Про підсумки роботи державних архівних установ області
та архівних відділів міських рад у 2019 році
Станом на 01 січня 2020 року мережу архівних установ Кіровоградської
області складають: Державний архів Кіровоградської області (далі – Державний
архів області), 17 архівних відділів та 4 архівні сектори районних державних
адміністрацій, 4 архівні відділи міських рад, 27 трудових архівів (з них –
5 створені міськими радами, 17 – районними радами, 5 – селищними та
сільськими радами).
Державний архів області, архівні відділи (сектори) райдержадміністрацій
та міських рад у 2019 році спрямували свою діяльність на здійснення заходів
щодо поповнення та забезпечення збереженості документів Національного
архівного фонду (далі – НАФ), посилення пожежної та охоронної безпеки
архівних приміщень, якісного обслуговування громадян, відзначення
знаменних і пам’ятних дат, документування подій новітньої історії України на
Кіровоградщині.
Головою обласної державної адміністрації видано два розпорядження,
підготовлені Державним архівом області; головами райдержадміністрацій та
міськими головами – 13 розпоряджень, підготовлені архівними відділами
(секторами) райдержадміністрацій з питань архівної справи. На засіданнях
колегій Компаніївської, Кропивницької, Новоукраїнської, Олександрівської,
Петрівської райдержадміністрацій розглянуто питання про стан архівної справи
в районах.
Архівний сектор Устинівської райдержадміністрацій перейменовано в
архівний відділ. З лютого 2020 року як архівні відділи функціонують архівні
сектори Вільшанської та Маловисківської райдержадміністрацій.
Одне з центральних місць у діяльності архівних установ займає питання
про забезпечення збереженості документів. Місцеві програми розвитку архівної
справи діяли у Гайворонському, Голованівському, Добровеличківському,
Компаніївському, Маловисківському, Новоукраїнському, Олександрівському
районах та місті Олександрії.
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 21 травня 2018 року № 337-р "Про здійснення заходів щодо забезпечення
збереженості документів Національного архівного фонду в області" деякими
архівними установами області вжито додаткові заходи щодо поліпшення умов
зберігання архівних документів та зміцнення матеріально-технічної бази.
Зокрема, встановлено охоронно-пожежну сигналізацію у двох
архівосховищах архівного відділу Олександрійської райдержадміністрації,
GSM охоронну сигналізацію на вхідні двері в архівному відділі
Олександрійської міської ради. Виготовлено проектну документацію на
встановлення пожежної сигналізації в архівному відділі Благовіщенської
райдержадміністрації, проведено заміну датчиків охоронно-пожежної
сигналізації в архівному відділі Компаніївської райдержадміністрації.
Здійснено оброблення дерев’яних конструкцій комбінованого стелажного
обладнання вогнезахисним розчином в архівному відділі Знам’янської міської
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ради. Придбано вогнегасники Держаному архіву області та архівному відділу
Олександрійської райдержадміністрації, проведено технічне обслуговування та
перезаряджено наявні вогнегасники в Державному архіві області, архівних
відділах
Компаніївської,
Новоукраїнської
райдержадміністрацій,
Олександрійської та Світловодської міських рад.
Проведено технічне обслуговування електрообладнання в архівному
відділі Голованівської райдержадміністрації, замінено освітлення в архівному
відділі Олександрійської райдержадміністрації.
Замінено систему опалення у Державному архіві області; встановлено
додаткове металеве стелажне обладнання в архівних відділах Гайворонської,
Голованівської райдержадміністрацій та архівному відділі Міської ради міста
Кропивницького, кондиціонери – в робочих кімнатах архівного відділу
Олександрійської райдержадміністрації; частково замінено картонажі в
архівному секторі Вільшанської райдержадміністрації.
Обладнано читальний зал в архівному відділі Олександрійської міської
ради, проведено поточні ремонти робочих кімнат у Державному архіві області
та архівному відділі Компаніївської райдержадміністрації, усіх приміщень –
в архівному відділі Олександрівської райдержадміністрації.
Придбано комп’ютерну техніку архівному відділу Долинської
райдержадміністрації та багатофункціональний копіювальний пристрій –
архівному відділу Олександрівської райдержадміністрації.
Збільшено на 1 шт.од штатну чисельність архівного відділу Компаніївської
райдержадміністрації та архівного відділу Олександрійської міської ради.
Державним архівом Кіровоградської області проведено 4 комплексні
перевірки
архівних
установ
Долинського,
Новоархангельського,
Олександрівського районів та міста Олександрії.
Усі основні планові показники роботи архівних установ в цілому по
області виконано та перевиконано, за винятком приймання на постійне
зберігання управлінської документації від архівних відділів (секторів)
райдержадміністрацій та міських рад (83 % планового показника) та приймання
відеодокументів (93% планового показника).
