Про підсумки роботи державних архівних установ області
та архівних відділів міських рад за 9 місяців 2012 року
Діяльність державних архівних установ та архівних відділів міських рад
протягом 9 місяців 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 звітного періоду архівними установами області проводилась
робота з поліпшення фізичного стану документів: оправлено та підшито
751 справу. Закартоновано 13440 справ. Перевірено наявність 163526 справ.
Держархівом області відремонтовано 30042 аркушів (що майже на 7% більше,
ніж за 9 місяців минулого року), відновлено 156 аркушів із згасаючим текстом.
Госпрозрахунковою групою Держархіву області упорядковано 1267 од.зб.
управлінської документації та 706 од.зб. з особового складу (що на 235 од.зб.
більше, ніж за 9 місяців минулого року); архівного відділу Олександрійської
міської ради - 613 од. зб. управлінської документації (що на 151 од.зб. більше,
ніж за відповідний період минулого року) та 685 од. зб. - з особового складу (що
на 261 од.зб. більше, ніж за 9 місяців 2011 року).
Протягом 9 місяців 2012 року на державне зберігання до архівних установ
області прийнято 13617 од.зб. управлінської документації.
Експертно-перевірною комісією Держархіву області протягом звітного
періоду схвалено описів управлінської документації на 13609 од.зб., погоджено
описи з особового складу на 3794 од.зб. (що на 587 од.зб. більше, ніж
за 9 місяців минулого року), погоджено 141 номенклатуру справ установ –
джерел комплектування архівних установ області.
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 404 перевіряння роботи служб діловодства, експертних комісій та
архівних підрозділів (з них 192 - комплексних, 44 - тематичних та 168 –
контрольних).
Протягом 9 місяців 2012 року Держархівом області перевірено стан
роботи архівних відділів Добровеличківської, Олександрійської, Онуфріївської
та Устинівської райдержадміністрацій.
У звітному періоді були проведені 2 наради-семінари з начальниками
архівних відділів райдержадміністрацій і міськрад та нарада-семінар з
керівниками Трудових архівів області з питань діяльності архівних установ.
Архівними установами низової ланки – 41 нараду-семінар з відповідальними за
архіви установ з питань забезпечення збереженості документів та підготовки їх
до передавання на державне зберігання.
Протягом звітного періоду архівістами області була проведена певна
робота по використанню архівних документів із застосуванням усіх форм інформаційного забезпечення громадян. Виконано 475 тематичних запитів,
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6464 запити соціально-правового характеру, з них на 5225 запитів заявники
отримали позитивні відповіді, що складає 81% від загальної кількості.
Архівні установи області за цей період відвідало 309 користувачів, яким
було видано 2778 справ.
Протягом звітного періоду архівні установи підготували і провели
11 радіопередач, 1 телепередачу, 33 виставки архівних документів, на сторінках
періодичної преси опубліковано 37 публікацій (що на 8 більше, ніж за 9 місяців
2011 року), які були присвячені краєзнавчій тематиці, завданням та проблемам
архівних установ.
Архівними установами області підготовлено 21 ініціативне інформування
до ювілейних дат утворення установ і організацій області.
Держархівом області взято участь у засіданнях 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”,
„Історія
фотомистецтва
та
фотожурналістики
на
Кіровоградщині”
та у V літературно-краєзнавчих куценківських читаннях, присвячених 130-річчю
українського театру корифеїв.
В першу чергу зусилля архівних установ були спрямовані на створення і
підтримання умов надійного постійного зберігання документів Національного
архівного фонду, відбулися певні позитивні зрушення у вирішенні питань щодо
поліпшення їх матеріально-технічної бази.
Виділено нове приміщення під архівосховище площею 45 кв.м архівному
відділу Онуфріївської райдержадміністрації.
Виділено додаткове приміщення площею 101,9 кв.м для зберігання
документів з особового складу ліквідованих установ архівному відділу
Олександрійської міської ради.
Замінено на сучасну охоронно-пожежну сигналізацію в архівних відділах
Кіровоградської та Олександрійської райдержадміністрацій.
Проведено капітальний ремонт системи опалення в архівному відділі
Добровеличківської райдержадміністрації та її заміну в архівному відділі
Новоукраїнської райдержадміністрації.
Проведено
поточні
ремонти
приміщень
архівних
відділів
Добровеличківської, Новоукраїнської та Олександрійської райдержадміністрацій, ремонт архівосховища в архівному відділі Онуфріївської
райдержадміністрації та робочої кімнати в архівному відділі Олександрівської
райдержадміністрації.
Встановлено жалюзі на вікнах в архівних відділах Новоукраїнської та
Олександрійської райдержадміністрацій.
Замінено картонажі на нові в архівному відділі Олександрійської
райдержадміністрації.
Придбано додатково вогнегасники архівними відділами Новоукраїнської
та Олександрійської райдержадміністрацій; перезаряджено вогнегасники у
архівних відділах Новоукраїнської райдержадміністрації та Знам’янської міської
ради.
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Проведено перевірку електромережі на опір ізоляції та її частковий
ремонт в архівному відділі Знам’янської міської ради.
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.
Виділено окреме приміщення загальною площею 37 кв.м Трудовому
архіву Компаніївського району.
Утворено та розпочав свою роботу Трудовий архів Знам'янського району.
Всього в області на 01.10.2012 створено і діє 25 Трудових архівів, 12 з яких є
юридичними особами. У Світловодському районі забезпечено збереженість
соціально-значущих документів ліквідованих сільськогосподарських підприємств у 10 сільських радах відповідно до прийнятих ними рішень.

