Про підсумки роботи державних архівних установ області
та архівних відділів міських рад у 2018 році
Діяльність державних архівних установ області та архівних відділів
міських рад у 2018 році була спрямована на здійснення заходів щодо реалізації
державної політики у сфері архівної справи та діловодства.
Місцеві програми розвитку архівної справи діяли у Гайворонському,
Голованівському, Добровеличківському, Компаніївському, Маловисківському,
Новоукраїнському, Олександрівському районах та місті Олександрії; програми
цивільного захисту, якими передбачено протипожежне забезпечення місцевих
державних архівних установ, – у Кропивницькому та Онуфріївському районах.
Тривала робота з 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».
Поліпшено умови зберігання документів Національного архівного фонду
(далі – НАФ) шляхом заміни охоронної сигналізації з підключенням до
центрального пульту спостереження в архівних відділах Благовіщенської та
Новомиргородської райдержадміністрацій. Встановлено охоронно-пожежну
сигналізацію у другому архівосховищі архівного відділу Гайворонської
райдержадміністрації; розпочато монтаж пожежної сигналізації у робочих
приміщеннях архівного відділу Олександрійської райдержадміністрації, в яких
вона була відсутня.
Встановлено системи охоронної сигналізації (тривожні кнопки), під’єднані
до централізованого пульту управління поліції охорони в Кіровоградській
області, на постах охорони обох корпусів Державного архіву області.
Замінено комбіноване стелажне обладнання на металеве в архівному
відділі Новгородківської райдержадміністрації, встановлено додаткове
металеве стелажне обладнання в архівному відділі міської ради міста
Кропивницького. Здійснено оброблення дерев’яних конструкцій комбінованого
стелажного обладнання вогнезахисним розчином в архівному відділі
Знам’янської міської ради; виготовлено проектно-кошторисну документацію
для проведення оброблення дерев’яних конструкцій будівлі, у якій розміщено
архівний
відділ
Олександрівської
райдержадміністрації.
Придбано
вогнегасники
Державному
архіву
області
та
архівному
відділу
Олександрівської райдержадміністрації, проведено технічне обслуговування
вогнегасників в архівних відділах Олександрійської та Онуфріївської
райдержадміністрацій.
Встановлено вентиляцію повітря в сховищах архівних відділів
Благовіщенської та Кіровоградської райдержадміністрацій, трудового архіву
Олександрійського району. Замінено систему опалення у приміщеннях
архівного відділу Олександрійської райдержадміністрації. Придбано кондиціонер архівному відділу Компаніївської райдержадміністрації, прилади для
контролю за температурно-вологісним станом в архівосховищах – архівним
відділам Олександрівської райдержадміністрації, Знам’янської міської ради та
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трудовому архіву Олександрівського району, картонажі – архівним відділам
Гайворонської, Голованівської, Новгородківської райдержадміністрацій.
Проведено поточний ремонт в одній із робочих кімнат Державного архіву
області, у приміщеннях архівних відділів (секторів) Гайворонської, Долинської,
Маловисківської, Новгородківської, Новомиргородської райдержадміністрацій.
Встановлено грати на вікно робочої кімнати в архівному відділі Голованівської
райдержадміністрації та жалюзі на вікна в приміщенні архівного відділу
Новгородківської райдержадміністрації. Замінено вікна в приміщеннях
архівних
відділів
Гайворонської,
Компаніївської,
Новгородківської
райдержадміністрацій, 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 (секторам)
Голованівської, Олександрівської, Устинівської райдержадміністрацій та
трудовому архіву Вільшанського району, копіювальну техніку – архівному
відділу Новгородківської райдержадміністрації. На сайті Гайворонської
райдержадміністрації створено власну веб-сторінку архівного відділу.
Трудовий архів Компаніївського району набув статусу юридичної особи.
На
засіданнях
колегій
Добровеличківської,
Кіровоградської,
Новгородківської, Новоукраїнської, Олександрівської, Олександрійської,
Петрівської райдержадміністрацій розглянуто питання про стан архівної
справи.
Збільшено штатну чисельність архівного відділу Олександрійської міської
ради (на 1 шт.од), трудових архівів Компаніївського (на 0,5 шт.од.) та
Новомиргородського (на 0,25 шт.од.) районів; заповнено вакантну посаду на
період відпустки по догляду за дитиною основного працівника в архівному
відділі Світловодської міської ради та 0,5 вакантної шт.од. в архівному відділі
Кіровоградської райдержадміністрації.
