Про підсумки роботи державних архівних установ
області та архівних відділів міських рад за січень-вересень 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.
План розвитку архівної справи з основних показників по області в цілому
виконано.
У звітному періоді архівні відділи Долинської, Маловисківської та Новоукраїнської райдержадміністрацій набули статусу юридичної особи.
Деякі архівні установи області поліпшили умови зберігання документів
Національного архівного фонду. Зокрема, виділено додаткові приміщення
архівним відділам Олександрійської (площею 43 кв.м) та Світловодської
(площею 37,2 кв.м) райдержадміністрацій. Проведено поточні ремонти в
архівному відділі Новоукраїнської райдержадміністрації та у сховищах
Кіровоградської, Світловодської міських рад.
Оббито металом двері та дерев’яні конструкції стелажного обладнання в
архівному відділі Знам’янської міської ради. 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 та в сховищі
архівного відділу Олександрійської райдержадміністрації. Замінено вікна та
встановлено жалюзі в архівному відділі Новоукраїнської райдержадміністрації.
Придбано
вогнегасники
в
архівних
відділах
Долинської,
Олександрійської райдержадміністрацій та Знам’янської міської ради,
додаткові картонажі – в архівних відділах Петрівської райдержадміністрації,
Кіровоградської та Світловодської міських рад, прилади для контролю за
температурно-вологісним станом в архівному відділі Олександрійської
райдержадміністрації.
Протягом січня-вересня 2014 року архівними установами області
проводилась робота з поліпшення фізичного стану документів. Закартоновано
18967 справ, що більш, ніж вдвічі перевищує плановий показник. Державним
архівом області відремонтовано 25532 аркуші, оправлено та підшито 588 справ
(що на 4% більше, ніж було заплановано), проведено реставрацію
247
аркушів (що на 37% більше планового показника), перевірено наявність та
фізичний стан 61621 справи після 1917 року (що на 39% більше, ніж
заплановано).
Госпрозрахунковою групою Державного архіву області упорядковано
1544 од.зб. управлінської документації (що на 31% більше, ніж заплановано) та
1076 од.зб. з особового складу (що більше, ніж вдвічі, планового показника).
Протягом звітного періоду на державне зберігання прийнято 11476 од.зб.
управлінської документації (що на 4% більше, ніж за відповідний період
минулого року): до Державного архіву області надійшло 2778 од.зб.
управлінської документації, до архівних установ низової ланки – 8698 од.зб.
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управлінської документації та 4421 од.зб. з особового складу ліквідованих
установ, підприємств і організацій різних форм власності. Державним архівом
області прийнято також 11 од.зб. відеоматеріалів.
В області забезпечено приймання виборчої документації з позачергових
виборів Президента України 2014 року.
Найвищі показники з приймання управлінської документації в архівних
відділах Голованівської, Добровеличківської, Долинської, Олександрійської
райдержадміністрацій та Світловодської міської ради.
Експертно-перевірною комісією Державного архіву області протягом
звітного періоду схвалено описів управлінської документації на 12722 од.зб.
(що на 15% більше, ніж за відповідний період минулого року), погоджено описи
з особового складу на 5890 од.зб. (що в 1,6 рази більше, ніж за 9 місяців 2013
року), погоджено 255 номенклатур справ установ – джерел комплектування
архівних установ області.
Значні обсяги управлінської документації протягом звітного періоду
описано в установах, підприємствах і організаціях Голованівського,
Добровеличківського, Долинського районів, міст Кіровограда та Світловодська.
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 370 перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та
архівних підрозділів (з них 162 - комплексних, 57 - тематичних та
151 – контрольна). Найактивніше у цьому напрямку працювали архівні відділи
Бобринецької, Вільшанської, Голованівської та Олександрійської райдержадміністрацій.
У звітному періоді проводилися огляди забезпечення збереженості
документів НАФ та стану діловодства архівним відділом Бобринецької районної
державної адміністрації (у структурних підрозділах райдержадміністрації) та
архівним відділом Петрівської районної державної адміністрації (у місцевих
органах самоврядування).
Протягом звітного періоду Державним архівом області перевірено стан
роботи архівних відділів Долинської, Новоархангельської райдержадміністрацій та Олександрійської міської ради; в архівних відділах Кіровоградської
райдержадміністрації та Кіровоградської міської ради проведено тематичні
перевірки. Організовано та проведено 3 наради-семінари з керівниками архівних відділів райдержадміністрацій і міськрад, Трудових архівів області з питань
діяльності архівних установ.
