Про підсумки роботи державних архівних установ
області та архівних відділів міських рад у І півріччі 2014 року
Діяльність архівних установ області 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
2014 року, в цілому по області виконано.
Деякі архівні установи області поліпшили умови зберігання документів
Національного архівного фонду. Зокрема, виділено додаткові приміщення
архівним відділам Олександрійської та Світловодської райдержадміністрацій.
Встановлено додаткове стелажне обладнання в архівному відділі
Кіровоградської міської ради, грати на вікна і двері в архівному відділі
Олександрійської райдержадміністрації, жалюзі на вікнах архівного відділу
Петрівської райдержадміністрації.
Придбано два вогнегасники в архівному відділі Долинської
райдержадміністрації, додаткові картонажі – в архівних відділах Петрівської
райдержадміністрації та Світловодської міської ради.
Протягом звітного періоду Державним архівом області оправлено та
підшито 409 од.зб. (що на 7% більше, ніж у І півріччі 2013 року),
відремонтовано 16800 аркушів (що на 22% більше, ніж за відповідний період
минулого року), проведено реставрацію 217 аркушів документів з паперовою
основою, перевірено наявність та фізичний стан 41921 справи. Архівними
установами області закартоновано 8829 справ, що на 21% більше, ніж у
І півріччі минулого року.
На державне зберігання до архівних установ області надійшло
8899 од.зб. управлінської документації (що на 15% більше від показників
минулого року).
В області забезпечено приймання виборчої документації з позачергових
виборів Президента України 2014 року.
Госпрозрахунковим відділом Держархіву області протягом даного
періоду упорядковано 1175 од.зб. управлінської документації та 946 од.зб. з
особового складу, архівного відділу Олександрійської міської ради - відповідно
138 од.зб. та 80 од.зб.
На засіданнях експертно-перевірної комісії Держархіву області схвалено
описи справ на 9450 од.зб. управлінської документації (що на 14% більше, ніж
у І півріччі 2013 року) та погоджено 4779 од.зб. з особового складу,
236 номенклатур справ підприємств, установ і організацій – джерел
комплектування архівних установ області (що на 5% більше, ніж у І півріччі
минулого року).
Протягом звітного періоду було проведено 114 комплексних перевірок,
38 – тематичних та 100 – контрольних.
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Держархівом області здійснено комплексні перевірки архівних відділів
Долинської, Новоархангельської райдержадміністрацій та трудових архівів
районів.
Архівними установами низової ланки проведено 23 наради-семінари з
відповідальними за архіви установ з питань забезпечення збереженості
документів та підготовки їх до передавання на державне зберігання.
Державним архівом області проведено нараду-семінар з керівниками
трудових архівів області з питань організації діяльності місцевих архівних
установ для зберігання документів з особового складу суб'єктів господарської
діяльності незалежно від форм власності та кущову нараду-семінар на базі
архівного відділу Кіровоградської міської ради з питань впровадження Правил
роботи архівних установ України.
Підготовлено методичні рекомендації “Порядок видачі документів у
тимчасове користування за межі архіву”, пам’ятку „Організація проведення
огляду стану діловодства, упорядкування та збереженості документів НАФ в
установах-джерелах комплектування архівних відділів (секторів) районних
державних адміністрацій та міських рад”.
Протягом І півріччя 2014 року державні архівні установи області та
архівні відділи міських рад виконали 4806 запитів соціально-правового
характеру (що на 8% більше, ніж у І півріччі минулого року), 479 тематичних
запитів (що на 21% більше від показників минулого року). Державним архівом
області виконано 18 генеалогічних запитів.
Протягом звітного періоду опубліковано у місцевій пресі 25 статей,
підготовлено 26 виставок архівних документів, проведено 5 радіопередач з
краєзнавчої тематики, про завдання та проблеми архівних установ. Архівними
установами підготовлено 19 ініціативних інформувань до ювілейних дат
утворення установ і організацій області (що на 46% більше, ніж у І півріччі
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 236 користувачів, їм було видано 3562 справи.
Функціонує та постійно оновлюється веб-сайт Держархіву області.
Архівні
відділи
Бобринецької,
Долинської,
Новомиргородської,
Новоукраїнської,
Олександрівської,
Олександрійської,
Петрівської
райдержадміністрацій та Знам’янської міської ради започаткували власні вебcторінки на відповідних сайтах райдержадміністрацій і міської ради.
______________________

