Про підсумки роботи архівних установ області у 2014 році
Діяльність структурних підрозділів Державного архіву Кіровоградської
області, архівних установ, які перебувають у сфері його управління, у 2014 році
була спрямована на реалізацію державної політики у сфері архівної справи та
діловодства на території області.
За винятком двох планових показників, у 2014 році всі основні показники
роботи архівних установ області виконано, а більшість перевиконано. Значно
перевищено звітні показники 2013 року з ремонту, картонування та перевіряння
наявності документів; приймання на державне зберігання управлінської
документації, документів особового походження та відеодокументів; схвалення
ЕПК описів на управлінську документацію; погодження ЕПК описів справ з
кадрових питань, номенклатур справ та положень про ЕК; виконання запитів
соціально-правового характеру, тематичних та генеалогічних запитів.
Не у повному обсязі виконано плановий показник з упорядкування на
договірних засадах управлінської документації постійного зберігання архівним
відділом Олександрійської міської ради у зв’язку з відсутністю у міських
установ коштів на упорядкування документів (працівники госпрозрахункової
групи, що діяла при архівному відділі, звільнені). У зв’язку зі складною
суспільно-економічною ситуацією, що склалася в Україні, не у повному обсязі
виконано Державним архівом області показник з організації роботи
користувачів у читальних залах.
Тривала робота щодо приведення у відповідність до вимог чинного
законодавства положень про архівні відділи: набули статусу юридичної особи
3 архівні відділи райдержадміністрацій.
Державним архівом Кіровоградської області підготовлено проекти
3 розпоряджень голови обласної державної адміністрації: «Про невідкладні
заходи щодо забезпечення збереженості архівних документів в області», «Про
новий склад колегії Державного архіву Кіровоградської області», «Про
визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 26 листопада 2002 року №466-р» та 2 доручень
голови обласної державної адміністрації.
Попри кризові явища, що спостерігаються в економіці держави протягом
останніх років та негативно впливають, насамперед, на стан матеріальнотехнічної бази у сфері забезпечення збереженості документів Національного
архівного фонду, деякими архівними установами області здійснено низку
заходів щодо забезпечення збереженості документів.
Зокрема, у Державному архіві області проведено поточний ремонт
приміщень площею 164,85 кв.м та ремонт насосів системи протипожежного
водопостачання, придбано прилади для контролю за температурно-вологісним
станом у сховищах. В архівних відділах (секторах) райдержадміністрацій та
міських рад виготовлено проектно-кошторисну документацію на встановлення
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пожежної сигналізації, отримано 148,1 кв.м додаткових приміщень, проведено
поточні ремонти приміщень загальною площею 184,6 кв.м., встановлено
додаткове стелажне обладнання, оббито металом двері, замінено вікна,
встановлено грати та жалюзі на вікнах, придбано картонажі та вогнегасники.
Виділено
додаткову
штатну
одиницю
архівному
відділу
Олександрійської міської ради та по 0,25 штатних одиниць трудовим архівам
Новомиргородського та Ульяновського районів.
Приділялася значна увага обліку фондів і документів НАФ, що
зберігаються в архівних установах, поліпшенню роботи з ведення облікових
документів, уточненню складу і обсягу фондів. Відповідно до Плану заходів
щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ та
таких, що підлягають включенню до нього, на 2009-2019 роки, затвердженого
наказом Державного комітету архівів України від 10 листопада 2009 року
№190, Державним архівом області перевірено наявність та стан 76322 справ.
Державним архівом області закартоновано 12500 справ, відремонтовано
33634 аркуші та відреставровано 240 аркушів документів з паперовою основою,
оправлено та підшито 763 справи. Архівними відділами (секторами)
райдержадміністрацій та міських рад закартоновано 8290 справ.
Державним архівом області проведено каталогізацію документів фондів
особового походження, за якими складено 150 карток та аудіовізуальних
документів, за якими складено 42 картки.
Архівні установи виконали завдання з комплектування усіма видами
документів. На постійне зберігання надійшло 12619 од.зб., з них 12438 од.зб.
управлінської документації, 150 од.зб. документів особового походження,
31 од.зб. аудіовізуальних документів. Окрім того, прийнято 10858 од.зб. з
кадрових питань від ліквідованих підприємств, установ і організацій.
Значна увага приділялась питанням контролю за станом діловодства та
організації зберігання документів в архівних підрозділах установ – джерел
формування НАФ. На кінець 2014 року кількість установ – джерел комплектування архівних установ області документами НАФ становила 1069 організацій,
з них 143 – джерела Державного архіву області та 926 – архівних відділів
(секторів) райдержадміністрацій і міських рад. Повністю описали свої
документи та схвалили описи на ЕПК Державного архіву області 89 установ,
що складає 8%. 87% установ – джерел формування НАФ мають зведені
номенклатури справ, погоджені ЕПК Державного архіву області.
