Про підсумки роботи державних архівних установ Кіровоградської області
та архівних відділів міських рад у І півріччі 2012 року
Діяльність державних архівних установ області та архівних відділів міських
рад протягом І півріччя 2012 року була спрямована на реалізацію законодавства
про архівну справу, забезпечення збереженості і загальнодоступності архівних
документів, повноцінне формування Національного архівного фонду.
План з основних показників роботи архівних установ виконано в цілому по
області.
Протягом І півріччя 2012 року архівними установами області з метою
поліпшення фізичного стану документів: оправлено та підшито 437 справ;
закартоновано 8781 справу; перевірено наявність 82218 справ; Держархівом
області відремонтовано 20837 аркушів (що на 443 аркуші більше, ніж у
І півріччі минулого року), відновлено 106 аркушів із згасаючим текстом.
На державне зберігання до архівних установ області прийнято 9297 од.зб.
управлінської документації та 1593 од.зб. з особового складу ліквідованих
установ, підприємств, організацій різних форм власності.
Госпрозрахунковою групою Держархіву області упорядковано 957 од.зб.
управлінської документації та 620 од.зб. з особового складу (що на 236 од.зб.
більше, ніж у І півріччі минулого року); архівного відділу Олександрійської
міської ради - 394 од. зб. управлінської документації (що на 111 од.зб. більше,
ніж за відповідний період минулого року) та 551 од. зб. - з особового складу
(що на 325 од.зб. більше, ніж у І півріччі 2011 року).
Експертно-перевірною комісією Держархіву області протягом звітного
періоду схвалено описів управлінської документації на 9213 од.зб., погоджено
описи з особового складу на 2249 од.зб., погоджено 132 номенклатури справ
установ – джерел комплектування архівних установ області.
На підставі Типової інструкції з діловодства у центральних органах
виконавчої
влади,
Раді
міністрів
Автономної
Республіки
Крим,
місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 30.11.2011 №1242, з метою забезпечення дотримання
єдиних вимог щодо оформлення організаційно-розпорядчих документів
Держархівом області підготовлено Альбом уніфікованих (типових) форм
організаційно-розпорядчих документів, що оформлюються у Державному архіві
Кіровоградської області. Для працівників трудових архівів області розроблено
примірну номенклатуру справ.
Протягом І півріччя 2012 року Держархівом області здійснено комплексні
перевірки архівних відділів Олександрійської і Онуфріївської райдержадміністрацій та перевірки стану роботи трудових архівів Олександрійського і
Онуфріївського районів. Під час проведення перевірок керівникам архівних
установ надано методичну і практичну допомогу з питань організації їх
діяльності.
Архівними установами проведено певну роботу з питань контролю за
станом діловодства та організації зберігання документів в архівних підрозділах
установ – джерел формування Національного архівного фонду, зокрема:
проведено 270 перевірянь роботи служб діловодства, експертних комісій та
архівних підрозділів (з них 129 - комплексних, 30 - тематичних та 111 –
контрольних). Це сприяло виявленню та усуненню фактів порушень правил
зберігання, обліку документів та ведення діловодства.
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У звітному періоді Держархівом області було проведено 2 нарадисемінари з керівниками архівних відділів райдержадміністрацій і міськрад,
Трудових архівів області з питань діяльності архівних установ. Архівними
установами низової ланки - 29 нарад-семінарів з відповідальними за архіви
установ з питань забезпечення збереженості документів та підготовки їх до
передавання на державне зберігання.
При Держархіві області продовжено роботу постійно діючих однорічних
заочних курсів підвищення кваліфікації працівників архівних установ області.
Протягом звітного періоду архівістами області була проведена певна робота
по використанню архівних документів із застосуванням усіх форм інформаційного забезпечення громадян. Виконано 319 тематичних запитів,
4287 запитів соціально-правового характеру. Архівні установи області за цей
період відвідало 212 користувачів, яким було видано 1934 справи.
Протягом звітного періоду архівні установи підготували і провели
7 радіопередач, 1 телепередачу, 24 виставки архівних документів, на сторінках
періодичної преси опубліковано 29 статей (що на 9 більше, ніж у І півріччі 2011
року), які були присвячені краєзнавчій тематиці, завданням та проблемам
архівних установ. Архівними установами області підготовлено 12 ініціативних
інформувань до ювілейних дат утворення установ і організацій області.
Держархівом області взято участь у засіданні круглого столу на теми:
„Партизанський рух на Кіровоградщині”, „Вивезення мирного населення з
території окупованої Кіровоградської області на примусові роботи в роки
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років: уроки історії та сучасні погляди”.
Функціонує та постійно оновлюється веб-сайт Держархіву області.
Відбулися певні позитивні зрушення у вирішенні питань поліпшення
матеріально-технічної бази.
Зокрема, виділено нове приміщення під архівосховище площею 45 кв.м та
проведено його ремонт в архівному відділі Онуфріївської райдержадміністрації.
Виділено додаткове приміщення площею 101,9 кв.м для зберігання
документів з особового складу ліквідованих установ архівному відділу
Олександрійської міської ради; окреме приміщення загальною площею 37 кв.м
Трудовому архіву Компаніївського району.
Замінено на сучасну охоронно-пожежну сигналізацію в архівних відділах
Кіровоградської та Олександрійської райдержадміністрацій.
Проведено поточний ремонт, встановлено жалюзі, замінено картонажі на
нові, придбано 4 вуглекислотні вогнегасники в архівному відділі
Олександрійської райдержадміністрації.
Замінено опалювальну систему, проведено поточний ремонт в архівному
відділі Новоукраїнської райдержадміністрації.
Придбано 2 нових комп'ютери в архівному відділі Кіровоградської міської
ради, замінено на сучасний комп'ютер та підключено до мережі Інтернет в
архівному відділі Олександрійської райдержадміністрації.
Утворено Трудовий архів Знам'янського району, виділено приміщення
загальною площею 39,2 кв.м. Всього в області створено 25 Трудових архівів.

