Звіт про підсумки роботи державних архівних установ
Кіровоградської області та архівних відділів міських рад у 2012 році
Діяльність
Держархіву
області,
як
структурного
підрозділу
облдержадміністрації відповідно до Закону України „Про місцеві державні
адміністрації” протягом 2012 року була спрямована на здійснення управління
архівною справою та діловодством на території області, контролю за додержанням
законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.
План розвитку архівної справи по основним показникам виконано в цілому по
області.
Проведено заходи щодо покращення матеріально-технічної бази архівних
установ області.
Виділено нові приміщення архівним відділам Гайворонської та Онуфріївської
райдержадміністрацій, додаткове приміщення архівному відділу Олександрійської
міської ради.
Проведено поточні ремонти в архівних відділах Добровеличківської,
Новоукраїнської,
Олександрійської,
Онуфріївської,
Олександрівської
райдержадміністрацій.
Замінено на сучасну охоронно-пожежну сигналізацію в архівних відділах
Кіровоградської та Олександрійської райдержадміністрацій; здійснено оброблення
дерев’яних конструкцій комбінованого стелажного обладнання вогнезахисним
розчином в архівному відділі Знам’янської міської ради; придбано додатково
вогнегасники
архівними
відділами
Новоукраїнської
та
Олександрійської
райдержадміністрацій;
перезаряджено
вогнегасники
у
архівних
відділах
Новоукраїнської райдержадміністрації, Знам’янської та Олександрійської міських рад;
проведено перевірку електромережі на опір ізоляції в архівних відділах Знам’янської,
Олександрійської та Світловодської міських рад та ремонт електромережі в архівному
відділі Знам’янської міської ради.
Збільшено протяжність стелажного обладнання в архівному відділі
Добровеличківської райдержадміністрації.
Протягом 2012 року архівними установами області проводилась робота з
поліпшення фізичного стану документів: оправлено та підшито 1014 од.зб.
Закартоновано 15320 справ постійного зберігання. Держархівом області
відремонтовано 40782 аркуші (що на 619 аркушів більше, ніж у минулому році).
Проводилась робота з перевіряння наявності та фізичного стану документів. За
звітний період державними архівними установами та архівними відділами міських рад
перевірено 185662 справ.
Госпрозрахунковими відділами Держархіву області та міста Олександрії
протягом даного періоду упорядковано 2330 од.зб. управлінської документації та
1632 од.зб. з особового складу.
Державними архівними установами області та архівними відділами міських рад
прийнято на державне зберігання 14556 од.зб. управлінської документації.
В області забезпечено описування документів з виборів народних депутатів
2012 року.
На засіданнях експертно-перевірної комісії Держархіву області схвалено описи
справ на 14903 од.зб. управлінської документації та 4857 од.зб. з особового складу.
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З метою організаційно-методичного керівництва архівною справою в архівних
підрозділах установ, підприємств, організацій області проведено 231 комплексну,
51 тематичну та 204 контрольних перевірок. Архівними установами низової ланки
проведено 50 нарад-семінарів з питань забезпечення збереженості документів та
підготовки їх до передавання на державне зберігання.
Держархівом області проведено 3 наради-семінари з керівниками архівних
відділів райдержадміністрацій та міських рад, трудових архівів області з питань
діяльності архівних установ; нараду-семінар з працівниками діловодних та архівних
служб, представниками експертних комісій підприємств, установ і організацій різних
форм власності м.Кіровограда.
Протягом звітного періоду архівістами області проводилась робота по
використанню архівних документів із застосуванням усіх форм інформаційного
забезпечення громадян. Зокрема, працівниками архівних установ було виконано
607 тематичних запитів, 8209 запитів соціально-правового характеру, з них на
6590 запитів дано позитивні відповіді, що складає 80,3% від загальної кількості.
У архівних установах області за цей період працювало 409 користувачів, яким
видано 6781 справу.
Протягом звітного періоду опубліковано у місцевій пресі 57 статей,
підготовлено 41 виставку документів, 11 радіопередач, 2 телепередачі, які були
присвячені краєзнавчій тематиці, завданням та проблемам архівних установ.
Архівними установами області підготовлено 32 ініціативних інформування до
ювілейних дат утворення установ і організацій області.
Постійно оновлюється веб-сайт Держархіву області.
Працівники Держархіву області взяли 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”; „Відрядження в
один кінець” (пам’яті жертв політичних репресій); „Історія фотомистецтва та
фотожурналістики на Кіровоградщині” (на тему популяризації сучасного мистецтва);
виїзній краєзнавчій конференції з нагоди 70-річчя з часу утворення підпільної
молодіжної організації „Спартак” у с.Красногірка Голованівського району
Кіровоградської області; V літературно-краєзнавчих куценківських читаннях,
присвячених 130-річчю українського театру корифеїв.
Продовжувалась робота із зняття грифів обмеження доступу до документів,
створених за радянських часів. У Держархіві області було переглянуто і розсекречено
88 справ 4 фондів.
Підводячи основні підсумки роботи архівних установ у 2012 році, можна
зробити висновок про наявність певних досягнень у діяльності державних архівних
установ та архівних відділів міських рад, які дали змогу у першу чергу зберегти і
забезпечити безперебійну діяльність архівів та не допустити втрати архівних
документів і були спрямовані на забезпечення потреб суспільства та держави в
документній інформації, на активне сприяння вирішенню соціальних проблем
громадян.