Державним архівом області здійснено 5 планових комплексних перевірок
архівних установ Бобринецького, Гайворонського, Маловисківського,
Олександрійського, Петрівського районів. На виконання розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 18 вересня 2018 року №663-р «Про
організацію та проведення у 2018 році комплексних перевірок стану виконання
районними державними адміністраціями області повноважень, передбачених
Законом України «Про місцеві державні адміністрації» проведено комплексні
перевірки стану роботи архівних відділів (секторів) Благовіщенської,
Вільшанської, Голованівської, Добровеличківської, Долинської, Знам’янської,
Маловисківської, Новгородківської, Новоархангельської, Новомиргородської,
Олександрівської райдержадміністрацій.
Усі основні планові показники роботи архівних установ по області
виконано та перевиконано, за винятком приймання відеодокументів
(73% планового показника).
Перевиконано 24 звітні показники 2017 року, зокрема: з ремонту,
оправлення та підшивки документів з паперовою основою, приймання на
постійне зберігання управлінської документації від архівних відділів (секторів)
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райдержадміністрацій та міських рад, схвалення експертно-перевірною
комісією (далі – ЕПК) описів і приймання від юридичних та фізичних осіб
фотодокументів та документів особового походження, погодження ЕПК
номенклатур справ та інструкцій з діловодства, науково-технічного
опрацювання на договірних засадах документів з кадрових питань, проведення
комплексних перевірок юридичних осіб, організації оглядів забезпечення
збереженості документів НАФ та стану діловодства в установах, проведення
семінарів з підвищення кваліфікації, ремонту документів з паперовою основою,
оправлення та підшивки документів, перекартонування та перевіряння
наявності документів, перегляду документів з метою виявлення унікальних,
виконання запитів соціально-правового характеру, розгляду звернень громадян
на особистому прийомі, підготовки виставок документів та статей у пресу,
відвідування користувачами читальних залів та кількості виданих їм справ.
Всього в архівних установах області станом на 01 січня 2019 року
зберігається понад 1,5 млн. справ НАФ на паперовій основі (у т.ч. в
Державному архіві області – майже 1 млн. 374 тис. справ, в архівних відділах
(секторах) райдержадміністрацій – понад 120 тис. справ, в архівних відділах
міських рад – понад 32 тис. справ).
У 2018 році до архівних установ області прийнято на постійне зберігання
понад 30 тис. справ управлінської документації (що на 56 % вище планових
завдань), у тому числі до Державного архіву області прийнято від архівних
відділів (секторів) райдержадміністрацій та міських рад 17747 справ (що на
24% більше, ніж у 2017 році).
В архівних підрозділах юридичних осіб – джерел комплектування архівних
установ області, загальна кількість справ, що зберігаються понад встановлені
роки, зменшилася на 6 %. По встановлені терміни прийняті документи
архівними відділами Благовіщенської, Добровеличківської, Знам’янської,
Новгородківської, Олександрійської райдержадміністрацій та Знам’янської
міської ради.
Протягом року зменшилась кількість документів НАФ, які зберігалися
понад встановлені терміни в установах – джерелах комплектування, в архівних
відділах
(секторах)
Бобринецької,
Вільшанської,
Компаніївської,
Маловисківської райдержадміністрацій.
Державним архівом області прийнято також 194 одиниці зберігання
документів особового походження (що майже відвічі більше, ніж у 2017 році),
90 одиниць обліку фото-, 5 одиниць обліку фоно- та 51 одиницю обліку
відеодокументів. Упорядковано та прийнято колекцію документів «Символіка
Кіровоградської області».
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від
11 березня 2015 року №95-р «Про документування подій новітньої історії
України на Кіровоградщині» поповнено новими документами архівну колекцію
матеріалів, створену у 2016 році, з історії Революції гідності та проведення
антитерористичної операції.
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Архівними відділами міських рад прийнято 1968 справ з кадрових питань
ліквідованих та реорганізованих юридичних осіб, трудовими архівами –
3021 справу цієї категорії.
При Державному архіві області функціонує відділ комплектування та
експертизи цінності документів архівних підрозділів (за рахунок платних
послуг), який здійснює науково-технічне опрацювання документів на
договірних умовах. Протягом 2018 року відділом упорядковано 1416 справ
управлінської документації та 1773 справи з кадрових питань.
Експертно-перевірною комісією Державного архіву області схвалено описи
справ на 15434 справи управлінської документації, погоджено 6113 справ з
кадрових питань, 261 номенклатуру справ юридичних осіб – джерел
комплектування архівних установ області. Окрім того, проведено експертизу
цінності та грошову оцінку 19 кінодокументів з метою передачі у тимчасове
користування ТОВ «Пронто Фільм» для виготовлення копій підвищеної якості.