Архівними установами області проведено 442 перевіряння роботи служб
діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів (з них – 190 комплексних, 60 тематичних, 192 контрольні). Архівними відділами райдержадміністрацій проведено 2 огляди забезпечення збереженості, упорядкування документів НАФ та стану діловодства в структурних підрозділах райдержадміністрацій, органах місцевого самоврядування.
Державним архівом області проведено нараду-семінар з працівниками
діловодних, експертних та архівних служб організацій усіх форм власності,
працівники архіву залучалися до 6 семінарів з підвищення кваліфікації
відповідальних за архіви та діловодство. Керівники архівних відділів (секторів)
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райдержадміністрацій та міських рад провели 47 семінарів, взяли участь в
11 семінарах з працівниками діловодних, експертних та архівних служб
установ.
Державним архівом області здійснено 4 комплексні, 2 тематичні
перевірки архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад та 4 перевірки
роботи трудових архівів; проведено 3 наради-семінари з керівниками архівних
установ області з питань організації їхньої діяльності.
У зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про Національний
архівний фонд та архівні установи», відповідно до яких мережею трудових
архівів стали сільська, селищна та міська ради, змінилися джерела
фінансування трудових архівів. У Гайворонському районі трудовий архів почав
функціонувати при міській раді, в Олександрівському - при селищній. Загалом
станом на 01 січня 2015 року в області створені і діють 25 трудових архівів, з
них 3 при міських радах, 18 при районних та 4 при сільських і селищних.
Архівними установами області виконано 889 тематичних запитів,
132 генеалогічних та 20225 запитів соціально-правового характеру (у тому
числі Державним архівом області – 2240, архівними відділами (секторами)
райдержадміністрацій та міських рад – 6825, трудовими архівами – 11160). На
особистому прийомі розглянуто 1607 звернень від громадян.
Архівістами області підготовлено 11 радіо- та 3 телепередачі, презентовано 54 виставки, на сторінках періодичної преси опубліковано 73 статті.
Читальні зали архівних установ області відвідало 366 користувачів, яким було
видано 7115 справ та 1143 примірники друкованого фонду.
Ативізувалась робота Державного архіву області з використання
документів. Організовано та проведено обласну науково-практичну
конференцію «Центральна Україна у вирі Другої світової війни» до 70-ї річниці
визволення України від німецько-фашистських загарбників та взято участь у
регіональній науково-практичній конференції «Історія Кіровоградщини у
дзеркалі книги (1939 – 2013 роки)» до 75-річчя утворення Кіровоградської
області. Взято участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції на
тему: «Південь України у вітчизняній та європейській історії», що відбулась на
базі Одеської державної академії будівництва та архітектури, І Міжнародному
симпозіумі «Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and
Perspectives» (м.Відень, Австрія).
Протягом звітного періоду надруковано 7 видань: «Нацистський
окупаційний режим на Кіровоградщині у 1941-1944 рр.», фотоальбом «Осяяні
словом», «Перо й багнет політичного детективу» (роздуми філолога над
політичним детективом, зумовлені професіоналізмом), «Розстріляна просвіта».
Біографічні нариси (спільно з обласною організацією Національної спілки
краєзнавців України та обласним відділенням пошуково-видавничого агентства
«Книга пам'яті України»), до 75-річчя утворення Кіровоградської області, до
70-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників та до
200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка (наукові збірники, підготовлені
спільно з обласною організацією Національної спілки краєзнавців України).
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Підготовлено до друку 2 видання: «Літературно-краєзнавчі розвідки та
ессе. Микола Смоленчук» та довідник «Державний архів Кіровоградської
області. Анотований реєстр описів. Том ІІ. Книга 3. Фонди періоду після
1917 р.». Проводилася робота з підготовки матеріалів до збірників архівних
документів: «Історія рідного краю в дослідженнях краєзнавців» та «Війною
обпалені долі».
У Державному архіві області розпочала функціонування філія кафедри
гуманітарних наук та документознавства Кіровоградського національного
технічного університету. Окрім того, архів є базою проходження практики для
студентів вищих навчальних закладів.
На допомогу працівникам архівних установ Державним архівом області
розроблено: методичні рекомендації про порядок видачі документів у
тимчасове користування; пам'ятку щодо організації проведення огляду стану
діловодства, упорядкування та збереженості документів НАФ в установахджерелах комплектування архівних відділів (секторів) районних державних
адміністрацій та міських рад; методичні рекомендації про проведення
комплексних, тематичних, контрольних перевірок архівних відділів (секторів)
районних державних адміністрацій та міських рад; пам'ятку щодо організації та
проведення нарад-семінарів в установах-джерелах комплектування архівних
відділів (секторів) районних державних адміністрацій та міських рад.
Функціонує та постійно оновлюється веб-сайт Державного архіву
області. 11 архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад підключено
до мережі Інтернет, 8 архівних відділів започаткували власні веб-сторінки на
сайтах райдержадміністрацій.
_____________________