Перевиконано 21 звітний показник 2018 року, зокрема:
проведення конференцій та інших заходів;
приймання від юридичних осіб на зберігання документів Національного
архівного фонду (далі – НАФ), у т.ч. управлінської документації,
відеодокументів, фонодокументів;
приймання на постійне зберігання управлінської документації від архівних
відділів (секторів) райдержадміністрацій та міських рад;
погодження експертно-перевірною комісією (далі – ЕПК) номенклатур
справ, інструкцій з діловодства та положень про експертні комісії юридичних
осіб – джерел формування НАФ;
науково-технічне опрацювання на договірних засадах управлінської
документації постійного зберігання;
проведення тематичних перевірок юридичних осіб – джерел
комплектування архівних установ області;
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ремонт документів з паперовою основою;
перевіряння наявності страхового фонду;
створення фонду користування на документи з паперовою основою у
вигляді цифрових копій;
виконання тематичних, біографічних, генеалогічних, майнових запитів;
підготовка виставок документів та телепередач;
відвідування користувачами читальних залів та видавання їм справ.
Державним архівом області відремонтовано 29532 аркуші справ з
паперовою основою, оправлено та підшито 986 справ.
Державними архівними установами області та архівними відділами
міських рад закартоновано 10609 справ, перевірено наявність і стан 75409 справ
управлінської документації та 35 одиниць зберігання страхового фонду.
Державним архівом області оцифровано та переведено в електронний
вигляд 5009 описів 2349 фондів, 845 одиниць зберігання метричних книг та
1787 аркушів документів НАФ з паперовою основою і фотодокументів.
Оцифровані документи та довідковий апарат розміщено на офіційному
веб-сайті Державного архіву області.
Проводилась робота над реалізацією програми "Архівні зібрання України":
завершено
додрукарську
підготовку
довідника
"Державний
архів
Кіровоградської області. Анотований реєстр описів. Том ІІ. Книга 5. Фонди
періоду після 1917 року".
Всього в архівних установах області станом на 01 січня 2020 року
зберігається понад 1,5 млн. справ НАФ у паперовому вигляді (у т. ч. в
Державному архіві області – понад 1 млн. 440 тис. справ, в архівних відділах
(секторах) райдержадміністрацій – близько 67 тис. справ, в архівних відділах
міських рад – близько 33 тис. справ).
У 2019 році до архівних установ області прийнято на постійне зберігання
від юридичних осіб понад 13 тис. справ управлінської документації (що на 33 %
вище планових завдань), у тому числі до Державного архіву області прийнято
майже 4 тис. справ (що на 59 % більше, ніж у 2018 році), до архівних відділів
(секторів) райдержадміністрацій та міських рад – понад 9 тис. справ (що на 24%
більше, ніж заплановано).
Забезпечено приймання виборчої документації з виборів Президента
України та з виборів народних депутатів України 2019 року.
На постійне зберігання до Державного архіву області надійшло від
архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та архівних відділів міських
рад 62306 справ управлінської документації (що в 3,5 рази більше, ніж за
відповідний період минулого року).
Загальна кількість справ, що зберігаються понад встановлені роки в
архівних підрозділах юридичних осіб – джерел комплектування архівних
установ області, за минулий рік суттєво не змінилася. По встановлені терміни
прийняті документи архівними відділами Благовіщенської, Новгородківської,
Олександрійської райдержадміністрацій.
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Протягом року зменшилась кількість документів НАФ, які зберігалися
понад встановлені терміни у юридичних осіб – джерел комплектування
архівних відділів (секторів) Голованівської, Компаніївської, Кропивницької,
Новоархангельської,
Новоукраїнської
райдержадміністрацій.
Незначна
кількість документів цієї категорії знаходиться у юридичних осіб – джерел
комплектування архівних відділів (секторів) Добровеличківської, Знам᾽янської,
Маловисківської, Онуфріївської, Петрівської райдержадміністрацій.
Державним архівом області прийнято також 113 справ документів
особового походження, 81 одиницю обліку фото-, 7 одиниць обліку фоно- та
65 одиниць обліку відеодокументів (що на 27 % більше, ніж у 2018 році),
описано та прийнято книжкову колекцію «Бібліотека Володимира
Базилевського».
Поповнено архівну колекцію матеріалів з історії Революції гідності та
проведення антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) на
паперових носіях відповідно до розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 11 березня 2015 року №95-р «Про документування подій
новітньої історії України на Кіровоградщині» на 31 справу.
Архівними відділами міських рад прийнято 1160 справ з кадрових питань
ліквідованих та реорганізованих юридичних осіб, трудовими архівами –
7300 справ 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 2019 року відділом упорядковано управлінської
документації постійного зберігання 1668 справ (що на 18 % більше, ніж у
відповідному періоді минулого року) та 770 справ з кадрових питань.
