Про підсумки роботи державних архівних установ області
та архівних відділів міських рад за січень-вересень 2013 року
Діяльність архівних установ була спрямована на забезпечення
проведення державної політики у сфері архівної справи і діловодства на
території області, на поповнення і збереження національної архівної спадщини
для майбутнього та забезпечення потреб громадян у документованій
інформації.
План розвитку архівної справи з основних показників по області в цілому
виконано.
Здійснено низку заходів, спрямованих на поліпшення умов зберігання
документів Національного архівного фонду.
Надано нові приміщення: площею 40,12 кв.м архівному відділу
Маловисківської райдержадміністрації, 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 місцеві охоронні сигналізації в архівних відділах
Маловисківської та Онуфріївської райдержадміністрацій.
Встановлено протипожежні двері в архівосховищах, виготовлено вивіску
в архівному відділі Новгородківської райдержадміністрації.
Перезаряджено вогнегасники в архівних відділах Гайворонської,
Вільшанської, Новгородківської райдержадміністрацій.
Оббито двері металом в архівосховищі архівного відділу
Маловисківської райдержадміністрації.
Проведено випробування замірів опору ізоляції електрообладнання та
електромережі в архівних відділах Гайворонської та Новомиргородської
райдержадміністрацій.
Замінено систему освітлення та електропроводку в архівному відділі
Долинської райдержадміністрації.
Придбано новий сканер в архівному відділі Вільшанської
райдержадміністрації, принтер -– в архівному відділі Новомиргородської
райдержадміністрації.
Протягом січня-вересня 2013 року архівними установами області
проводилась робота з поліпшення фізичного стану документів. Закартоновано
9805 справ (що на 13% більше, ніж заплановано). Державним архівом області
відремонтовано 22004 аркуші (що на 5% більше планових показників),
оправлено та підшито 575 справ (що на 9% більше, ніж було заплановано),
проведено реставрацію 989 документів, перевірено наявність та фізичний стан
36529 справ після 1917 року.

Госпрозрахунковою групою Державного архіву області упорядковано
1792 од.зб. управлінської документації (що на 41% більше, ніж за відповідний
період минулого року) та 1390 од.зб. з особового складу (майже вдвічі більше,
ніж за 9 місяців 2012 року); архівного відділу Олександрійської міської ради 285 од. зб. управлінської документації та 112 од. зб. - з особового складу.
Протягом звітного періоду на державне зберігання прийнято 11058 од.зб.
управлінської документації (що на 28% більше, ніж заплановано): до
Державного архіву області надійшло 3136 од.зб. управлінської документації,
до архівних установ низової ланки – 7922 од.зб. управлінської документації та
6764 од.зб. з особового складу ліквідованих установ, підприємств і організацій
різних форм власності. Державним архівом області прийнято також 39 од.зб.
фотодокументів та 1 од.зб. відеоматеріалів.
Експертно-перевірною комісією Держархіву області протягом звітного
періоду схвалено описів управлінської документації на 11085 од.зб.,
погоджено описи з особового складу на 3783 од.зб., погоджено
257 номенклатур 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 394 перевірки роботи служб діловодства, експертних комісій та
архівних підрозділів (з них 179 - комплексних, 44 - тематичних та
171 – контрольна).
Протягом звітного періоду Держархівом області перевірено стан роботи
архівних відділів Бобринецької, Гайворонської, Маловисківської, Петрівської
райдержадміністрацій; проведено 3 наради-семінари з керівниками архівних
відділів райдержадміністрацій і міськрад, Трудових архівів області з питань
діяльності архівних установ. Архівними установами низової ланки проведено
34 наради-семінари з відповідальними за архіви установ з питань забезпечення
збереженості документів та підготовки їх до передавання на державне
зберігання (що на 25% більше від запланованих показників).
Державним архівом області проведено виїзний семінар-практикум
„Особливості використання документів Національного архівного фонду в
роботі закладів, що належать до числа об’єктів історико-культурної спадщини”
на базі комунального підприємства „Історико-архітектурний заповідник
родини Раєвських” (с.Розумівка Олександрівського району Кіровоградської
області).
Архівним відділом Маловисківської райдержадміністрації проведено
обстеження стану збереженості архівних документів у сільських радах району,
підведено підсумки та визначено кращі архівні підрозділи.

Протягом звітного періоду архівістами області була проведена певна
робота по використанню архівних документів із застосуванням усіх форм
інформаційного забезпечення громадян. Виконано 629 тематичних запитів (що
на 32% більше, ніж за 9 місяців 2012 року), 6790 запитів соціально-правового
характеру (що на 5% більше, ніж за відповідний період минулого року), з них
на 5849 запитів заявники отримали позитивні відповіді, що складає 86% від
загальної кількості.
Архівні установи області за цей період відвідало 302 користувача, було
видано 4548 справ.
Протягом звітного періоду архівні установи підготували і провели
6 радіопередач, 41 виставку архівних документів (що на 24% більше, ніж за
9 місяців минулого року), на сторінках періодичної преси опубліковано
46 документальних публікацій, які були присвячені краєзнавчій тематиці,
завданням та проблемам архівних установ. Державний архів області взяв
участь у 5 передачах телеканалу „Кіровоград” (у рамках проекту „Озирнись”),
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?”.
Архівними установами області
підготовлено 21 ініціативне
інформування до ювілейних дат утворення установ і організацій області.
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