Про підсумки роботи державних архівних установ області
та архівних відділів міських рад у січні-вересні 2020 року
У звітному періоді головою обласної державної адміністрації видано
розпорядження від 03 червня 2020 року №394-р, відповідно до якого поновлено
склад колегії Державного архіву області, та від 25 вересня 2020 року № 608-р,
яким внесено зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 11 грудня 2019 року № 1212-р "Про здійснення заходів щодо забезпечення
збереженості документів Національного архівного фонду в області".
Головами райдержадміністрацій видано 15 розпоряджень з питань архівної
справи, підготовлених архівними відділами. На засіданнях колегій
Новоукраїнської,
Олександрівської,
Петрівської
райдержадміністрацій
розглянуто питання про стан архівної справи в районах.
Архівні сектори Вільшанської, Маловисківської, Новоархангельської
райдержадміністрацій перейменовано в архівні відділи.
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
централізованого пульту спостереження у корпусі № 2 Державного архіву
області, проведено технічне обслуговування вогнегасників та відремонтовано
дві робочі кімнати загальною площею 68 кв.м у корпусі № 1.
Виділено кошти архівним відділам Маловисківської райдержадміністрації
на ремонт опалювального котла, Новоукраїнської райдержадміністрації – на
обслуговування охоронної та пожежної сигналізації.
В архівному відділі Олександрійської міської ради відремонтовано
3 робочі кімнати загальною площею 54 кв.м та встановлено додаткове металеве
стелажне обладнання протяжністю 87,3 пог. м в архівосховищі трудового
архіву; в архівному відділі Знам᾽янської міської ради відремонтовано робочу
кімнату площею 21,3 кв.м; в архівному відділі Світловодської міської ради
в одному з архівосховищ для документів з кадрових питань відремонтовано
підлогу та проведено технічне обслуговування вогнегасників.
Основні планові показники роботи архівних установ в цілому по області
виконано та перевиконано, за винятком 3-х показників, у зв’язку з введенням
карантинних заходів відповідно до розпоряджень голови обласної державної
адміністрації від 12 березня 2020 року № 219-р "Про запобігання поширенню на
території області коронавірусу COVID-19" та від 27 квітня 2020 року № 322-р
"Про продовження режиму надзвичайної ситуації в області" (зі змінами):
приймання на постійне зберігання управлінської документації від архівних
відділів (секторів) райдержадміністрацій і міських рад (42 % планового
показника), проведення перевірок стану архівної справи в юридичних особах –
джерелах комплектування Національного архівного фонду (86 % планового
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показника) та проведення семінарів з відповідальними за архіви установ
(84 % планового показника).
Протягом звітного періоду Державним архівом області оправлено та
підшито 660 од.зб., відремонтовано 19613 аркушів справ з паперовою основою,
перевірено наявність та фізичний стан 60762 од.зб. (що на 20 % перевищує
відповідний показник січня-вересня 2019 року). Державними архівними
установами області та архівними відділами міських рад закартоновано
10364 од.зб., що на 7 % більше, ніж за відповідний період минулого року.
Відділом експертизи цінності документів та надання платних архівних
послуг Державного архіву області проведено науково-технічне опрацювання
1408 од.зб. управлінської документації на договірних засадах та 1323 од.зб. з
кадрових питань (що вдвічі більше звітного показника січня-вересня
2019 року).
У січні-вересні 2020 року на постійне зберігання до державних архівних
установ області та архівних відділів міських рад прийнято 48518 од.зб.
управлінської документації, з них 38791 од.зб. надійшла до Державного архіву
області (у тому числі 36350 од.зб. прийнято від архівних відділів (секторів)
райдержадміністрацій, міських рад та 2441 од.зб. від юридичних осіб – джерел
комплектування), 9727 од.зб. – до архівних відділів райдержадміністрацій
і міських рад (що на 20 % більше, ніж у січні-вересні 2019 року).
Архівними відділами міських рад прийнято 829 од.зб. з кадрових питань
ліквідованих установ, підприємств і організацій різних форм власності.
