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Про підсумки роботи державних архівних установ
області та архівних відділів міських рад у січні-березні 2014 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.
Основні показники роботи архівних установ, заплановані на І квартал
2014 року, в цілому по області виконано.
Протягом звітного періоду Державним архівом області оправлено та
підшито 213 од.зб., відремонтовано 9125 аркушів, проведено реставрацію
95 аркушів документів з паперовою основою, перевірено наявність та фізичний
стан 21344 справ. Архівними установами області закартоновано 5137 справ.
На державне зберігання до архівних установ області надійшло
4316 од.зб. управлінської документації (що на 50% більше від запланованих
показників).
Госпрозрахунковим відділом Держархіву області протягом даного
періоду упорядковано 731 од.зб. управлінської документації та 698 од.зб. з
особового складу.
На засіданнях експертно-перевірної комісії Держархіву області схвалено
описи справ на на 5209 од.зб. управлінської документації (що на 4% більше ніж
у І кварталі 2013 року) та погоджено 1528 од.зб. з особового складу,
190 номенклатур справ підприємств, установ і організацій – джерел
комплектування архівних установ області (що на 13% більше, ніж у минулому
році).
Протягом звітного періоду було проведено 54 комплексні перевірки,
13 – тематичних (на 18% більше, ніж за відповідний період минулого року) та
44 – контрольних.
Держархівом області здійснено комплексну перевірку архівного відділу
Новоархангельського району та трудового архіву.
Архівними установами низової ланки проведено 13 нарад-семінарів з
відповідальними за архіви установ з питань забезпечення збереженості
документів та підготовки їх до передавання на державне зберігання (що на 18%
більше від запланованих показників).
Протягом року державні архівні установи області та архівні відділи
міських рад виконали 2163 запити соціально-правового характеру (що на
1% більше ніж у І кварталі минулого року), 240 тематичних запитів (що на 31%
більше від показників минулого року). Державним архівом області виконано
12 генеалогічних запитів.
Протягом звітного періоду опубліковано у місцевій пресі 11 статей,
підготовлено 12 виставок архівних документів (що на 71% більше ніж за
відповідний період минулого року), проведено 3 радіопередачі з краєзнавчої
тематики, про завдання та проблеми архівних установ. Архівними установами
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підготовлено 12 ініціативних інформувань до ювілейних дат утворення установ
і організацій області (що удвічі більше ніж у І кварталі 2013 року).
Державним архівом області взято участь у:
регіональній науково-практичній конференції “Історія Кіровоградщини у
дзеркалі книги (1939 – 2013 рр.)”, присвяченій 75-річчю утворення
Кіровоградської області;
VII обласних літературно-краєзнавчих куценківських читаннях
(до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка).
Протягом звітного періоду читальні зали архівних установ області
відвідало 116 користувачів, їм було видано 1515 справ.
Функціонує та постійно оновлюється веб-сайт Держархіву області.
Архівні
відділи
Бобринецької,
Новомиргородської,
Новоукраїнської
райдержадміністрацій та Знам’янської міської ради започаткували власні вебcторінки на відповідних сайтах райдержадміністрацій і міської ради.
Архівному відділу Олександрійської райдержадміністрації виділено
додатково дві кімнати (загальною площею 43 кв.м), встановлено грати на вікна
і двері.
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