрольні).
Архівним відділом Долинської райдержадміністрації проведено огляд
стану діловодства, упорядкування та збереженості документів Національного
архівного фонду в структурних підрозділах районної державної адміністрації.
Архівними відділами (секторами) райдержадміністрацій та міських рад
організовано 11 нарад-семінарів з відповідальними за архіви установ з питань
складання інструкції з діловодства, 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 триденний тематичний
короткостроковий семінар для начальників загальних відділів, начальників
(завідувачів) архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, об'єднаних територіальних громад «Шляхи взаємодії та
співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з
питань архівної справи та діловодства».
Протягом звітного періоду архівістами області була проведена певна
робота з використання архівних документів із застосуванням усіх форм
інформаційного забезпечення громадян. Виконано 268 тематичних запитів,
2683 запити соціально-правового характеру (з них на 2038 запитів заявники
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отримали позитивні відповіді, що складає 76 % 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 584 звернення від
громадян.
Державним
архівом
Кіровоградської
області
виконано
10 генеалогічних запитів.
Державними архівними установами області та архівними відділами
міських рад підготовлено 6 ініціативних інформувань до ювілейних дат
утворення установ і організацій, опубліковано у місцевій пресі 8 статей,
презентовано 16 виставок архівних документів (що на 7 % більше, ніж у
відповідному періоді минулого року), 2 інформаційні стенди та 1 добірку
архівних документів, проведено 3 тематичні зустрічі з учнівською та
студентською молоддю з краєзнавчої тематики, про завдання та здобутки
архівних установ та 2 оглядові екскурсії.
Державним архівом Кіровоградської області презентовано книгу В.Білоуса
«Выбор времени» та збірник архівних документів «Війною опалені долі»,
підготовлено 2 радіопередачі.
З нагоди 80-річчя утворення Кіровоградської області взято участь
у телерадіопрограмі «Радіомайдан» філії ПАТ «НСТУ» (Кропивницька
регіональна дирекція), ХІІ обласних літературно-краєзнавчих читаннях у
літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого, регіональній історикокраєзнавчій конференції «Кіровоградська область. 80 років в історії
Центральної України», урочистому відкритті виставки «Степова Еллада.
Живописна ода рідному краю» в обласному художньому музеї тощо.
Окрім того, Державним архівом Кіровоградської області взято участь в
урочистих заходах з нагоди 120-річчя з дня заснування обласної універсальної
наукової бібліотеки імені Д. Чижевського та 100-річчя з дня утворення органів
Державної реєстрації актів цивільного стану України.
Проводилась робота з підготовки довідника «Державний архів
Кіровоградської області. Анотований реєстр описів. Том ІІ. Книга 5. Фонди
періоду після 1917 р.», монографії «Колективізація на Кіровоградщині»,
збірників статей за документами Державного архіву Кіровоградської області
«Нариси з історії Кіровоградської області» та «Мартиролог Мінчина» (про
репресії періоду Великого терору серед залізничників та паровозоремонтників
станції Гайворон Кіровоградської області).
Протягом звітного періоду у читальних залах архівних установ області
працювало 225 користувачів, яким було видано 4737 справ.
Функціонує та постійно оновлюється веб-сайт Державного архіву
Кіровоградської області. Протягом звітного періоду поповнювалися он-лайн
рубрики «Кіровоградській області – 80», «Видатні особистості нашого краю»,
«Пам'ятні та знаменні дати Другої світової війни 1939-1945 років», «Пам’яті
жертв Голокосту в краї (1941-1942 рр.)».
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15 архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та міських рад
підключено до мережі Інтернет, 16 архівних відділів (секторів) мають власні
веб-сторінки на сайтах райдержадміністрацій.
_____________________