Державним архівом області прийнято 32 од.зб. документів особового
походження Шевченка С.І. – кандидата історичних наук, доцента
Кіровоградського педагогічного державного університету імені В. Винниченка,
краєзнавця, лауреата обласної краєзнавчої премії імені В. Ястребова.
Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 11 березня
2015 року №95-р "Про документування подій новітньої історії України на
Кіровоградщині" поповнено архівну колекцію матеріалів з історії Революції
гідності та проведення антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил)
на 22 од.зб.
Експертно-перевірною комісією Державного архіву області протягом
звітного періоду схвалено описів управлінської документації на 14067 од.зб.,
погоджено описів з кадрових питань на 7172 од.зб. (що відповідно на 16 %
та 84 % більше, ніж у січні-вересні 2019 року), 170 номенклатур справ
установ – джерел комплектування архівних установ області. Окрім того,
експертно-перевірною комісією Державного архіву області, експертними
комісіями архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та міських рад
погоджено 113 інструкцій з діловодства, 40 положень про архівні підрозділи та
45 положень про експертні комісії установ.
Найвищі показники з приймання та схвалення описів управлінської
документації в архівних відділах Голованівської (698/837 од.зб.),
Добровеличківської
(651/768
од.зб.),
Долинської
(696/765
од.зб.),
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Кропивницької (704/945 од.зб.), Новомиргородської (860/925 од.зб.),
Олександрівської (633/689 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 265 перевірок роботи служб діловодства, експертних
комісій та архівних підрозділів (з них 114 – комплексних, 41 – тематична
та 110 – контрольних).
Архівними відділами (секторами) райдержадміністрацій та міських рад
проведено 21 нараду-семінар з відповідальними за архіви установ з питань
складання інструкцій з діловодства, проведення експертизи цінності документів
та підготовки їх до передавання на постійне зберігання.
Протягом звітного періоду архівістами області була проведена певна
робота з використання архівних документів із застосуванням усіх форм
інформаційного забезпечення громадян. Виконано 796 тематичних запитів,
6262 запити соціально-правового характеру, з них на 4795 запитів заявники
отримали позитивні відповіді, що складає 77 % від загальної кількості. Значне
навантаження в цій роботі припало на Державний архів області, архівні відділи
Міської ради міста Кропивницького, Олександрійської та Світловодської
міських рад.
Окрім того, на особистому прийомі розглянуто 848 звернень від громадян.
Державним архівом області виконано 50 генеалогічних запитів.
Державними архівними установами області опубліковано у місцевій пресі
та на вебсайтах райдержадміністрацій 28 статей, презентовано 57 виставок
архівних документів, 7 інформаційних стендів та 15 добірок архівних
документів, проведено 10 шкільних уроків для учнівської молоді до пам’ятних
дат, з краєзнавчої тематики, про завдання та здобутки архівних установ.
Державним архівом області підготовлено 2 радіопередачі, взято участь у
9 телерадіопрограмах "Радіодень" філії ПАТ "НСТУ" "Регіональна дирекція
UA:
Кропивницький",
присвячених
ХІІІ
Літературно-краєзнавчим
Куценківським читанням, підготовці першого випуску нового серійного
видання "Студії з історії Центральної України. Випуск І: Державний архів
Кіровоградської області у міжнародних та всеукраїнських наукових
конференціях (2013–2019)", Дню пам'яті і примирення, Всеукраїнському дню
краєзнавства, VI науковій конференції із міжнародною участю "Кольори війни",
науковому колоквіуму "Голокост як фактор трансформації колективної
пам’яті", історії виборчого процесу на Кіровоградщині та 95-річчю від дня
заснування Державного архіву області.
Протягом звітного періоду у читальних залах архівних установ області
працювало 329 користувачів, яким було видано 8062 справи.
Окрім того Державним архівом здійснюється значна кількість
позапланових заходів організаційного характеру щодо популяризації історикокультурної спадщини області та документів Національного архівного фонду.