Експертно-перевірною комісією Державного архіву області схвалено
описи справ на 13239 справ управлінської документації, погоджено 4488 справ
з кадрових питань, 287 номенклатур справ юридичних осіб – джерел
комплектування архівних установ області. Окрім того, експертно-перевірною
комісією Державного архіву області та експертними комісіями архівних
відділів (секторів) райдержадміністрацій та міських рад погоджено
612 інструкцій з діловодства, 322 положення про експертні комісії установ (що
відповідно в 4 та 2,2 рази перевищує відповідні показники минулого року) та
57 положень про архівні підрозділи.
Державні архівні установи області та архівні відділи міських рад провели
37 нарад-семінарів та взяли участь у 13 нарадах-семінарах, що проводились
іншими установами, з питань забезпечення збереженості документів,
організації та ведення діловодства в установах, підприємствах та організаціях,
дотримання вимог щодо науково-технічного опрацювання та порядку
передавання справ на постійне зберігання.
Державним архівом області проведено триденний тематичний
короткостроковий семінар для начальників загальних відділів, начальників
(завідувачів) архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та
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міськвиконкомів, об'єднаних територіальних громад "Шляхи взаємодії та
співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з
питань архівної справи та діловодства" та навчання з основних питань
організації архівної справи і ведення діловодства у рамках проведення
тематичного постійно діючого семінару для посадових осіб органів місцевого
самоврядування "Документообіг у міських, селищних, сільських радах
об’єднаних територіальних громад" (спільно з ДНЗ "Центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій
облдержадміністрації"); нараду-семінар з підвищення кваліфікації працівників
діловодних, експертних та архівних служб організацій усіх форм власності
міста Кропивницького;
науково-практичний
семінар
з
проблеми
«Інформаційно-технологічні ресурси Державного архіву Кіровоградської
області у процесі реалізації краєзнавчих проектів закладів освіти і місцевих
громад» для керівників краєзнавчих гуртків та музеїв при закладах освіти
(спільно з комунальним закладом "Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені В. Сухомлинського").
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
174 комплексні, 63 тематичні та 162 контрольні перевірки.
У 2019 році проведено огляди стану діловодства, упорядкування та
збереженості документів НАФ в установах – джерелах комплектування
архівних відділів Долинської, Новоукраїнської та Олександрівської районних
державних адміністрацій.
Архівними установами області виконано 970 тематичних, 97 генеалогічних
та 21401 запит соціально-правового характеру. На особистому прийомі
розглянуто 2173 звернення від громадян.
Інформаційна діяльність архівних установ області та організація
використання документів у 2019 році була спрямована на висвітлення
актуальних питань історії України.
Архівістами області підготовлено 6 радіо- та 16 телепередач, презентовано
104 виставки та добірки, на сторінках періодичної преси опубліковано
57 статей. Читальні зали архівних установ області відвідало 889 користувачів,
яким було видано 17338 справ.
Окрім виконання основних показників, у 2019 році Державним архівом
області проведено:
обласну науково-краєзнавчу конференцію "Магія» дев’яток" в історії
Центральної України", присвячену 80-річчю утворення обласної ради;
презентації: книги "Выбор времени", збірника архівних документів
"Війною опалені долі", монографії "Преса Кіровоградщини 1874-1921 рр.",
випусків ІХ, Х, ХІ видання, що продовжується, "Між Бугом і Дніпром.
Науково-краєзнавчий вісник Центральної України" та науково-документальні
видання "54-10, або Жінки «контрреволюції", "Флюгер репресій: Обличчя, або
"наша" "Ве"-"Ка"-"Пе", та ще маленька "бе", "Безвіз – 39".
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У корпусі № 2 Державного архіву області відкрито кімнату-музей "Пам’яті
репресованих радянською владою" та "Кабінет-бібліотеку Лауреата
Національної премії імені Т.Г. Шевченка В. Базилевського".
У звітному році активно проводилась науково-видавнича робота:
завершено додрукарську підготовку збірника документів та матеріалів
"Революція. Трансформаційні зміни в Центральній Україні 1917-1920 рр.";
здійснюється додрукарська підготовка збірника статей та матеріалів з нагоди
80-річчя утворення Кіровоградської області "Студії з історії Центральної
України. Випуск І. Державний архів Кіровоградської області у міжнародних та
всеукраїнських наукових конференціях (2013-2019)", видання "Мартиролог
Мінчина" (про репресії періоду Великого терору серед залізничників та
паровозоремонтників станції Гайворон Кіровоградської області), збірника
статей і матеріалів "Кіровоградська область: електрифікація краю, будівництво
Кременчуцького гідровузла"; здійснено тиражування випуску ХІІ видання, що
продовжується, "Між Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник
Центральної України" тощо.
Функціонує та постійно оновлюється веб-сайт Державного архіву області.
15 архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та міських рад
підключено до мережі Інтернет, 16 архівних відділів (секторів) започаткували
власні веб-сторінки на сайтах райдержадміністрацій та міських рад.
__________________

