Про підсумки роботи державних архівних установ області
та архівних відділів міських рад у І півріччі 2013 року
Діяльність державних архівних установ та архівних відділів міських рад у
І півріччі 2013 року була спрямована на реалізацію законодавства про архівну
справу, забезпечення збереженості й загальнодоступності архівних документів,
повноцінне формування Національного архівного фонду.
Основні показники роботи архівних установ, заплановані на І півріччя
2013 року, в цілому по області виконано.
Відбулися певні позитивні зрушення у вирішенні питань поліпшення
матеріально-технічної бази архівних установ.
Надано нові приміщення: площею 40,12 кв.м архівному відділу
Маловисківської райдержадміністрації, 82,5 кв.м – Трудовому архіву
Маловисківського району, 51,8 кв.м – архівному відділу Бобринецької
райдержадміністрації, додаткове приміщення (335 кв.м) для зберігання
документів з особового складу ліквідованих установ архівному відділу
Світловодської міської ради, де проведено ремонт на площі 80 кв.м.
Встановлено місцеву охоронну сигналізацію в архівному відділі
Онуфріївської райдержадміністрації.
Встановлено протипожежні двері в архівосховищах, перезаряджено
вогнегасники, виготовлено вивіску в архівному відділі Новгородківської
райдержадміністрації та Трудовому архіві району.
Оббито двері металом в архівосховищі архівного відділу Маловисківської
райдержадміністрації, встановлено кондиціонер у робочий кімнаті, придбано
нові меблі в Трудовому архіві Маловисківського району.
Проведено випробування замірів опору ізоляції електрообладнання та
електромережі в архівному відділі Новомиргородської райдержадміністрації.
Придбано новий сканер в архівному відділі Вільшанської райдержадміністрації, принтер – в архівному відділі Новомиргородської райдержадміністрації.
Протягом І півріччя 2013 року архівними установами області проводилась
робота з поліпшення фізичного стану документів: оправлено та підшито
382 справи, що на 11% більше від запланованих показників; закартоновано
7254 справи, що на 27% більше від запланованого; перевірено наявність
19678 справ; Державним архівом області здійснено ремонт 13717 аркушів
(101% виконання).
Госпрозрахунковою групою Державного архіву області упорядковано
965 од.зб. управлінської документації, що на 20% більше від запланованих
показників та 1007 од.зб. з особового складу (що на 387 од.зб. більше, ніж у
І півріччі минулого року).
Протягом І півріччя 2013 року на державне зберігання до архівних
установ області прийнято 7703 од.зб. управлінської документації, що на 36%
більше від запланованих показників.

Експертно-перевірною комісією Державного архіву області протягом
звітного періоду схвалено описів управлінської документації на 8269 од.зб.,
погоджено на описи з особового складу на 2917 од.зб. (що на 668 од.зб. більше,
ніж у І півріччі 2012 року), погоджено 224 номенклатури справ установ –
джерел комплектування архівних установ області (що на 92 більше, ніж за
відповідний період минулого року), 12 інструкцій з діловодства, 32 положення
про архів, 16 положень про ЕК – джерел комплектування Державного архіву
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 272 перевіряння роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних
підрозділів (з них 121 – комплексне, 31 – тематичне та 120 – контрольних).
Протягом І півріччя 2013 року Державним архівом області перевірено
стан роботи архівного відділу Бобринецької райдержадміністрації та Трудового
архіву району. Підсумки перевірки дозволяють у цілому зробити висновок про
задовільний стан архівної справи у зазначеному районі.
У звітному періоді Державним архівом області було проведено
2 наради-семінари з керівниками архівних відділів райдержадміністрацій і
міськрад, трудових архівів області з питань діяльності архівних установ.
Архівними установами низової ланки – 27 нарад-семінарів з відповідальними за
архіви установ з питань забезпечення збереженості документів та їхньої
підготовки до передавання на державне зберігання.
Протягом звітного періоду архівістами області була проведена певна
робота щодо використання архівних документів із застосуванням усіх форм
інформаційного забезпечення громадян. Виконано 395 тематичних запитів (що
на 24% більше, ніж у І півріччі 2012 року); 4434 запити соціально-правового
характеру(що на 3% більше, ніж за відповідний період минулого року), з них на
3968 запитів заявники отримали позитивні відповіді, що складає 89,5% від
загальної кількості.
Архівні установи області за цей період відвідали 204 користувачі, яким
було видано 2901 справу. Протягом звітного періоду архівні установи
підготували і провели 4 радіопередачі, 2 телепередачі, 27 виставок архівних
документів, на сторінках періодичної преси опубліковано 36 матеріалів, які
були присвячені краєзнавчій тематиці, завданням та проблемам архівних
установ.
Архівними установами області підготовлено 13 ініціативних інформувань
до ювілейних дат утворення установ і організацій області.
Співробітниками Державного архіву області взято участь: у засіданні
круглого столу на відповідні теми з нагоди: Дня Соборності України, 68-ї
річниці Перемоги; у ток-шоу “Ми” на теми: “Генеалогічний бум”, “Мрії
ветеранів збуваються?”; телепрограмах “Озирнись” на каналі “Кіровоград”,
присвячених Дню пам’яті жертв політичних репресій, 1025-й річниці хрещення
України-Русі.