Так, у січні-вересні 2020 року проведено:
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презентації інформаційно-просвітницького проєкту "Архівна юдаїка та
Голокост у Центральноукраїнському регіоні" та сьомої книги науководокументальної серії "Реабілітовані історією. Кіровоградська область" (за
участю голови обласної ради О. Чорноіваненка та заступника голови обласної
державної адміністрації Т. Волинець);
у дистанційному режимі – VI наукову конференцію із міжнародною
участю "Кольори війни" (Друга світова війна 1939-1945 рр. в історії
європейської цивілізації), організовану спільно з обласною державною
адміністрацією, обласною організацією Національної спілки краєзнавців
України, Центральноукраїнським національним технічним університетом,
КУ "Кіровоградське обласне відділення Пошуково-видавничого агентства
"Книга Пам’яті України".
Директор Державного архіву області О. Бабенко узяв участь у семінарі для
українських педагогів, музейників та архівістів (в Міжнародній школі вивчення
Голокосту, Яд Вашем, Ізраїль); Міжнародній науковій конференції "Ріки
Степової України: екологічна історія" (у Запорізькій обласній універсальній
науковій бібліотеці, дистанційно); Міжнародній конференції "Архівні
дослідження, джерела дослідження – тенденції і виклики" (м. Тбілісі, Грузія,
дистанційно).
В Музеї мистецтв відбулася Урочиста академія "У світлі Володимирового
Хрещення", приурочена 1032-й річниці хрещення Русі – України, модераторами
заходу виступили директор Державного архіву області О. Бабенко та єпископ
Кропивницький і Голованівський Марк.
Окрім того, Державним архівом області як співорганізатором взято участь
у низці заходів:
ХІІІ обласних Літературно-краєзнавчих Куценківських читаннях "Осяяні
талантами", присвячених 180-річчю від дня народження М.Кропивницького та
175-річчю від дня народження І.Тобілевича (Карпенка-Карого);
ІІ Міжнародній науковій конференції "Освіта і наука у мінливому світі:
проблеми та перспективи розвитку" (на базі Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара), науково-практичній конференції "Зброярня:
історія розвитку озброєння та військової техніки" (у Національній академії
сухопутних військ імені П.Сагайдачного), I Міжнародній науковій конференції
"Археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми
науки та освіти" (в онлайн режимі, спільно з Центральноукраїнським
Національним технічним університетом);
І-х музейних читаннях, присвячених 180-й річниці від дня народження
М. Кропивницького;
засіданні регіональної комісії з реабілітації при обласній державній
адміністрації (у корп. №2 архіву) тощо.
Видано збірники "Філологічні та історико-архівні студії" та "Студії з
історії Центральної України. Випуск І: Державний архів Кіровоградської
області у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях (2013–2019)";
підготовлено до друку спільний з обласною організацією Національної спілки
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краєзнавців України спеціальний випуск видання, що продовжується, "Між
Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник Центральної України" за
матеріалами VI науково-краєзнавчої конференції із міжнародною участю
"Кольори війни" (Друга світова війна 1939-1945 рр. в історії європейської
цивілізації). Проводилась робота з підготовки монографії "Колективізація на
Кіровоградщині".
Державний архів області у рамках участі в Міжнародному тижні архівів
долучився до проєкту Міжнародної ради архівів "Розширення можливості
проінформованості суспільства", підготувавши та розмістивши у блозі
International Council on Archives свій інформаційно-просвітницький проєкт
"Історія життя архіву, або доторкнись і дізнайся", створений з нагоди
95-річчя.
На офіційному вебсайті Державного архіву області розміщено віртуальний
інформаційно-просвітницький проєкт "Крокуючи до ювілею 50-річчя
Всеукраїнського свята театрального мистецтва "Вересневі самоцвіти".
Функціонують тематичні рубрики "Пам’ятні та знаменні дати Другої світової
війни 1939-1945 років", "Архівна юдаїка та Голокост Центральноукраїнського
регіону", "Видатні особистості нашого краю", "Кіровоградська область:
сторінки історії у документах", "До 95-річчя Державного архіву
Кіровоградської області".
13 архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та міських рад
підключено до мережі Інтернет, 17 архівних відділів (секторів) мають власні
вебсторінки на сайтах райдержадміністрацій та міських рад.
_____________________