Державні архівні установи області та архівні відділи міських рад провели
47 нарад-семінарів та взяли участь у 10 нарадах-семінарах, що проводились
іншими установами, з питань забезпечення збереженості документів,
організації та ведення діловодства в установах, підприємствах та організаціях,
дотримання вимог щодо упорядкування та порядку передавання справ на
постійне зберігання.
Державним архівом області проведено два триденні тематичні семінари
для працівників архіву, архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та
міських рад, трудових архівів на тему: «Організація діяльності архівних
установ» (спільно з ДНЗ «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації»); 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); нараду-семінар з підвищення кваліфікації працівників
діловодних, експертних та архівних служб організацій усіх форм власності
міста Кропивницького. Взято участь у семінарі за професійною програмою
навчання секретарів сільських, селищних рад, у тому числі об'єднаних
територіальних громад.
З метою контролю за дотриманням вимог законодавства про НАФ та
архівні установи, станом діловодства та збереження документів, державними
архівними установами області та архівними відділами міських рад проведено
189 комплексних, 53 тематичні та 169 контрольних перевірок.
У звітному році проведено огляди стану діловодства, упорядкування та
збереженості документів НАФ в установах – джерелах комплектування
архівних відділів (секторів) Бобринецької, Маловисківської, Новгородківської,
Новомиргородської, Устинівської районних державних адміністрацій та
Олександрійської міської ради. Відповідний огляд розпочато архівним відділом
Олександрійської райдержадміністрації.
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Архівними установами області виконано 949 тематичних запитів,
73 генеалогічні запити, 21447 запитів соціально-правового характеру. На
особистому прийомі розглянуто 2372 звернення від громадян.
Інформаційна діяльність архівних установ області та організація
використання документів у 2018 році була спрямована на висвітлення
актуальних питань історії України. Архівістами області підготовлено 7 радіо- та
5 телепередач, презентовано 101 виставку та добірку, на сторінках періодичної
преси опубліковано 72 статті. Читальні зали архівних установ області відвідало
903 користувачі, яким було видано 17084 справи.
Окрім виконання основних показників, у 2018 році Державним архівом
області проведено:
обласну науково-краєзнавчу конференцію «Центральноукраїнський край:
історія й особистості» до 80-ї річниці утворення Кіровоградської області;
презентації: випуску VІІ/VІІІ видання, що продовжується, «Між Бугом і
Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник Центральної України»; книги головного
архівіста Державного архіву області, заслуженого працівника культури України
І. Петренка «Обком утік… (з історії організації всенародної боротьби проти
нацистів на Кіровоградщині в 1941-1943 рр.)»; фонду особового походження
педагога, методиста, краєзнавця, природознавця, еколога, І.Т. Бабанського;
засідання «круглого столу»: присвячені Герою України В.М.Чорноволу,
100-річчю від дня народження О. Гончара, 80-м роковинам Великого терору –
масових політичних репресій 1937-1938 рр., 80-й річниці утворення
Кіровоградської області (спільно з ДНЗ «Центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ
та
організацій
Кіровоградської обласної державної адміністрації»);
урочисту академію, присвячену 1030-річчю Хрещення Київської РусіУкраїни.
У звітному році активно проводилась науково-видавнича робота: видано
книгу В. Білоуса та О. Радченко «Польські громадяни-біженці в УРСР
(1939-1941 рр.)»; передано до видавництва збірник документів та матеріалів
«Революція. Трансформаційні зміни в Центральній Україні 1917-1920 рр.» та
науково-краєзнавчий вісник «Між Бугом і Дніпром» за матеріалами обласної
науково-практичної конференції «Центральноукраїнський край: історія й
особистості» (до 80-ї річниці утворення Кіровоградської області); підготовлено
монографію «Промислове прогресорство в Україні 1950-1960 років:
будівництво Кременчуцької гідроелектричної станції» (автор О. Бабенко) та
видання «Будівництво Кременчуцької ГЕС: комплекс документів Державного
архіву Кіровоградської області (описи справ)» (автор-упорядник О. Бабенко),
збірники нарисів про долі репресованих жителів області «Флюгер репресій:
обличчя, або «НАША «Ве»-«Ка»-«Пе»-«бе», «Безвіз – 1939» тощо.
Продовжувалась робота над реалізацією програми «Архівні зібрання
України» щодо підготовки довідника «Державний архів Кіровоградської
області. Анотований реєстр описів. Том ІІ. Книга 5. Фонди періоду після
1917 року
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Функціонує та постійно оновлюється веб-сайт Державного архіву області.
16 архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та міських рад
підключено до мережі Інтернет, 17 архівних відділів (секторів) започаткували
власні веб-сторінки на сайтах райдержадміністрацій та міських рад.
__________________

