Про підсумки роботи державних архівних установ
Кіровоградської області та архівних відділів міських рад у 2013 році
Архівні установи досягли позитивних результатів із основних напрямків
своєї діяльності та виконали основні показники роботи, заплановані на
2013 рік.
Низка архівних установ поліпшила умови зберігання документів
Національного архівного фонду.
Зокрема, виділено нові приміщення архівним відділам Бобринецької та
Маловисківської райдержадміністрацій, трудовому архіву Маловисківського
району, додаткові приміщення - архівному відділу Олександрівської
райдержадміністрації та Світловодської міської ради. В архівному відділі
Олександрійської міської ради одну робочу кімнату переобладнано під
архівосховище. Проведено поточні ремонти в Державному архіві області,
архівному відділі Долинської райдержадміністрації, Світловодської міської
ради. Встановлено додаткове стелажне обладнання в архівних відділах
Олександрівської райдержадміністрації, Олександрійської та Світловодської
міських рад.
Встановлено місцеві охоронні сигналізації в архівних відділах
Маловисківської та Онуфріївської райдержадміністрацій; протипожежні двері
в архівосховищі архівного відділу Новгородківської райдержадміністрації.
Перезаряджено вогнегасники в архівних відділах Гайворонської, Вільшанської,
Новгородківської
райдержадміністрацій.
Оббито двері
металом
в
архівосховищі архівного відділу Маловисківської райдержадміністрації,
Олександрійської міської ради. 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.
Здійснено оброблення дерев’яних конструкцій комбінованого стелажного
обладнання вогнезахисним розчином в архівному відділі Знам’янської міської
ради.
У Державному архіві області проведено ремонт насосів системи
протипожежного водопостачання; встановлені пристрої для самозачинення
дверей сходових клітин та шахт ліфтів.
Протягом року Державним архівом області оправлено та підшито
794 од.зб., відремонтовано 31189 аркушів, проведено реставрацію 1331 аркуша
документів з паперовою основою, перевірено наявність та фізичний стан
73171 справи. Архівними установами області закартоновано 11003 справи.
На державне зберігання до архівних установ області надійшло
11910 од.зб. управлінської документації (що на 26% більше від запланованих
показників).
Госпрозрахунковими відділами Держархіву області та міста Олександрії
протягом даного періоду упорядковано 2944 од.зб. управлінської документації
та 3216 од.зб. з особового складу.
На засіданнях експертно-перевірної комісії Держархіву області схвалено
описи справ на на 12773 од.зб. управлінської документації (що на 40% більше

від запланованих показників) та погоджено 5881 од.зб. з особового складу (що
на 21% більше, ніж у 2012 році), 329 номенклатур справ підприємств, установ і
організацій – джерел комплектування архівних установ області (що на
70% більше, ніж у минулому році).
Протягом року архівними установами області було проведено
479 перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних
підрозділів (з них 216 – комплексних, 50 – тематичних, 213 – контрольних). Це
сприяло виявленню та усуненню фактів порушень правил зберігання, обліку
документів та ведення діловодства.
Держархівом області здійснено 4 комплексні перевірки архівних відділів
Бобринецької,
Гайворонської,
Маловисківської
та
Петрівської
райдержадміністрацій та Трудових архівів вищезазначених районів; проведено
3 наради-семінари з керівниками архівних відділів райдержадміністрацій і
міськрад, Трудових архівів області з питань діяльності архівних установ;
нараду-семінар з працівниками діловодних, експертних та архівних служб
організацій усіх форм власності з питань ведення діловодства, роботи
експертних комісій та архівних підрозділів установ.
Працівники Державного архіву Кіровоградської області взяли участь у
тематичному короткотерміновому семінарі для керівників архівних установ
області за темою: „Організація роботи архівних установ”, організованому
Державним навчальним закладом „Центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій обласної
державної адміністрації”.
Архівними установами низової ланки проведено 47 нарад-семінарів з
відповідальними за архіви установ з питань забезпечення збереженості
документів та підготовки їх до передавання на державне зберігання (що на
17,5% більше від запланованих показників).
Протягом року державні архівні установи області та архівні відділи
міських рад виконали 8469 запитів соціально-правового характеру (що на
3% більше, ніж у 2012 році), 762 тематичних запита (що на 25% більше від
показників минулого року). Трудовими архівами області виконано
10628 запитів (що на 3,5% більше, ніж у минулому році).
Протягом звітного періоду опубліковано у місцевій пресі 62 статті (що
на 8,7% більше, ніж було заплановано), підготовлено 51 виставку архівних
документів (що на 24% більше, ніж за відповідний період минулого року),
проведено 11 радіопередач та 11 телепередач з краєзнавчої тематики, про
завдання та проблеми архівних установ. Архівними установами підготовлено
31 ініціативне інформування до ювілейних дат утворення установ і організацій
області.
У 2013 році читальні зали архівних установ області відвідало
374 користувача, їм було видано 5541 справу та 350 примірників друкованого
фонду.
Функціонує та постійно оновлюється веб-сайт Держархіву області.