Державним архівом області 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»,
методичні рекомендації «Проведення комплексних, тематичних, контрольних
перевірок архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та міських рад».
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Архівними установами низової ланки проведено 32 наради-семінари з
відповідальними за архіви установ з питань забезпечення збереженості
документів та підготовки їх до передавання на державне зберігання (що на 10%
більше від запланованих показників).
Державним архівом області взято участь у науково-методичному семінарі
до 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка, організованому Кіровоградською
льотною академією Національного авіаційного університету.
Протягом звітного періоду архівістами області була проведена певна
робота по використанню архівних документів із застосуванням усіх форм
інформаційного забезпечення громадян. Виконано 699 тематичних запитів (що
на 11% більше, ніж за 9 місяців 2013 року), 7200 запитів соціально-правового
характеру (що на 6% більше, ніж за відповідний період минулого року), з них на
5919 запитів заявники отримали позитивні відповіді, що складає 82% від
загальної кількості. Значне навантаження в цій роботі припало на Державний
архів
області,
архівні
відділи
Добровеличківської,
Знам’янської,
Новоукраїнської, Олександрійської райдержадміністрацій та Кіровоградської,
Олександрійської, Світловодської міських рад. Державним архівом області
виконано 29 генеалогічних запитів, у тому числі 21 із позитивним результатом.
Архівні установи області за цей період відвідало 492 користувача (що в
1,6 разів більше, ніж у відповідному періоді минулого року), було видано
8770 справ (що майже вдвічі більше, ніж за 9 місяців 2013 року).
Протягом звітного періоду архівні установи підготували і провели
7 радіопередач, 38 виставок архівних документів, на сторінках періодичної
преси опубліковано 42 документальні публікації, які були присвячені
краєзнавчій тематиці, завданням та проблемам архівних установ.
Директором Державного архіву області проведено засідання круглого
столу до Дня міста Кіровограда; взято участь у засіданнях круглого столу:
пам’яті історика, краєзнавця, шевченкознавця, громадського діяча В’ячеслава
Шкоди (1929-2011), «Патріотизм як нагальна духовна потреба українства», до
69-ї річниці Перемоги над фашизмом у Великій Вітчизняній війні; засіданні
«Краєзнавчих студій», яке відбулося в обласній універсальній науковій
бібліотеці ім. Д.І.Чижевського; ток-шоу «Ми» за темою «Україна єдина»
обласної державної телерадіокомпанії.
Держаним архівом області проведено засідання круглого столу, на якому
обговорено зміни до Конституції України та Концепції реформування місцевого
самоврядування; презентацію книги головного спеціаліста сектору спеціального
зберігання та страхового фонду документації архіву, члена Національної спілки
краєзнавців України, Почесного краєзнавця України, заслуженого працівника
культури України І.Д.Петренка «Нацистський окупаційний режим на
Кіровоградщині» (1941-1945рр.).
Працівники Державного архіву області взяли участь у: телемості до
75-річчя Запорізької, Кіровоградської та Сумської областей; засіданні круглого
столу, присвяченому Дню Соборності та свободи України; регіональній
науково-практичній конференції до 75-річчя утворення області; VII обласних
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літературно-краєзнавчих куценківських читаннях
до 200-річчя від дня
народження Т.Г.Шевченка.
Архівними установами області підготовлено 23 ініціативні інформування
до ювілейних дат утворення установ і організацій області (що на 9% більше,
ніж за відповідний період минулого року).
Державним архівом області завершена підготовка матеріалів до видання
книги «Нацистський окупаційний режим на Кіровоградщині у 1941-1944 рр.».
Функціонує та постійно оновлюється веб-сайт Держархіву області.
Підключено до мережі Інтернет архівний відділ Новоукраїнської
райдержадміністрації.
Архівні
відділи
Бобринецької,
Долинської,
Новоархангельської, Новомиргородської, Новоукраїнської, Олександрівської,
Олександрійської, Світловодської, Петрівської райдержадміністрацій та
Знам’янської міської ради започаткували власні веб-cторінки на відповідних
сайтах райдержадміністрацій і міської ради.
____________________________

